
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการบริหารงานงบประมาณ 
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

อ าเออเขานนม  ังงหังดกระบี่ 
 
 
 
 
 

ส านงกงานเขตน้ืนที่การศึกษามงธยมศึกษาเขต 13 
กระทรังศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

 
  กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับท่ี  3)พ.ศ. 2542 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับท่ี  4) พ.ศ. 2546 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปี  2522 
  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2551 
  ประกาศโรงเรียนเขาดินประชานุกูล เรื่อง  แนวปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์ของนักเรียน 
  ประกาศโรงเรียนเขาดินประชานุกูล เรื่อง  แนวปฏิบัติในการน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนของนักเรียน 
  ข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
  ระเบียบโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ว่าด้วยเครื่องแบบ  การแต่งกาย  และทรงผมนักเรียน  พ.ศ. 2538   

(ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2563) 
  ระเบียบโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักเรียน  พ.ศ. 2547 

(ฉบับปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ. 2559) 
 การปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 คณะกรรมการสภานักเรียน 
 คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 



 
 
 

กฎกระทรวง 
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. 2548 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก          
พ.ศ. 2546  อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล                 
ซึ่ง  มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา  31  มาตรา  34  มาตรา  35  มาตรา  36  มาตรา  39  มาตรา  48  และ 
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ      
แห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1   นักเรียนนักศึกษาต้องไม่ประพฤติ  ดังต่อไปนี้ 
(1)   หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
(2)   เล่นการพนัน  จัดให้มีการเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(3)   พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
(4)   ซื้อ  จ าหน่าย  แลกเปล่ียน  เสพสุรา  หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  ส่ิงมึนเมา  บุหรี่ 

หรือยาเสพติด 
(5)  ลักทรัพย์  กรรโชกทรัพย์  ข่มขู่  หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
(6)  ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ท าร้ายร่างกายผู้อื่น  เตรียมการหรือกระท าการใดๆ                

อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(7)   แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว  ซึ่งไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 
(8)   เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
(9)   ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืน  เพื่อเท่ียวเตร่   หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้าง         

ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 ข้อ  2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน และ

นักศึกษาได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 

  ให้ไว้  ณ  วันท่ี  27  ธันวาคม  พ.ศ.  2548 
 
 
 
 
 
 

 
                   จาตุรนต์  ฉายแสง 

                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 

 
 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. 2548* 
 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก           

พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้  
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา  พ.ศ. 2548” 

  **ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา               

พ.ศ. 2543   
 ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
 “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”  หมายความว่า  ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  ผู้อ านวยการ  

อธิการบดี  หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของโรงเรียน หรือ
สถานศึกษานั้น 

 “กระท าความผิด”  หมายความว่า  การท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืนระเบียบ  
ข้อบังคับของสถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา    

 “การลงโทษ”  หมายความว่า  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด             
โดยมีความมุ่งหมาย  เพื่อการอบรมส่ังสอน 

 ข้อ  5  โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด  มี  4  สถาน  ดังนี้ 
(1) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ท าทัณฑ์บน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(4) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ข้อ  6  ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง  หรือแบบกล่ันแกล้ง  หรือลงโทษ    
ด้วยความโกรธหรือด้วยความพยาบาท  โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาท่ีจะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของ
นักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด  และกลับประพฤติตนในทางท่ีดีต่อไป 

ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือผู้ท่ีบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็น 
ผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา 

ข้อ  7  การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
ข้อ  8  การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ

นักเรียนหรือนักศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  หรือกรณีท าให้เส่ือมเสีย 



 

 
ช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  หรือฝุาฝืนระเบียบของสถานศึกษา  หรือได้รับโทษ    

ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว  แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 
การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ  และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ

ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 
ข้อ  9  การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน            

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด  และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ  10  ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระท า

ความผิดท่ีสมควรต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ข้อ  11  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
       
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ. 2548 

 
 
 
 

  อดิศัย  โพธารามิก 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  (ฉบับท่ี  3) 

พ.ศ. 2542 
 

  
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา         

เสียใหม่ให้เหมาะสม 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  4  และมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบ

นักเรียน  พุทธศักราช  2482  กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและ

นักศึกษา  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2542” 
 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ  11  แห่งระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบ

นักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. 2527  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ  11  สถานศึกษาใดมีความประสงค์จะขอใช้เครื่องแบบเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจาก

ระเบียบก าหนด  ให้ยื่นรายงานช้ีแจงแสดงเหตุผลขออนุญาตต่ออธิบดีกรมเจ้าสังกัด  หัวหน้าส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเป็นกรมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  ส าหรับสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร  สังกัดเทศบาล  สังกัดเมืองพัทยา  ให้ผู้อ านวยการส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
นายกรัฐมนตรี  หรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต” 
    
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
 
 
 
 

               สมศักด์ิ  ปริศนานันทกุล 
                                                                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 

………………………………………………………………………………………. 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนในการด าเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตน 
ของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมท้ังเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี ้ 
          “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา   
          “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการที่จัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
          “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
 ข้อ 4 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้ 
 (1) นักเรียนชาย จะไว้ผมส้ันหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม 
ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย 
 (2) นักเรียนหญิง จะไว้ผมส้ันหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้
เรียบร้อย 
 ข้อ 5 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี ้
 (1) ดัดผม 
 (2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
 (3) ไว้หนวดหรือเครา 
 (4) การกระท าอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรง
สัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย 
 ข้อ 6 ความในข้อ 4 และข้อ 5 มิให้น ามาใช้บังคับแก่นักเรียนท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นในการปฏิบัติ 
ตามหลักศาสนาของตนหรือการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา
อนุญาต 
 ข้อ 7 ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนท่ีมีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี ้
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีของนักเรียน 
และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น 
 



 

 
 
 
 ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 
 
      ให้ไว้ ณ วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2563 
        ณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  (ฉบับท่ี  4) 

พ.ศ. 2546 
 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา         
ให้เป็นการเหมาะสม 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  4  และมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน  
พุทธศักราช  2482  กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน และ
นักศึกษา  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2546” 

 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  5  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ       

ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2527 
 “สถานศึกษาใดจะใช้ชุดพื้นเมืองหรือชุดประจ าท้องถิ่นเป็นเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  

โดยปักอักษรย่อ  สัญลักษณ์  หรือติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ก็ได้” 
       
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2546 
 
 
 
 

  ปองพล  อดิเรกสาร 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปี  2522 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ผู้ปกครองนักเรียน  
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจในข้อ  23  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  216  ลงวันท่ี  29  
กันยายน  2515  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องผู้ปกครองนักเรียน  ลงวันท่ี  19  มกราคม  
พุทธศักราช  2503  และให้นักเรียนนักศึกษา  ท่ีก าลังได้รับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีในสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติดังนี้ 

1.  “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษาไว้ในความปกครองหรือ
อุปการะเล้ียงดู  หรือบุคคลท่ีนักเรียน  หรือนักศึกษานั้นอาศัยอยู่ 

2.  ให้นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีก าลังรับการศึกษาหลักสูตรระดับ  ปวส. ป.กศ. สูง  หรือ
เทียบเท่าลงมาในสถานศึกษาในสังกัด  หรือในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  เว้นแต่การศึกษา
ผู้ใหญ่  มีผู้ปกครองตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

3.  ในวันมอบตัวนักเรียน  นักศึกษาใหม่ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียน  นักศึกษา 
ท่ีสถานศึกษาพร้อมกับส่งหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ถ้าผู้ปกครองไม่อาจมามอบ
ตัวนักเรียน  นักศึกษาได้ตามก าหนด  ให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้าสถานศึกษา  ก าหนดวันมอบตัวนักเรียน  
นักศึกษาใหม่ 

4.  ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับสถานศึกษา  เพื่อควบคุมความประพฤติ  และการศึกษาเล่า
เรียนโดยให้นักเรียน  นักศึกษา  แต่งกาย  แต่งเครื่องแบบ  และประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับ  หรือค าส่ัง
ของสถานศึกษา  หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5.  ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอ  เพื่อจะได้ทราบปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
การศึกษาของนักเรียน  นักศึกษา  และจะได้ช่วยสถานศึกษาแก้ไขปัญหานั้นๆ  

6.  เมื่ อ ผู้ปกครองย้ ายท่ีอยู่   หรือความเป็น ผู้ปกครอง ส้ินสุดลง ด้วยประการใด ๆ                      
ให้ผู้ปกครองแจ้งให้สถานศึกษาทราบ  (แจ้งฝุายแนะแนวและฝุายปกครอง) 

