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ระเบียบงานฝายปกครอง 

ความเปนระเบียบเปนสิ่งสำคัญอยางหนึ่งในสังคม เพราะวินัยเปนเสมือนนกติกา ท่ีทำใหทุกคนอยูรวมกันใน
สังคมอยางสงบสุข โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค เปนสวนหนึ่งของสังคม ชุมชน ซ่ึงตองมีสวนรวมในการสรางสังคมท่ี
เปนระเบียบ และโรงเรียนตองมีความรับผิดชอบ ในการสรางนักเรียนใหเปนผูอยูในระเบียบอันดีของสังคม ดังนั้น การ
อยูในระเบียบของโรงเรียนก็เพียงพอ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติของนักเรียน เสริมสรางใหเปนเยาวะชนท่ีดีตอไปใน
อนาคต  

ขอบขายของงานปกครอง  
งานปกครอง มีขอบขายท่ีพึงประสงคใหนักเรียน มีพฤติกรรมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

1.ควบคุมดูแลใหนักเรียน มีความประพฤติและปฏิบัติตน ตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีกำหนดไวดวยการ
ปองกันนักเรียน มีความประพฤติท่ีไมพึงประสงค และแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน  

2.สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมใหแกนักเรียน และสงเสริมใหมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใหพัฒนา
ยิ่งข้ึน  

3.รักษาความปลอดภัย และดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน  
4.รักษาความสงบเรียบรอยในโรงเรียน และประสานงานกับสารวัตรนักเรียน หรือเจาหนาท่ีตำรวจปองกัน

ระงับเหตุหรือพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนนอกโรงเรียน  
5.ดูแลรักษาทรัพยสินของโรงเรียน  

ระเบียบขอบังคับของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค  
นักเรียนตองรักษาระเบียบวินัย และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนอยางเครงครัด ผูใดฝาฝนถือวา

ผูนั้น กระทำความผิด จะตองไดรับโทษตาม ท่ีกำหนดไวในระเบียบนี้  
1. นักเรียนตองสนับสนุน นโยบายของโรงเรียน  
2. นักเรียนตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียน ดังตอไปนี้  

2.1 เขาแถวเคารพธงชาติทุกเชา  
2.2 มาเรียนตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด อยางสม่ำเสมอ และเขาเรียนตามตารางสอน  
2.3 แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน และแตงเครื่องแบบนักเรยีนทุกครั้งท่ีมาโรงเรียน  
2.4 ปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียน และครูอาจารย ซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการ โดยชอบดวยกฎหมาย และ

ระเบียบราชการหามมิใหขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  
2.5 นักเรียนตองไมแจงเท็จตอครู – อาจารย การปกปดขอความซ่ึงควรบอก ถือเปนแจงเท็จดวย  
2.6 นักเรียนตองรักษาระเบียบวินัยในหองเรียน ไมกระการใด ๆ ท่ีเปนการรบกวนหรือกอความรำคาญแก

ผูอ่ืน  
2.7 เขารวมประชุมตามกำหนดและรักษาความสงบเรียบรอยในหองประชุม  
2.8 ประพฤติตนสุภาพเรียบรอยตอสาธารณชน  
2.9 ไมกอการทะเลาะวิวาทกับผูอ่ืน  
2.10 เคารพ เชื่อฟงคำสั่งครู – อาจารย แสดงกิริยาอันไมสุภาพท้ังตอหนาและลับหลัง  
2.11 ไมกลาววาจา หรือกิริยาท่ีเปนชนวนกอใหเกิดความเกลียดชัง การทะเลาะวิวาทกันดังตอไปนี้  

- กลาวคำหยาบ หรือไมสุภาพตอผูอ่ืน  
- กลาวคำประชด เสียดสี ลอเลียนผูอ่ืน  
- กลาวคำทาทาย หรือแสดงอาการกาวราวชวนวิวาท  
- กลาวดูหม่ิน หรือหม่ินประมาทผูอ่ืน  

3. นักเรียนตองชวยเหลือการงานของโรงเรียนตามท่ีไดรับมอบหมาย  



4. นักเรียนตองชวยกันรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน และสาธารณสมบัติ ไมทำใหสกปรกหรือชำรุด
เสียหาย  

5. เม่ือนักเรียนจำเปนตองหยุดเรียน ผูปกครองตองแจงใหทางโรงเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร  
6. นักเรียนตองไมตกแตงเครื่องประดับตางๆ ไมไวเล็บ ทาเล็บ เขียนค้ิว กันค้ิว กันหนา และตกแตงใบหนา