7.  ส าหรับนักเรียน  นักศึกษาท่ีรับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแล้ว  ให้สถานศึกษาตรวจสอบ
ติดตามหลักฐานการเป็นผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา  หากเห็นว่านักเรียน  นักศึกษา   คนไหน    ไม่มี
ผู้ปกครอง  หรือมีผู้ปกครองไม่เหมาะสม  ก็ให้สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2522 

 

 

     ก่อ  สวัสดิพาณิชย์ 
             (นายก่อ  สวัสดิพาณิชย์) 

รัฐมนตรีช่วยว่าการปฏิบัติราชการแทน 
    รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 

 
 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2551 

 
 

 เพื่อให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  30  วรรค  3  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และข้อ  1  (3)  (7)  ของกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการส านักง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  จึงก าหนดวางระเบียบ  เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารและจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองไว้  ดังนี้ 

 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย
เครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2551” 

 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  บรรดาระเบียบข้อบังคับ  ประกาศ  และค าส่ังอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4  ระเบียบนี้ใช้บังคับส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่ีจัดการศึกษาช่วงช้ันท่ี  3-4  ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแตกต่างไปจากนี้  หากจะด าเนินการเครือข่าย
ผู้ปกครองให้ถือบังคับใช้ระเบียบนี้  โดยอนุโลม 

 ข้อ  5  นิยามศัพท์ในระเบียบนี้ 
 “เครือข่ายผู้ปกครอง” หมายความว่าการรวมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษา

เดียวกัน เพื่อร่วมกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน 
 “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  หรือบิดา  หรือมารดา  ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ

ปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีนักเรียนอยู่ด้วย
ประจ าหรือท่ีนักเรียนอยู่รับใช้การงาน 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา 
 ข้อ  6  วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครอง 

(1) เพื่อการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 
(2) เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรม         

ของนักเรียน 
(3) เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์  และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง              

ครูและนักเรียนในสถานศึกษา 
 ข้อ  7  คณะกรรมการ 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(1) เป็นบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน 
(2) ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะและต้องดูแลอุปการะนักเรียนท่ีแท้จริง    

โครงสร้าง  องค์ประกอบ  และจ านวนของคณะกรรมการให้สถานศึกษาก าหนดได้ตามความเหมาะสม 



 

 
 การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

(1) ตาย  
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ  7 
(4) มติท่ีประชุมของคณะกรรมการร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาให้พ้น           

จากสภาพเป็นคณะกรรมการ  กรณีท่ีพบว่าคณะกรรมการได้กระท าการส่อไปในทางเจตนา  แสวงหา  หรือ
ได้มาซึ่งผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

(5) ส้ินสุดวาระ 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ให้มีวาระคราวละ  1  ปี 
ข้อ  8  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

(1) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาด้านพัฒนาการเรียนรู้  และพฤติกรรม         
ของนักเรียนโดยความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 

(2) ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 
(3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
(4) เสนอข้อคิด  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท่ีจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ

สถานศึกษา 
(5) ร่วมกับสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกับผู้ปกครอง          

ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 
(6) สรุปและรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการอย่างน้อ ยปีละ 1 ครั้ง            

ในท่ีประชุมใหญ่ของผู้ปกครองนักเรียน 
 ข้อ 9 ให้สถานศึกษาแต่งต้ังครูเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 ข้อ 8 ให้สถานศึกษาด าเนินการให้ได้คณะกรรมการโดยเร็ว  อย่างช้าภายในภาคเรียนท่ี  1  
ของทุกปี 

 ข้อ 11 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ข้อ 12 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินการของคณะกรรมการ 
 ข้อ 13 คณะกรรมการท่ีสถานศึกษาจัดต้ังขึ้นหรือมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการ

ต่อไป  จนกว่าจะส้ินสุดวาระ 
 ข้อ 14 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดระเบียบ  วิธีการ  เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 

 
 
 
(ลงช่ือ)    กษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา 

         (คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา) 
 

             เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 



 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
เร่ือง  แนวปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนเขาดินประชานุกูล (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

--------------------------------- 
 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  เป็นผู้มี

มารยาทในการใช้โทรศัพท์  และเป็นการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน  โรงเรียนจึงก าหนด แนวปฏิบัติ          
ในการน าโทรศัพท์มาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ดังนี้ 

1.  นักเรียนต้องปิดโทรศัพท์มือถือ และน ามาฝากก่อนเวลา 08.40 น ห้องธุรการ หากไม่
ปฏิบัติตาม โรงเรียนสามารถยึดโทรศัพท์ไว้  

2.  กรณีนักเรียนใช้โทรศัพท์ดูภาพลามก  อนาจาร  เล่นการพนัน ทุจริตในการสอบ            
ในบริเวณโรงเรียนถือเป็นความผิดซึ่งหน้า  สามารถยึดโทรศัพท์ไว้  แล้วเชิญผู้ปกครองมารับทราบ                  
หักคะแนนความประพฤติตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

 3.  กรณโีทรศัพท์มือถือของนักเรียนสูญหาย  โรงเรียนไม่รับผิดชอบใด ๆ 
 4.  ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ในโรงเรียน 
 5.  ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะท ากิจกรรมหน้าเสาธง หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะยึดโทรศัพท์ไว้ 
 6.  ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือเข้าในห้องสอบ หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ โรงเรียนสามารถยึด

โทรศัพท์ไว้ 
 7.  กรณีมีความจ าเป็นท่ีต้องติดต่อกับผู้ปกครองอย่างเร่งด่วน ให้ขออนุญาตครูประจ าวิชา 

ในขณะนั้น มาติดต่อเบิกโทรศัพท์ ลงบันทึกการเบิก 
8. กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อ 1- 7 โรงเรียนจะจัดเก็บโทรศัพท์ไว้อย่างน้อย 1 เดือน 1 ภาคเรียน 

ตามความเหมาะสม ถ้าเกิดความเสียหายจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน 
9. โทรศัพท์ท่ีนักเรียนน ามาไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนเอง หรือของบุคคลอื่น กรณีน ามาใช้ขัด

ต่อระเบียบนี้ โรงเรียนสามารถจัดเก็บไว้ได้ 
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี  9  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
    (ลงช่ือ)  
         (นายปราโมทย์  เพ็ชรคล้าย) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 
 

 



 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
เร่ือง  แนวปฏิบัติในการน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนของนักเรียน 

โรงเรียนเขาดินประชานุกูล (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
--------------------------------- 

 
 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและ ปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์  และเป็นการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน  โรงเรียนจึง
ก าหนดแนวปฏิบัติในการน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ดังนี้ 

 1.  ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและโรงเรียน 
 2.  รถจักรยานยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย  ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก  และอยู่ใน

สภาพเรียบร้อย 
 3.  นักเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย 
 5.  นักเรียนต้องจอดรถในบริเวณท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น  โดยให้ลงรถหน้าประตูโรงเรียน 

และเข็นรถมาจอดตามสถานท่ีท่ีก าหนด 
 6.  ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนท่ีน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนอย่างน้อย  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 7. นักเรียนสามารถน ารถจักรยานยนต์ออกจากโรงเรียน เวลา16.00 น. ยกเว้นกรณีจ าเป็น 

จะได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี 
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี  9  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
 

    (ลงช่ือ) 
        (นายปราโมทย์  เพ็ชรคล้าย) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

******************** 

1.  การมาโรงเรียน 
1.1 นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. 
1.2 นักเรียนต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียน 

เขาดินประชานุกูล 
1.3 นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง  แสดงความเคารพครู 

 ไหว้พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  
1.4  การน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ให้นักเรียนน ารถมาจอดในโรงเรียน รับบัตร

อนุญาตจอดรถ โดยลงหมายเลขบัตรจอดรถท่ีครูเวรประจ าวัน 
1.5  การน ารถจักรยานยนต์ออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน ให้นักเรียนน ารถออก 

คืนบัตรอนุญาตจอดรถให้ครูเวรประจ าวัน 
1.6  ห้ามนักเรียนน ารถยนต์มาโรงเรียน 
1.7  การน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนหลังเวลา 08.00 น. ให้นักเรียนน ารถมาจอด            

ในโรงเรียนโดยเข้าทางประตู รับบัตรอนุญาตจอดรถ และลงช่ือเข้าจอดในบริเวณท่ีก าหนด 
1.8   กรณีผู้ปกครองขับรถมาส่งนักเรียน ให้จอดรถบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และให้

ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  
1.9 ห้ามนักเรียนขับขี่รถทุกชนิดในบริเวณโรงเรียน 
1.10 นักเรียนต้องมีกระเป๋านักเรียน หรือกระเป๋าตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2.  การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
2.1  เมื่อเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียนดังขึ้นนักเรียนทุกคนต้องรีบไปเข้าแถว และเมื่อ

เสียงเพลง จบลง นักเรียนทุกคนเข้าแถวประจ าท่ี ตามช้ันของตนเอง  และจัดแถวให้เป็นระเบียบ   
2.2 คณะกรรมการสภานักเรียน ท าหน้าท่ีประกอบ พิธีหน้าเสาธง น าร้องเพลงชาติ  

สวดมนต์ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย สงบนิ่ง แสดงความจงรักภักดี    ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าว
ค าปฏิญาณตน ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน และพิธีกรประจ าวันเชิญครูเวรประจ าวัน ให้การอบรมนักเรยีน รวมท้ัง
ประกาศต่าง ๆ 

2.3 เมื่อเสร็จพิธีการหน้าเสาธง ให้นักเรียนเดินแถวเข้าห้องเรียนเป็นระดับช้ันอย่างมี
ระเบียบตามท่ีโรงเรียนก าหนด  

 

3.  การมาโรงเรียนสาย 
นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ  เวลา  07.50 น.  หากมาหลัง

เวลาดังกล่าวต้องปฏิบัติดังนี้ 
3.1  กรณีนักเรียนมาสาย ไม่ทันแถว ให้เข้าแถวในกลุ่มผู้ท่ีมาสาย หน้าเสาธง   ครูเวร

บันทึกข้อมูลการมาสาย  และให้ประกอบพิธีหน้าเสาธง 
3.2  กรณีนักเรียนมาสายระหว่างเวลา  08.30 – 09.00 น. ให้ครูเวรประจ าวันบันทึก

ข้อมูลการมาสาย และให้นักเรียนเข้าแถวในกลุ่มผู้ท่ีมาสาย  ประกอบพิธีหน้าเสาธง และท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

 



 

 
3.3 กรณีนักเรียนมาสายไม่ทันแถวเวลา 07.50 น. – 08.00 น.  จ านวน 3 ครั้ง  

งานระบบดูแลนักเรียน จะตัดคะแนนความประพฤติ และแจ้งผู้ปกครองรับทราบ ถ้ามาสายไม่ทันเข้าแถว 
จ านวน  5 ครั้ง เชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกพฤติกรรมและตัดคะแนนความประพฤติ 

3.4  กรณีนักเรียนมาสายระหว่างเวลา  08.00 น – 09.00 น.จ านวน 5 ครั้ง กลุ่มกิจการ
นักเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกพฤติกรรมและตัดคะแนนความประพฤติ 

3.5  กรณีนักเรียนมาสายหลังเวลา 09.00 น  จ านวน 3  ครั้ง  กลุ่มกิจการนักเรียน 
เชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกพฤติกรรมและตัดคะแนนความประพฤติ 

4.  การออกนอกโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียน 
     โรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียนได้ตามกรณี  

ดังนี้ 
4.1  กรณีผู้ปกครองมารับ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

  4.1.1  กรอกแบบฟอร์มใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนท่ี 
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  

  4.1.2  คณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักเรียนท่ีได้รับมอบหมายอนุญาต 
4.2  กรณีไม่มีผู้ปกครองมารับ ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 

  4.2.1  ขออนุญาตครูที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบแทนผู้ปกครอง 
  4.2.2  คณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักเรียนท่ีได้รับมอบหมายอนุญาต 

     ในการขออนุญาตให้ใช้แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีกลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป นักเรียนและน าใบอนุญาตไปแจ้งครูประจ าวิชา หัวหน้าเวรประจ าวัน หัวหน้างานกิจการ
นักเรียน และลงช่ือในสมุดการออกนอกบริเวณโรงเรียน 

4.3  การออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อท ากิจกรรมใด ๆ  ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นภายนอกโรงเรียน  
โรงเรียนจะจัดครูเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนด้วยทุกครั้ง 

5.  การขาดเรียน 
5.1 หากนักเรียนไม่มาโรงเรียน 3 วันติดต่อกัน  ครูท่ีปรึกษาต้องติดต่อผู้ปกครอง และ

เตือนเป็นครั้งแรก โดยการส่ง SMS/โทรศัพท์/Line หรือมีจดหมายแจ้งไปยังผู้ปกครอง 
5.2 กรณีนักเรียนไม่มาโรงเรียน 7  วันติดต่อกัน  ครูที่ปรึกษาจะไปติดตามท่ีบ้านนักเรียน 
5.3 กรณีนักเรียนไม่มาโรงเรียน 15  วันติดต่อกัน  และผู้ปกครองไม่มาติดต่อแจ้งสาเหตุ 

ให้โรงเรียนทราบ  โรงเรียนจะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

6.  การพบผู้ปกครอง/บุคคลภายนอก 
     กรณีผู้ปกครอง/บุคคลภายนอกมาขอพบนักเรียนให้ติดต่อคุณครูห้องส านักงานรอพบหน้า

ห้องส านักงาน 

7.  การจัดกิจกรรมโฮมรูมและประชุมรวม 
    โรงเรียนได้จัดคาบโฮมรูมและประชุมรวมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6  สัปดาห์

ละ  1  คาบ  ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนท่ีต้องเข้าฟังการช้ีแจง การอบรมส่ังสอน ค าแนะน า
ตักเตือนจากครูที่ปรึกษา  ครูเวรอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์ 

    7.1  นักเรียนต้องเข้าห้องโฮมรูม เพื่อพบครูที่ปรึกษาทุกครั้ง 
     7.2  นักเรียนต้องเข้าร่วมประชุมในคาบประชุมรวมตามท่ีโรงเรียนก าหนดทุกครั้ง 



 

 
    7.3  เมื่อเสร็จส้ินการประชุมหรือโฮมรูม  นักเรียนต้อง ดูแลห้องประชุมให้เรียบร้อย  

ก่อนได้รับอนุญาตให้ออกจากท่ีประชุม และแยกย้ายออกจากห้องประชุมอย่างเป็นระเบียบ 
     7.4 ครูท่ีปรึกษา รายงานนักเรียนท่ีไม่เข้าประชุมคาบประชุมรวม ต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 

 8.  การท าความเคารพ 
 8.1  การท าความเคารพในห้องเรียนและห้องประชุม 

   8.1.1  เมื่อครูหรือวิทยากรเข้ามาในห้องเรียนหรือใต้อาคารเรียนทิพย์มณฑาประชุม
ให้หัวหน้าช้ันกล่าว “นักเรียนเคารพ”  นักเรียนทุกคนท าความเคารพ และกล่าวว่า  “ธรรมะสวัสดีครับ”  
“ธรรมะสวัสดีค่ะ” 

   8.1.2  เมื่อหมดเวลาสอนของครูหรือวิทยากร  ก่อนท่ีครูหรือวิทยากรจะออกจาก
ห้องให้หัวหน้าช้ัน/ประธานสายช้ันกล่าวว่า  “นักเรียนเคารพ”  นักเรียนทุกคนท าความเคารพและกล่าวค าว่า  
“ธรรมะขอบคุณครับ”  “ธรรมะขอบคุณค่ะ” 

    8.2  ภายในบริเวณโรงเรียน 
 8.2.1  เมื่อพบครูให้หยุดยืนและพนมมือไหว้พร้อมกล่าว  “ธรรมะสวัสดีครับ”   

“ธรรมะสวัสดีค่ะ”  ถ้ามือถือของให้ยืนตรงพร้อมกับกล่าว  “ธรรมะสวัสดีครับ”  “ธรรมะสวัสดีค่ะ”   
 8.2.2  เมื่อขึ้นหรือลงบันไดสวนทางกับครู  ให้หยุดยืนตรง  ให้ครูผ่านไปก่อน            

จึงจะค่อยเดินต่อไป 
 8.2.3  เมื่อเดินผ่านครูซึ่งนั่งอยู่ให้น้อมตัวลง  ก้มศีรษะ และเดินห่างระยะพอสมควร 
 8.2.4 การเข้าพบครู ในห้องพักครู   ต้องขออนุญาตก่อน  เมื่อเข้าพบต้องท า            

ความเคารพ โดยการไหว้ และส ารวมกิริยา (มือขวาทับมือซ้าย) ควรนั่งคุกเข่าถ้าครูนั่ง 
8.3  ภายนอกโรงเรียน 

 8.3.1  เมื่อพบครูให้พนมมือไหว้พร้อมกล่าว  “ธรรมะสวัสดีครับ”  ธรรมะสวัสดีค่ะ”   
 

 9.  การพูด 
      ต้องไม่กล่าวค าหยาบ  ค าส่อเสียด  และไม่พูดเสียงดัง  ควรใช้วาจาสุภาพอ่อนโยนกับคน

ท่ัวไป  และไม่ทะเลาะวิวาทกันท้ังในและนอกสถานท่ี 

 10.  การใช้อาคารและห้องต่าง ๆ   
  10.1  การขึ้น - ลงบันได และทางเดินบนอาคาร  ให้นักเรียนเดินเป็นแถว ชิดขวา 

 
   10.2  นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนท่ีรับผิดชอบ  ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติ 

ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี  โดยแบ่งหน้าท่ีเวรประจ าวัน 
   10.3  นักเรียนไม่ส่งเสียงรบกวนสมาธิของผู้ท่ีก าลังเรียนอยู่ในห้องเรียนใกล้เคียง 
   10.4  นักเรียนต้องช่วยกันประหยัดไฟฟูา  น้ าประปาของโรงเรียน  เมื่อไม่อยู่ในห้องเรียน

ให้ปิดสวิตช์ไฟ 
   10.5  การเข้าห้องพยาบาลต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนและครูพยาบาลก่อนทุกครั้ง 
   10.6  การใช้ห้องสุขา ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด 
 
 



 

 11.  การรับประทานอาหาร 
   11.1  นักเรียนรับประทานอาหารในบริเวณโรงอาหาร  หรือท่ีโรงเรียนจัดให้เท่านั้น 
   11.2  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องน าภาชนะใส่อาหาร  

ทุกประเภทไปเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีเตรียมไว้ให้ 
   11.3  นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดโต๊ะอาหารและโรงอาหาร 
   11.4  ห้ามนักเรียนน าอาหารทุกประเภทไปรับประทานบนอาคารเรียน  หรืออาคารอื่น ๆ 
 

 12.  การกลับบ้าน 
  12.1 โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านในเวลา 16.00 น. 
  12.2 การเดินออกจากโรงเรียนหลังเลิกเรียน ใหน้ักเรียนเข้าแถวเรียง 1 ไหว้พระพุทธรูป

ประจ าโรงเรียน และแสดงความเคารพครู  
   

13.  กรณีนักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ  
      เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นจะต้องมาโรงเรียนเพื่อท ากิจกรรมในวันหยุดราชการ  

ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 13.1  นักเรียนต้องแจ้งช่ือ - สกุล ตนเอง ช่ือกิจกรรม ครูผู้รับผิดชอบ ระบุเวลาท่ีท า

กิจกรรมต่อยาม ฯ และลงช่ือก่อนเข้าโรงเรียน 
 13.2  นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดพละ/หรือชุดท่ีโรงเรียนก าหนด                   

ท่ีถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 

14.  การเก็บของได้และแจ้งของหาย 
       นักเรียนท่ีเก็บส่ิงของได้ให้น ามามอบท่ีส านักงานกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป โดยให้ปฏิบัติ

ดังนี้ 
  14.1  เขียนบันทึกลงในสมุดน าของมามอบ 
  14.2  นักเรียนท่ีแจ้งของหายให้เขียนบันทึกลงในสมุดรับแจ้งของหาย 
  14.3  การรับของคืน  นักเรียนคนใดเป็นเจ้าของส่ิงของท่ีมีผู้น ามามอบ ให้มารับคืนได้ 

โดยแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของท่ีเช่ือถือได้ 
  14.4  กรณีมีนักเรียนน าส่ิงของมามอบแต่ไม่มีบุคคลใดมาแสดงความเป็นเจ้าของ 

หรือมารับคืนภายใน  1  วัน  โรงเรียนจะให้คืนส่ิงของแก่ผู้ท่ีน ามามอบ 
  14.5  โรงเรียนจะบันทึกรายช่ือผู้น าส่ิงของมามอบลงในธนาคารความดี  และจะประกาศ

เกียรติคุณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ระเบียบโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

ว่าด้วยเครื่องแบบ  การแต่งกาย  และทรงผมนักเรียน  พ.ศ. 2563 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ  4  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  132  ลงวันท่ี  22  

เมษายน  พ.ศ. 2551  กฎกระทรวง  ฉบับท่ี  1  (พ.ศ. 2515)  กฎกระทรวง  ฉบับท่ี  2  (พ.ศ. 2518)                
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวั ติ   ฉบับท่ี  132  ลงวันท่ี  2 2  เมษายน  2515 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. 2527 และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563  โรงเรียนเขาดินประชานุกูลจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนเขาดินประชานุกูล  ว่าด้วยเครื่องแบบ  การ
แต่งกาย          และทรงผมนักเรียน  พ.ศ. 2563 

ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่  ปีการศึกษา  2563  เป็นต้นไป 
ข้อ  3.  บรรดาระเบียบข้อบังคับ  หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ  4.  ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ซึ่งดูแลกลุ่มกิจการนักเรียนรักษาการ               

ตามระเบียบนี้ 
ข้อ  5.  เคร่ืองแบบนักเรียน 

    5.1  เคร่ืองแบบนักเรียนชาย  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     5.1.1  เสื้อ  แบบเช้ิตคอต้ัง  ผ้าขาวเกล้ียง  ไม่บาง ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตลอด  มีสาบ

อยู่ด้านนอกกว้าง  4  เซนติเมตร  ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  1  เซนติเมตร  
จ านวน  5  เม็ด  แขนส้ันเพียงข้อศอก  มีกระเป๋าแนวราวนมด้านซ้ายกระเป๋ากว้าง 8 – 12 เซนติเมตร  และ
ลึก  10 – 15 เซนติเมตร ไม่มีฝาปิด  พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ ด้านหลังไม่มีจีบ สอดชายเส้ือไว้ในกางเกง 
ให้เรียบร้อย  ขนาดตัวเส้ือต้องพอดีตัว 

   5.1.2  กางเกง  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สีกากี และมัธยมศึกษาตอนปลาย สีกรมท่า
แบบทรงไทย  ห้ามใช้ผ้ายีน  และผ้าเวสปอยด์  ขาส้ันเหนือเข่า  วัดจากกลางสะบ้าหัวเข่าไม่เกิน  5  
เซนติเมตร ตรงส่วนกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรง วัดจากขา ห่าง 8 - 12  เซนติเมตร  ตามขนาดของขา
นักเรียน  ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง  5  เซนติเมตร   ผ่าตรงส่วนหน้าใช้ซิปซ่อนไว้ใน  มีกระเป๋าตามแนว
ตะเข็บข้างละ  1  กระเป๋า  เวลาสวมให้สวมทับชายเส้ือไว้ให้เรียบร้อย   มีหูกางเกงไว้ส าหรับสอดเข็มขัด  7  หู 
ไม่มีกระเป๋าหลังหรือกระเป๋าหน้า  ท่ีสะเอวต้องไม่หลวม  เมื่อคลายเข็มขัดออก  ขนาดกางเกงต้องพอดีตัว 

   5.1.3  เข็มขัด  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มขัดสายสีน้ าตาล  กว้าง  3 - 4  เซนติเมตร  
ตามความเหมาะสมกับขนาดของนักเรียน  หัวเข็มขัดสีทองเป็นโลหะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
เป็นเข็มขัดหัวลูกเสือ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเข็มขัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า หัวเข็มขัดแบบ
กลัด  มุมมน มีเข็ม 1 เข็มมีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ส าหรับสอดปลายเข็มขัด  เข็มขัดนี้ให้สอดหู
กางเกงคาดทับกางเกง   

   5.1.4  รองเท้า  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล ช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย รองเท้าผ้าใบสีด า  ชนิดหุ้มส้น  มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้า  และจะต้องไม่มีลวดลายใด ๆ   

   5.1.5  ถุงเท้า  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ถุงเท้าสีน้ าตาล ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ถุงเท้าสีน้ าขาว  แบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ยาวเพียงครึ่งน่อง ไม่พับปลาย    

 
   
 
 



 

 

5.2  เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
    5.2.1  เสื้อ  เส้ือแบบคอปกทหารเรือ  ผ้าขาวเกล้ียง ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินควร  

ผ่าอกลงมาพอสวมศีรษะได้สะดวก  แขนยาวเหนือข้อศอก  1 – 2  นิ้ว  ปลายแขนจีบเล็กน้อย  ความยาวของ
ตัวเส้ือจากข้อมือเมื่อยืนตรง  ประมาณ  8 – 12 เซนติเมตร ชายขอบเส้ือด้านล่างมีรอยพับกว้างไม่เกิน  
3 เซนติเมตร  ขนาดของเส้ือต้องไม่หลวมและไม่คับจนเกินไป  ปิดกระเป๋าล่างด้านขวา  ผูกคอซองสีกรมท่า   

    5.2.2  กระโปรง  ผ้าสีกรมท่า  ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า  เย็บตะเข็บท้ังด้านหน้า และ
ด้านหลัง  ข้างละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอก  เย็บพับจากสะเอวลงมา 6 – 12 เซนติเมตร ความลึกของจีบ 
ไม่น้อยกว่า  1  นิ้ว  เว้นระยะความกว้างพองาม  ความยาววัดจากหัวเข่าลงมา 5 เซนติเมตร ริมกระโปรง
ด้านล่างพับเข้าข้างใน 2 – 2.5 เซนติเมตร กระโปรงปลายบานทรงเอ 