ดวยเครื่องสำอาง ไมตัดผมหรือไวผมตามสมัยนิยม อันขัดตอระเบียบของโรงเรียน  
7. ไมนำสินคาและบริการทุกชนิดมาขายในโรงเรียน  
8. ไมนำหนังสือ หรือเอกสาร และแผนประกาศมาแจก หรือนำติดในโรงเรียนกอนไดรับอนุญาต  
9. ไมนำบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณโรงเรียน เวนแตไดรับอนุญาตจากผูปกครอง  
10. ไมจัดกิจกรรมนำเท่ียว หรือชักชวนเพ่ือนนักเรียน และผูอ่ืนไปสถานท่ีตางๆ ในเวลากลางคืน  
11. ไมเลนการพนัน หรือเลนสิ่งอ่ืนใดท่ีตองใชทรัพยสินเปนเดิมพันในการเลน  
 

ระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียน  

นักเรียน ท่ีประพฤติฝ าฟน  ระเบี ยบขอบั งคับของโรงเรียน  จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียน
กระทรวงศึกษาธกิาร วาดวยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2543 ดังตอไปนี้  

1. วากลาวตักเตือน  
2. ตัดคะแนนความประพฤติ  
3. ทำทัณฑบนตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกขอมูล  
4. ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
5. สั่งพักการเรียน  

การพิจารณาโทษจะกระทำตามลำดับความผิดดังนี้  
1. ความผิดสถานเบา และสถานกลาง  

1.1 แตงกายผิดระเบียบโรงเรียน  
1.2 หนีการเรียน ท้ังออกนอกบริเวณโรงเรียนและไมออกนอกบริเวณโรงเรียน  
1.3 จอดรถ ขับรถจักรยาน จักรยานยนต ไมถูกตองตามระเบียบ  
1.4 สงเสียงดังบนอาคารเรียน หรือหองเรียนโดยไมมีเหตุผล  
1.5 เลนเกมสตาง ๆ บนอาคารเรียน  
1.6 ไมรกัษาความสะอาดของหองเรียน หรืออาคารเรียน  
1.7 ปกปดความลับของนักเรียนท่ีกระทำผิด  
1.8 มาโรงเรียนสาย โดยไมมีเหตุผลพอควร  
1.9 แสดงกิริยาวาจาหยาบคาย  
1.10 ขัดคำสั่งครู อาจารยใน เรื่องการเรียนการสอน  
1.11 หลีกเลี่ยง หลบซอน ไมเขาแถวเคารพธงชาติตอนเชา  
1.12 สูบบุหรี่ หรือ มีบุหรี่ไวในครอบครอง  
1.13 หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไมขออนุญาตใหถูกตองตามระเบียบ  
1.14 ขีดเขียนขอความตามฝาผนังหรือ สิ่งของของโรงเรียน  
1.15 แสดงกิริยาวาจาไมสมควร ตอ คร ูอาจารย  
1.16 พูดวาจาขมขูเพ่ือนนักเรียน สารวัตรนักเรียน  
1.17 เท่ียวกลางคืน ดึกดื่น หรือเขาในสถานบันเทิงไมเหมาะสม  
1.18 ทะเละวิวาท กับเพ่ือนนักเรียนดวยเหตุผลเฉพาะตัวของนักเรียน  

2. ความผิดสถานหนัก ความผิดข้ันรายแรง  



2.1 นักเรียนขัดขืน หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียน เก่ียวกับระเบียบขอบังคับ หรือ คำสั่งครู – 
อาจารย จนเกิดความเสียหายแกโรงเรียน  

2.2 นักเรียนแจงความเท็จตอครู – อาจารย เพราะเหตุการณแจงเท็จนั้นทำใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน  
2.3 นักเรียนแตงกายในเครื่องแบบนักเรียนไมเรียบรอย หรือ ประพฤติตนไมเรียบรอย ขณะอยูในเครื่องแบบ

นักเรียนใหปรากฏในท่ีสาธารณะจนกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอโรงเรียน  
2.4 นักเรียนทำลายทรัพยสินของโรงเรียนโดยเจตนา  
2.5 แสดงอาการกระดางกระเดื่อง หรือ กิริยาลบหลู ดูหม่ิน คร ู– อาจารย  
2.6 ทำรายรางกาย หรือ แสดงทาท่ีจะทำราย คร ู– อาจารย  
2.7 หลบหลีก ขัดขืน เม่ือคร ู– อาจารยลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน  
2.8 เจตนาขโมยทรัพยสินหรือสิ่งของผูอ่ืน  
2.9 เสพสุรา หรือ สิ่งเสพติดใหโทษตาง ๆ เชน ยาบา กัญชา ฝน เฮโรอิน หรือ ยาเสพติดอ่ืน ๆ และมีไวใน