    5.2.3  รองเท้า  รองเท้าหนังสีด า  แบบหุ้มส้น  และหุ้มปลายเท้า  หัวมน มีสายรัด
หลังเท้า  ส้นสูงไม่เกิน  3  เซนติเมตร  ไม่มีลวดลาย   

    5.2.4  ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว  แบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย พับปลาย 2 ทบ    
 

5.3  เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    5.3.1  เสื้อ เส้ือคอเช้ิตผ่าอกตลอด  ผ้าขาวเกล้ียง ไม่มีลวดลาย  ผ่าหน้าสาบเส้ือตลบ

เข้าข้างใน  กว้างประมาณ  3  เซนติเมตร  มีกระดุมกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง    ไม่เกิน  1  
เซนติเมตร  จ านวน  5  เม็ด  แขนยาวเหนือข้อศอก  ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย  ปลายแขน
ประกอบด้วยผ้า  2  ช้ัน  กว้าง  3  เซนติเมตร  สอดชายเส้ือไว้ในกระโปรง  ขนาดของเส้ือพอดีตัว 

   5.3.2  กระโปรง  กระโปรงผ้าสีกรมท่า  ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า  เย็บตะเข็บท้ังด้านหน้า 
และด้านหลัง  ข้างละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอก  เย็บพับจากสะเอวลงมา 6 – 12 เซนติเมตร ความลึกของจีบ 
ไม่น้อยกว่า  1  นิ้ว  เว้นระยะความกว้างพองาม  ความยาววัดจากหัวเข่าลงมา 5 เซนติเมตร ริมกระโปรง
ด้านล่างพับเข้าข้างใน 2 – 2.5 เซนติเมตร กระโปรงปลายบานทรงเอ 

   5.3.3  เข็มขัด  เข็มขัดสายหนังสีด า  กว้าง 3 - 4  เซนติเมตร  เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า
หัวเข็มขัดแบบกลัด หนังหุ้มสีด า มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ส าหรับสอดปลายเข็มขัด  

   5.3.4  รองเท้า  รองเท้าหนังสีด า  แบบหุ้มส้น  และหุ้มปลายเท้า  หัวมน มีสายรัด 
หลังเท้า  ส้นสูงไม่เกิน  3  เซนติเมตร  ไม่มีลวดลาย 

   5.3.5  ถุงเท้า  ถุงเท้าสีขาว  แบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย พับปลาย 2 ทบ    
 

ข้อ  6.  ทรงผม 
    6.1  นักเรียนชาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นักเรียนจะไว้ผมส้ันหรือยาวก็ได้  กรณีผมยาว ด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เกินตีนผม ด้านหน้าเหนือค้ิว  
1 เซนติเมตรและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสม และมีความเรียบร้อย ไม่กันจอน ไม่ใส่น้ ามัน เจล 
ครีม ไม่ย้อมสีผม ไม่ดัดเป็นลอน และยืดผมหรือกระท าการอย่างอื่นท่ีผิดไปจากธรรมชาติ หรือตัดในรูปแบบ
แฟช่ัน ห้ามไว้หนวดเครา หรือไว้ทรงผมอื่นท่ีขัดกับบุคลิกภาพของการเป็นนักเรียนโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

    6.2  นักเรียนหญิง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นักเรียนจะไว้ผมส้ันหรือยาวก็ได้ กรณีผมส้ัน ทรงผมนักเรียนยาวเลยต่ิงหูลงไปไม่เกิน 5 เซนติเมตร ห้ามดัด 
ซอย ยืด หนีบ ย้อมหรือฉีด พ่นสี โกรกสีผม ผม 2 ข้างยาวไม่เท่ากัน ไม่ติดกิ๊บหรือผูกโบทุกชนิด กรณีผมยาว 
ต้องรวบผมตึงมัดกลางท้ายทอย และผมยาวจากโบผูกผมถึงปลายผมไม่เกิน 25 เซนติเมตร ใช้ยางมัดผมสีด า 
และผูกด้วยริบบ้ินแพรสีกรมท่าท่ีมีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 90 เซนติเมตรตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
และใช้ก๊ิบติดผมสีกรมท่ากันไม่ให้ผมตกลงมา แต่ไม่ใช้กิ๊บหลายอันจนดูเป็นเครื่องประดับ ไม่ฉีดสเปรย์ ไม่ใส่เจล 



 

และยกผมด้านหน้าสูง ห้ามซอยผม ดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ห้ามท าผมอื่น ๆ ท่ีผิดไปจากธรรมชาติ 
และผมแบบอื่น ๆ ท่ีขัดต่อบุคลิกภาพของการเป็นนักเรียนโรงเรียนเขาดินประชานุกูล  

  
ข้อ  7.  ของใช้/เคร่ืองประดับอื่น ๆ  

    7.1  กระเป๋าหนังสือ กระเป๋าหนังสีด า  ขนาดความกว้าง  12  นิ้ว  ยาว  17  นิ้ว           
มีฝาปิด  หรือซิปตรงกลางตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  ห้ามติดสติกเกอร์และเขียนข้อความอื่นใดลงบนกระเป๋า 

    7.2  กระเป๋าสะพาย (เป้)  หรือกระเป๋าเสริม ให้ใช้ตามท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
นอกเหนือจากท่ีโรงเรียนก าหนด ถ้าพบเห็นโรงเรียนจะยึดไว้และไม่คืนโดยผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์ฟูองร้องเอาผิด  
กับผู้ปฏิบัติได้ 

    7.3  ห้ามสวมเคร่ืองประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ หรือสร้อยคอสแตนเลส       
ห้อยพระ 

    7.4  ห้ามแต่งหน้า  ด้วยเครื่องส าอางและห้ามน าอุปกรณ์เสริมสวยทุกชนิดมาโรงเรียน 
    7.5  กรณีนักเรียนน า Notebook , I pad , กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ หรือของมีค่า

มาโรงเรียน หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
 

ข้อ  8.  เคร่ืองแบบชุดพลศึกษา 
                      8.1  นักเรียนชาย 

 8.1.1  เสื้อ  ใช้ชุดพละของโรงเรียนเท่านั้น ปักช่ือด้วยไหมสีขาวที่หน้าอกด้านขวา 
 8.1.2  กางเกง  ใช้ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  และห้ามดัดแปลงทรงกางเกง 

     8.1.3  รองเท้า ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล ช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย รองเท้าผ้าใบสีด า  ชนิดหุ้มส้น  มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้า  และไม่มีลวดลาย 

 8.1.4  ถุงเท้า  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ถุงเท้าส้ันสีน้ าตาล และช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ถุงเท้าส้ันสีขาว 
                      8.2  นักเรียนหญิง   

8.2.1  เสื้อ  ใช้ชุดพละของโรงเรียนเท่านั้น ปักช่ือด้วยไหมสีขาวท่ีหน้าอกด้านขวา 
8.2.2  กางเกง ใช้ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  และห้ามดัดแปลงทรงกางเกง 
8.2.3  รองเท้า  รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน  ใช้เชือกผูก  ชนิดหุ้มส้น  ไม่มีลวดลาย 
8.2.4  ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาว  แบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย พับปลาย 2 ทบ  

    8.3 เคร่ืองแบบชุดพลศึกษา   โรงเรียนอนุญาตให้สวมชุดพละเฉพาะวันท่ีเรียน 
วิชาพลศึกษาเท่านั้น  หรือในกรณีท่ีโรงเรียนก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 
 

ข้อ  9.  เคร่ืองแบบลูกเสอื - เนตรนารี  และนักศึกษาวิชาทหาร  ต้องสวมเครื่องแบบตาม
ระเบียบของแต่ละกิจกรรมในวันท่ีมีกิจกรรมเหล่านี้  และ/หรือตามท่ีโรงเรียน/ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 

 

ข้อ 10.  เคร่ืองหมายโรงเรียน 
                       10.1  ปักเคร่ืองหมายที่หน้าอกด้านขวา  โดยประทับอักษรย่อ ข.ป. ขนาดตัวอักษรสูง  
1.5 เซนติเมตร และปักช่ือ – สกุล ขนาดตัวอักษรสูง  1  เซนติเมตร ตัวอักษรธรรมดาใต้อักษรย่อของโรงเรียน  
ห่างลงมา 1  เซนติเมตร  ด้วยไหมสีน้ าเงินในเนื้อผ้า   
 
 



 

 
                        10.2  เคร่ืองหมายแสดงระดับชั้น  โรงเรียนก าหนดให้ปักเครื่องหมายดาวทึบ  ()  ท่ี 
อกเส้ือด้านซ้ายในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  และปักรูปขีดทึบแนวนอน ท่ีปลายปกเส้ือด้านซ้ายในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปักเลขประจ าตัวที่หน้าอกข้างซ้าย แรกห่างจากปลายปกเส้ือ 1 เซนติเมตร ดังนี้ 

 

  
การแสดงระดับชั้น 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ใช้ดาว  1  ดวง 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ใช้ดาว  2  ดวง 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ใช้ดาว  3  ดวง 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ใช้ขีดทึบ  1  ดวง 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ใช้ขีดทึบ  2  ดวง 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ใช้ขีดทึบ  3  ดวง 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

 
 
 
  ลงช่ือ     

   (นายปราโมทย์  เพ็ชรคล้าย) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักเรียน  พ.ศ. 2547 

  (ฉบับปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ. 2563) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  132  ลงวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  
2515  กฎกระทรวงฉบับท่ี  1  (พ.ศ. 2515)  กฎกระทรวงฉบับท่ี  2  (พ.ศ.2518)  ออกตามความประกาศ 

 
หมวด  1 
บททั่วไป 

 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนเขาดินประชานุกูล  ว่าด้วยความประพฤติของ
นักเรียน  พ.ศ.  2547” (ฉบับปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ. 2563) 

 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  2563  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 

  “นักเรียน”  หมายถึง  นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
  “ครู”  หมายถึง  ครูที่ท าการสอนในโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
  “คณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักเรียน”  หมายถึง    กลุ่มกิจการนักเรียน  ครูท่ีปรึกษา   
และกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง     จากโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
  “ผู้ปกครอง”  หมายถึง  บิดา  มารดา  หรือผู้ท่ีท าหน้าท่ีมอบตัวนักเรียนไว้กับโรงเรียน            
มีหน้าท่ีปกครองดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนตลอดหลักสูตรจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 
  “คะแนน”  หมายถึง  คะแนนความประพฤติของนักเรียนขณะท่ีศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ให้คะแนนคนละ  100  คะแนนต่อระดับช่วงช้ัน 
  “การลงโทษ”  หมายถึง  การลงโทษนักเรียนท่ีมีความประพฤติผิดหรือฝุาฝืนกฎระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน  หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือฝุาฝืนกฎกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี                
จุดมุ่งหมายเพื่ออบรมส่ังสอนให้มีความประพฤติดี มิให้ประพฤติผิดวินัย การลงโทษนักเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
  “การกระท าผิด”  หมายถึง  การท่ีนักเรียนประพฤติผิด  หรือฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับ           
โรงเรียน  หรือกระทรวงศึกษาธิการ 
  “การท ากิจกรรม”  หมายถึง  การให้นักเรียนท่ีกระท าผิด  ท ากิจกรรมหรือบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง  โรงเรียนหรือสังคม 

 ข้อ 5.  ใหห้ัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด  2 
ระดับโทษและวิธีการตัดคะแนน 

  ข้อ  6.  การลงโทษนักเรียนท่ีกระท าผิด มี  4  สถาน  ดังนี้ 
6.1  ว่ากล่าวตักเตือน 
6.2  ท าทัณฑ์บน 
6.3  ตัดคะแนนความประพฤติ 
6.4  ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ถ้าไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้ ก็ให้เปล่ียน

ท่ีเรียน 
                 ข้อ  7.  ระดับความผิดท่ีต้องตัดคะแนน  5  คะแนน 

       หัวข้อความผิด 
7.1  ไม่เข้าแถวตอนเช้า 
7.2  มาโรงเรียนสาย 
7.3  ส่งเสียงอึกทึกรบกวนผู้อื่นท้ังในและนอกห้องเรียน 
7.4  ไม่ให้ความร่วมมือรักษาในการความสะอาดในห้องเรียน  และบริเวณโรงเรียน 
7.5  รับประทานอาหาร  ขนม หรือเครื่องด่ืมในห้องเรียน 
7.6  แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่เรียบร้อย  ท้ังในและนอกโรงเรียน 
7.7  ติดสติกเกอร์  หรือเขียนข้อความบนกระเป๋านักเรียน 
7.8  เล่นกีฬาในสถานท่ีไม่เหมาะสม 
7.9  ไม่มาโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เกิน  5  วัน 

                 ข้อ  8.  ระดับความผิดท่ีต้องตัดคะแนน  10  คะแนน 
       หัวข้อความผิด 

8.1แต่งหน้ าทาปากและน าวั ส ดุ ท่ี ไ ม่ เกี่ ย วกับการ เ รี ยนการสอนมาโรง เรี ยน                    
เช่น อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส าอาง 

8.2  ใช้เครื่องประดับท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
8.3  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 

                       8.4  ผิดข้อบังคับจราจรในโรงเรียน ตามประกาศของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล  
เรื่องการใช้รถจักรยานยนต์  

8.5  จ าหน่ายอาหาร ขนม หรือของขบเค้ียวใดๆ ในห้องเรียน 
ข้อ  9.  ระดับความผิดท่ีต้องตัดคะแนน  15  คะแนน 

         หัวข้อความผิด 
9.1  หนีเรียน 
9.2  น า/ใช้ส่ือลามกอนาจารมาโรงเรียน 
9.3  สวมเส้ือผู้อื่น 
9.4  ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครู 

ข้อ  10.  ระดับความผิดท่ีต้องตัดคะแนน  20  คะแนน 
         หัวข้อความผิด 

10.1   พกพาอุปกรณ์การเล่นการพนัน 
10.2  ต้ังตัวเป็นอันธพาล /วางตัวมีอิทธิพล 
 
 



 

 
ข้อ  11.  ระดับความผิดท่ีต้องตัดคะแนน  30  คะแนน 

         หัวข้อความผิด  
11.1  สูบบุหรี่ 
11.2  เล่นการพนัน 
11.3  ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  หรือเสพสารระเหยท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
11.4  ข่มขู่  รีดไถ  ลวนลาม  อนาจาร  กรรโชกผู้อื่น 
11.5  ประพฤติอนาจาร 
11.6  พูดเท็จ ส่อเสียด วาจาก้าวร้าว หยาบคายหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ กระด้าง

กระเด่ือง ต่อครูและบุคลากรภายในโรงเรียน  หรือบุคคลภายนอก 
11.7  ทะเลาะวิวาทหรือยุยงให้เกิดความแตกแยกแต่ไม่ใช้ก าลังท าร้ายร่างกายกัน   
11.8  ปลอมลายมือผู้ปกครองหรือครู 
11.9  ทรงผมผิดระเบียบ  เช่น  ดัดผม  ซอยผม  ท าสีผม  ใส่เจล  ตัดหน้าม้า ฯลฯ 
11.10 ไม่เข้า - ออก ทางประตูโรงเรียน เช่น ปีนรั้วเข้า-ออกโรงเรียน 
11.11 เข้าไปในสถานท่ีท่ีไม่สมควร   
11.12 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนและของบุคคลอื่น (ต้องชดใช้ค่าเสียหาย) 
11.13 ก่อความไม่สงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน เช่น จุดประทัด  ก่อความวุ่นวาย 
11.14 แอบเล่น/แอบพกพาโทรศัพท์ 
 

ข้อ  12.  ระดับความผิดท่ีต้องตัดคะแนน  50  คะแนน 
         หัวข้อความผิด 

ความผิดต่อไปนี้ เป็นความผิดขั้นรุนแรง  การพิจารณาโทษจะต้องผ่านมติท่ีประชุม        
ของคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  แม้เพียงครั้งเดียวก็อาจมีโทษถึงให้ย้ายสถานศึกษาได้  กรณีเสพ        
สารเสพติดเกินขนาดให้พักการเรียน  เพื่อบ าบัดรักษายาเสพติดต่อไป 

12.1 ทะเลาะวิวาทถึงขั้นใช้ก าลังหรืออาวุธต่อสู้กันในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
12.2 ท าร้ายร่างกายผู้อื่นหรือรุมท าร้าย 
12.3 น าบุคคลภายนอกมาก่อการทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน 
12.4 น าบุคคลภายนอกมาก่อการทะเลาะวิวาทถึงขั้นใช้ก าลังหรืออาวุธต่อสู้กัน          

ภายในโรงเรียน  และนอกโรงเรียน 
12.5 ชู้สาว 
12.6 ลักขโมย 
12.7 พกพาอาวุธหรือส่ิงท่ีใช้แทนอาวุธเข้ามาในโรงเรียน 
12.8 เสพสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย  หรือมีสารเสพติดท่ีผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง 
12.9 ประพฤติช่ัวหรือกระท าการใดๆ  ท่ีน าความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน 
12.10 กระท าความผิดทางอาญา 
12.11 ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นถ่ายคลิปวีดีโอ  ซึ่งน าความเส่ือมเสียสู่ผู้อื่นและโรงเรียน 
 
 
 
 



 

 
12.12 ทะเลาะกันบนโซเซียลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook / Line/IG  หรืออื่น  ๆ ถือว่าเป็น

ความผิดท่ีน าความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน และโรงเรียนจะไม่รับพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
12.13 การกระท าความผิดอื่นๆ ท่ีน าความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน และท าลาย ช่ือเสียง  