ครอบครอง  
2.10 ประพฤติผิดในทางชูสาว  
2.11 นำสิ่งเสพติดใหโทษมาเผยแพร ซ้ือขายในโรงเรียน  
2.12 เปนผูยุยงใหแตกแยกความสามัคคี ตอตานระเบียบวินัยของโรงเรียน  
2.13 กอการทะเลาะวิวาท ถึงข้ันการทำรายรางกายอันเปนหมูคณะ  
2.14 ประพฤติตนในทางชูสาวท่ีมีหลักฐานติดตอกันบอยครั้ง  
2.15 นำอาวุธเขามาในโรงเรียน  
2.16 กอการทะเลาะวิวาท นอกโรงเรียนทำใหเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูโรงเรียน  
2.17 ขโมยทรัพยสินของโรงเรียนโดยมีหลักฐานจับของกลางไดแนชัด  
2.18 การกระทำใด ๆ อันเปนความผิดทางอาญา จนถูกเจาหนาท่ีตำรวจดำเนินคดีสงฟองศาล  
แลวมีความผิดจริงตามขอกลาวหา  

ระเบียบการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรคนักเรียนท่ีประพฤติขัดตอระเบียบตอไปนี้  
ถือวามีความผิด  

2.1 ลักษณะความผิดประเภทท่ี 1  
2.1.1 การแตงกาย  
2.1.2 การไวทรงผม  
2.1.3 การมาโรงเรียน  
2.1.4 การขาดเรียนในระหวางชั่วโมง  
2.1.5 การหนีโรงเรียน  
2.1.6 การออกนอกบริเวณโรงเรียน  
2.1.7 การหลีกเลี่ยงการเคารพธงชาติและการหลีกเลี่ยงการเขาแถวกอนเขาเรียน  
2.1.8 การขาดเรียนไมแจงเหตุผลเกิน 3 วัน  
2.1.9 พฤติกรรมหรือ การแสดงออกท่ีไมเหมาะสมกับนักเรียนชาย-หญิง  
2.1.10 การใชเครื่องประดับท่ีไมมีความจำเปน  
2.1.11 การแตงกายไมเหมาะสมเขามาโรงเรียน  
2.1.12 ไมเขารวมกิจกรรมมาโรงเรียนโดยไมมีเหตุผลสมควร  
2.1.13 สงเสียงอึกทึกกอความรำคาญ  
2.1.14 การใชวาจาหยาบคาย  
2.1.15 การอยูในบริเวณโรงเรียนนอกเวลาเรียนโดยไมไดรับอนุญาต  

2.2 ลักษณะความผิดประเภทท่ี 2  



            2.2.1 ทะเลาะวิวาท หรือ การกระทำอันกอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคี  
2.2.2 สูบบุหรี่ มีบุหรี่ไวในครอบครอง  
2.2.3 เลนการพนัน  
2.2.4 ดื่มเครื่องดื่มฮัลกอฮอลทุกชนิด  
2.2.5 การกระทำอันนำมาซ่ึงความเสี่อมเสียของโรงเรียนกอความไมสงบ  
2.2.6 บีบบังคับ ขมขูเพ่ือน เพ่ือประสงคทรัพยหรืออ่ืน ๆ  
2.2.7 ปลอมตนเพ่ือแสวงหาประโยชนเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน  
2.2.8 ขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของครู-อาจารยท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ  
2.2.9 ทำลายทรัพยสินของเพ่ือนครู อาจารยบุคคลอ่ืนและโรงเรียน  
2.2.10 เท่ียวเรรอนหรือม่ัวสุมในท่ีสาธารณะหรือสถานเริงรมย  

2.3 ความผิดประเภทท่ี 3  
2.3.1 พูดจาขมขูเพ่ือนนักเรียน  
2.3.2 ลักทรัพย  
2.3.3 กรรโชกทรัพย  
2.3.4 อนาจารลวนลามเพ่ือนนักเรียน  
2.3.5 กลาวรายยุยงใหเกิดความเสื่อมเสียตอ คร-ูอาจารย โดยวาจาหรือลายลักษณอักษร  
2.3.6 ประทุษราย ทำรายเพ่ือนนักเรียน ครู- อาจารย ทะเลาะวิวาท เปนหมูคณะ  
2.3.7 มียาเสพติดไวในครอบครอง จำหนายยาเสพติด  
2.3.8 ประพฤติผิดในทางชูสาว  
2.3.9 พกพาอาวุธปน นำระเบิดมาในโรงเรียน  
2.3.10 เสพยาเสพติด หรือ ติดยาเสพติดทุกชนิด  