ของสถาบัน 
ข้อ  13.  ความผิดอื่นท่ีไม่ได้ระบุให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไปวินิจฉัย

เปรียบเทียบ  ความผิดและระดับความผิด  ตามความในข้อ  7 ถึง ข้อ 12 
ข้อ  14.  การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขความประพฤติให้ด าเนินการ ดังนี้ 

14.1 นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนรวมแล้ว  10  คะแนน  หรือมากกว่าให้ครูท่ีปรึกษา        
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 

14.2 นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนรวมแล้ว  30  คะแนน  หรือมากกว่า  ให้ครูท่ีปรึกษา         
มีหนังสือเชิญผู้ปกครองมาร่วมแก้ปัญหากับครูที่ปรึกษา ครั้งท่ี 1   

14.3 นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนรวมแล้ว  50  คะแนน  หรือมากกว่า  ให้กลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป มีหนังสือเชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนไว้กับโรงเรียน  ว่าประพฤติไม่เรียบร้อย 

14.4 นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนรวมแล้ว  70  คะแนน  ให้กลุ่มกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
รายงานผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล  ด าเนินการลงโทษตามระเบียบข้ันต่อไป 

14.5 นักเรียนคนใดถูก ตัดคะแนนครบ  100   คะแนน  ภายในระ ดับ ช่วง ช้ัน                        
ใหเ้ปล่ียนท่ีเรียน  โดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา  คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ผู้อ านวยการ 
และคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

หมวด 3 
การเพิ่มคะแนน 

ข้อ  15.  นักเรียนท่ีประพฤติดี  มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  เข้าร่วมกิจกรรมน าช่ือเสียง            
มาสู่โรงเรียน  ควรแก่การยกย่องชมเชย  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนซึ่งสมควรให้มีการเพิ่มคะแนน             
ความประพฤติในแต่ละปีการศึกษา 

 ข้อ  16.  การเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนมาจากพฤติกรรมท่ีนักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติคนเดียว  เป็นกลุ่ม  หรือเป็นห้องเรียน 

 ข้อ  17.  การเพิ่มคะแนนให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
17.1 เพิ่มครั้งละ  5  คะแนน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

                               17.1.1   ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของห้องเรียน บริเวณโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นและได้รับการยกย่อง 

          17.1.2  ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน  ปฏิบัติสม่ าเสมอนอกเหนือจาก            
การท าเวรของตน  หรือท่ีทางโรงเรียนได้มอบหมาย  

 17.1.3   เก็บเงิน  ส่ิงของซึ่งมีราคาเกินกว่า  100  บาท  และได้น าไปมอบให้ครู 
 17.1.4  เก็บเงิน  ส่ิงของซึ่งมีราคาต้ังแต่ 50  บาท แต่ไม่เกิน  100  บาท และได้น าไปมอบ 

ให้ครู 
 17.1.5  นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกซึ่งการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
 
 



 

 
 17. 2  เพิ่มครั้งละ  10  คะแนน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

                                  17.2.1 นักเรียนสามารถเปล่ียนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์   
ด้านลักษณะนิสัย  ความประพฤติหรือพฤติกรรมการเรียน  

17.2.2  ห้ามปรามหรือไกล่เกล่ียมิให้เกิดการทะเลาะวิวาทท้ังในและนอกโรงเรียน 
17.2.3 นัก เ รี ยนสามารถพัฒนา คุณ ลักษณะพึ งประสง ค์  ใน ระ ดับ ท่ี ดี ขึ้ น                

ด้านลักษณะนิสัย  ความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน หรือมีจิตสาธารณะ 
17.2.4 นั ก เ รี ย นส ามา รถ พัฒ นาวิ นั ย ขอ งตน เอ ง ใ น ระ ดับ ท่ี ดี ขึ้ น ใ น เ รื่ อ ง                       

ความรับผิดชอบ พฤติกรรมการเรียน  การแต่งกาย  การตรงต่อเวลา 
17.3  เพิ่มครั้งละ  20  คะแนน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

17.3.1   น าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน โดยช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
แข่งขันทักษะ  การประกวดด้านวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

17.3.2  แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอบายมุขหรือนักเรียนท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ 
นักเรียน  เพื่อจะได้ปูองกันช่วยเหลือและแก้ไข 

ข้อ  18  ให้ครูที่ปรึกษาบันทึกเพิ่มคะแนนในสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน โดยระบุเหตุผล
การเพิ่มคะแนน 

 ข้อ  19  ครูที่ปรึกษาสามารถเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนโดยไม่ก าหนดคะแนนสูงสุด 
 ข้อ  20   โรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนท่ีท าความดีสะสมรวม 80 คะแนนขึ้นไป 

หมวด  4 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับคะแนน 

 ข้อ  21.  ในการเพิ่มหรือตัดคะแนน  ให้ปฏิบัติตามข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  ข้อ  11       
ข้อ  12   และข้อ  17  โดยให้บันทึกรายการกระท าความดี  หรือกระท าผิด  และเพิ่ มหรือตัดคะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  พร้อมท้ังลงช่ือเป็นหลักฐาน  ในแบบรายงานความประพฤติและให้นักเรียนลงช่ือรับทราบ  
และให้ครูเพิ่ม  หรือตัดคะแนน  ส่งแบบรายงานความประพฤติแก่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใน
วันท่ีเพิ่ม บันทึกไว้ในประวัติของนักเรียน  และให้หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานผลความ
ประพฤติของนักเรียน  กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  และผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับ  แล้วเก็บเป็นหลักฐานท่ี
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป   

 ข้อ  22.  การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  เมื่อกระท าความผิด                  
ตามระเบียบนี้ไม่อาจลบล้างโทษอื่น ๆ  ตามระเบียบ  ค าส่ัง  กฎกระทรวงศึกษาธิการ  หรือประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับท่ีใช้บังคับอยู่แต่ประการใด 

 ข้อ  23.  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล  มีอ านาจในการเพิ่มโทษ  ลดโทษหรืองด
โทษ ได้ตามควรแก่กรณี 

 ข้อ  24.  การผ่อนผันระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

 
           ลงช่ือ 
 

              (นายปราโมทย์  เพ็ชรคล้าย) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 



 

 

การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

 ในการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ได้จัดระบบ และ         
วางระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ดังนี้ 

1. ว่ากล่าวตักเตือน ในกรณีนักเรียนท าความผิดเล็กน้อยโดยใช้วิธีช้ีแจงให้นักเรียนได้
เข้าใจ ตลอดจนแนะแนวทางในการแก้ไขในส่ิงท่ีนักเรียนควรปฏิบัติ 

2. การท ากิจกรรม ในกรณีนักเรียนกระท าความผิดท่ีค่อนข้างร้ายแรงหรือตักเตือน  
ไม่ได้ผล การท ากิจกรรมแต่ละครั้งให้ท าตามความเหมาะสมในโทษแห่งความผิดนั้น การท ากิจกรรมนั้น          
เพื่อเป็นการสอนให้นักเรียนได้รู้จักการเสียสละ ท างานเพื่ อประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นอ านาจของครูทุกคน  
เมื่อลงโทษแล้วให้แจ้งครูที่ปรึกษา หากพบว่าเด็กมีปัญหาควรส่งต่อตามข้ันตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. ท าทัณฑ์บน ในกรณีท่ีนักเรียนกระท าความผิดอย่างร้ายแรง หรือกระท าความผิด
บ่อยครั้งโดยการตักเตือนแล้ว แต่ยังฝุาฝืนข้อบังคับอยู่อีก หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 50 คะแนน   
จะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อท าทัณฑ์บนไว้กับโรงเรียนต่อหน้าผู้ปกครอง และผู้ปกครองรับทราบความผิด  
โดยผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน  คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป และผู้อ านวยการสถานศึกษา 

4. สั่งพักการเรียน นักเรียนท่ีถูกท าทัณฑ์บนแล้ว/หรือได้กระท าความผิดขั้นร้ายแรง           
จึงควรส่ังพักการเรียนในระยะเวลาท่ีสมควรแห่งความผิดนั้น แต่ละครั้งจะไม่เกิน 7 วัน 

5. ให้ย้ายสถานศึกษา นักเรียนท่ีกระท าความผิดขั้นร้ายแรงและ/หรือ กระท าความผิด 
อันไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นนักเรียนโรงเรียนเขาดินประชานุกูลอีกต่อไป หรือได้ส่ังพักการเรียนแล้วแต่ยังคงฝุาฝืน
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอยู่อีก ให้นักเรียนผู้นั้นพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน โดยเชิญบิดามารดา หรือผู้ปกครอง มารับทราบเหตุผลแล้ วให้
นักเรียนผู้นั้นย้ายสถานศึกษา  

การลงโทษนักเรียนทุกครั้ ง  กรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปจะมีการตัดคะแนน             
ความประพฤติตามความผิดท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ บันทึกไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งผู้ปกครองทราบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 

6. เม่ือนักเรียนกระท าความผิด จะเชิญผู้ปกครองมาร่วมแก้ไขปัญหาพฤติกรรมรวม 
ท้ังรับทราบการลงโทษทุกครั้ง 

7. การพิจารณาโทษนักเ รียน  จะยึดหลักการลงโทษนักเรียนตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของโรงเรียนโดยมอบหมายให้ครูประจ าวิชา ครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป ร่วมพิจารณาการลงโทษ ส าหรับนักเรียนท่ีมีความผิดร้ายแรง เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าควร
ลงโทษสถานใดจะบันทึกการพิจารณาแล้วแจ้งให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบและด าเนินการต่อไป 

 
 
 



 

 
โรงเรียนเขาดินประชานุกูลได้ด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนดังต่อไปนี้ 
- จัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
- จัดท าระเบียบความประพฤตินักเรียนและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
- จัดประชุมครูท่ีปรึกษาแต่ละห้อง เพื่อช้ีแจงนโยบาย และปรึกษาหารือปัญหาพฤติกรรม

นักเรียน 
- ก าหนดแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
- อบรมว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมตามควรแก่กรณี 
- แจ้งผู้ปกครอง และครูท่ีเกี่ยวข้อง ติดตาม ดูแลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
- เชิญผู้ปกครองและครู ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรม 

ท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
- ประสานงานและร่วมมือกับงานแนะแนวในการแก้ไขปัญหา แก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม

ของนักเรียน 
- คณะกรรมการสภานักเรียน ออกตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนภายในโรงเรียนโดยแบ่ง

ความรับผิดชอบออกเป็นส่วนๆจะดูแลพฤติกรรมนักเรียน เครื่องแต่งกายและทรงผม 
- แต่งต้ังกรรมการเฉพาะกิจสอดส่องดูแลความประพฤตินักเรียน 
- ยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างแกน่ักเรียนท่ัวไปโดย 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป นักเรียนได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีท าความดีหรือเป็นหนังสือชมเชยนักเรียน 
และผู้ปกครอง 
 

บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
1. ประธาน ท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายฯ เป็นผู้น าการบริหารและเป็น        

ผู้ก าหนดแผนงานในแต่ละปีของเครือข่ายฯ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามหน้าท่ีโดยปกติในต าแหน่งประธาน 
2. รองประธานอันดับ 1 ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมเครือข่ายฯ ประชุมกรรมการ

เครือข่ายฯและบริหารงานของเครือข่ายฯแทนประธาน เมื่อประธานไม่อยู่หรือมิอาจปฏิบัติหน้าท่ีอื่น            
ซึ่งเกี่ยวข้องกับต าแหน่งรองประธานโดยปกติ 

3. รองประธานอันดับ 2 มีหน้าท่ีบริหารเครือข่ายฯ แทนประธานหรือรองประธาน        
อันดับท่ี 1 ในเมื่อท้ังสองท่านไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

4. เลขานุการ มีหน้าท่ีรวบรวมรักษาทะเบียนท าเนียบสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครอง               
ส่งหนังสือแจ้งก าหนดการประชุมของเครือข่ายฯ และเป็นผู้จัดการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบแผนของ
เครือข่ายผู้ปกครองจัดระเบียบวาระการประชุม จะบันทึกรายงานการประชุม และจัดงานสารบรรณ                  
เก็บรักษาเอกสารและด าเนินงานของเครือข่ายฯโดยท่ัวไป และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ซึ่งตามปกติเป็นหน้าท่ีของ
เลขานุการ 



 

5. ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าท่ีและอ านาจท าการแทนเลขานุการเครือข่าย เมื่อเลขานุการ
เครือข่ายฯไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามปกติ และคอยช่วยเหลือเลขานุการในการด าเนินงานการประชุมและ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือเลขานุการ 

 
6. เหรัญญิก เป็นผู้รับผิดชอบการเงิน การบัญชีและทรัพย์สินของเครือข่ายฯ ท าบัญชี

หลักฐานการเงินประจ าปีของเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมท่ีจะแสดงเมื่อมีการร้องขอหรือต้องการทราบจาก
คณะกรรมการและสมาชิกของเครือข่ ายฯ และมีอ านาจสรรหาอนุกรรมการจากสมาชิกมาช่วยงาน                    
ด้านการเงินและการท าบัญชี 

7. ปฏิคม มีหน้าท่ีต้อนรับ ควบคุม ดูแลจัดสถานท่ี และอ านวยความสะดวกในการประชุม
และในกิจกรรมต่างๆและอื่นๆตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

8. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีท าการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ให้ทราบถึงกิจกรรม
ของเครือข่ายผู้ปกครอง และแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงให้บุคคลภายนอกเข้าใจถึงกิจกรรม   ของเครือข่าย
ผู้ปกครองและประสานงานกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครอง 

9. นายทะเบียน มีหน้าท่ีจัดท าทะเบียนท าเนียบสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

บทบาทและหนา้ที ่
1. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ร่วมสร้างสายใยเช่ือมสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
3. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
4. ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ 
5. เครือข่ายฯ ระดับห้อง ควรจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองในห้องนั้นๆตาม

ความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
6. เครือข่ายฯ ระดับช้ัน ควรจัดการประชุมคณะกรรมการตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง 
7. เครือข่ายฯ ระดับโรงเรียน ควรจัดการประชุมคณะกรรมการตามความเหมาะสมอย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง 
8. เครือข่ายฯ ระดับโรงเรียน จัดการประชุมใหญ่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ

ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9. เครือข่ายฯ ระดับห้องควรจัดท า ท าเนียบนักเรียนและผู้ปกครอง 
10. เครือข่ายฯ ระดับช้ัน ควรรวบรวมข้อมูลของระดับห้องของช้ันนั้น เข้าประชุมและ

สรุปผลส่งมอบให้เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนต่อไป 
11. เครือข่ายฯ ระดับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูล และกิจกรรมของเครือข่ายระดับช้ัน

น าเสนอโรงเรียน เพื่อด าเนินการต่อไป 
12. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกท่านจะต้องให้ความส าคัญต่อการประชุม 

 



 

 

คณะกรรมการสภานักเรียน 
คณะกรรมการสภานักเรียน คือ ผู้แทนของนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ          

ครูตามค าส่ังของโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น รวมท้ังน าเสนอโครงการ
ต่างๆ ท่ีจะจัดท าขึ้นในนามคณะกรรมการสภานักเรียนต่อครูท่ีปรึกษา   ครูท่ีปรึกษาน าเสนอต่อผู้อ านวยการ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน 

หน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน 
ข้อ 1. คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  
ข้อ 2. คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแกน่ักเรียนท่ัวไป  
ข้อ 3. คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสภา

นักเรียน  
ข้อ 4. คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  

ทุกครั้ง ยกเว้นเมื่อมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจจะก้าวล่วงได้ การลาการประชุมต้องท าเป็นหนังสือ
ยื่นต่อประธานท่ีประชุมก่อนวันประชุม 1 วัน  

ข้อ 5. คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนท้ังภายใน และ
ภายนอกตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าท่ีนั้นอย่างเต็มก าลังความสามารถ  

ข้อ 6. คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีต้องออกเสียงเมื่อท่ีประชุมต้องการขอมติ               
ท่ีประชุม  

ข้อ 7. คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานของคณะกรรมการ
ฝุายต่างๆ ในคณะกรรมการสภานักเรียนดังนี้ 

7.1 ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  
7.2 รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  
7.3 คณะกรรมการฝุายบริการและสวัสดิการ  
7.4 คณะกรรมการฝุายกิจการนักเรียน  
7.5 คณะกรรมการฝุายปกครองและสารวัตรโรงเรียน  
7.6 คณะกรรมการฝุายประชาสัมพันธ์  
7.7 คณะกรรมการฝุายส่ิงแวดล้อม 
7.8 คณะกรรมการฝุายเหรัญญิก 
7.9 คณะกรรมการฝุายเลขานุการ 

ข้อ 8. คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีในการประเมินและติดตามผลของกิจกรรมต่างๆ 
ข้อ 9. การส้ินสุดสภาพการเป็นคณะกรรมการประเภทต่างๆ 
         9.1 ผิดระเบียบวินัยข้ันร้ายแรง 
         9.2 หมดวาระ 
         9.3 ลาออก 

                     9.4 พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 
 
 
 



 

 
 

คณะกรรมการงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 1.  นางสาวกาญจนา  พรมมา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
 2.  นางสาวอนุสา    หลีหมาด  หัวงานงานระบบดูแลนักเรียน 
 3.  นายนันทกรณ์  บุญทองแก้ว  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