 
3 โทษสำหรับนักเรียนท่ีกระทำความผิดตามขอท่ี 2 มี 4 สถานะดังนี ้ 

3.1 วากลาวตักเตือน  
3.2 ตัดคะแนนความประพฤติ  
3.3 ทำทัณฑบน ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกขอมูล  
3.4 ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
3.5 พักการเรียน  
3.6 ใหยายสถานศึกษา , ใหออก  
3.7 ไลออก  

 



4 ข้ันตอนในการลงโทษนักเรียนท่ีประพฤติระเบียบดังนี้  
4.1 การวากลาวตักเตือนใชในกรณีนักเรียนกระทำผิดไมรายแรง ครูประจำชัน้บนัทึก  

 
พฤติกรรม  
4.2 ครูประจำชั้นพิจารณากระทำตามเกณฑท่ีกำหนดไววาสมควรวากลาวตักเตือน ตัดคะแนน  

 
แจงผูปกครอง และบันทึกตอหัวหนาฝายปกครอง  
4.3 การทำทัณฑบน ไวในกรณีท่ีนักเรียนประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน วากลาว  

 
ตักเตือนแลวยังเข็ดหลาบ ทำหนังสือบันทึกถึงผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด  
4.4 การตัดคะแนนความประพฤติ ใหบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐานสงตอหัวหนาฝายปกครอง  
4.5 การทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรณีท่ีนักเรียนกระทำความผิดท่ีสมควรตอง  

 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
4.6 ทำกิจกรรมแลวนักเรียนยังไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรียกผูปกครองพบการพักการเรียน  
4.7 ใหยายสถานศึกษา  

 

5. การพิจารณาเมื่อนักเรียนกระทำความผิดแมจะเปนความผิดคร้ังแรก  
การพิจารณาเมื่อนักเรียนกระทำความผิดแมจะเปนความผิดคร้ังแรก แตเปนความผิดรายแรงที่จง

ใจกระทำ หรือในกรณีที่มีการกระทำความผิดรายแรงนอกจากที่กลาวไวในระเบียบ ทางโรงเรียนพิจารณา
ลงโทษตาม ขอ 4.1-4.7  
6.โรงเรียนกำหนดใหมีคะแนนความประพฤติของนักเรียน  

ซึ่งนักเรียนจะตองประพฤติปฏิบัติตลอดระยะเวลาทีศ่ึกษาอยูในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค โดย
กำหนดเกณฑคะแนน ดังนี้  

ตลอดปการศึกษา นักเรียนจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ถานักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติจะ
พิจารณาลงโทษ เพ่ือปรับปรุงแกไข ดังนี้  

6.1 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 10 - 30 คะแนน แจงใหผูปกครองทราบ  
6.2 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 31 - 50 คะแนน เรียนผูปกครองมาทำทัณฑบน ( ครั้งท่ี 1 )  
6.3 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 51-70 คะแนน เรียนผูปกครองมาทำทัณฑบน ( ครั้งท่ี 2 ) หากปรากฏวา
นักเรียนประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน อาจยายสถานศึกษา  
6.4 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 71- 100 คะแนน ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากปรากฏวา
นักเรียนประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน อาจใหยายสถานศึกษา  

 



 
7. ตารางกำหนดการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติลักษณะความผิดประเภทท่ี1 , 2 , 3  

 
1. ลักษณะความผิดประเภทท่ี 1  

ลำดับ
ท่ี  

รายการ  คร้ังท่ี  รายการลงโทษ  คะแนน  การดำเนินการ  

1.  การแตงกาย ไดแก ไมปกอักษรสญัลักษณ 
ไมสวมเครื่องแบบ ลูกเสือ ไมแตงชุดพละ 
ปลอยชายเสื้อออกนอกกางเกง / กระโปรง 
และอ่ืน ๆ ตามระเบียบของโรงเรยีน  

1  
2  
3  
4  

ตักเตือน  
ตักเตือน  
ตักเตือน  
ทำทัณฑบน  

-  
5  
10  
15  

แจงผูปกครอง  
เชิญผูปกครอง  

2  การไวทรงผม ผมยาว หรือ ผิดทางไปจากท่ี
โรงเรียนกำหนด ซอยผมสั้น  

1  
2  
3  
4  

ตักเตือน  
ตักเตือน  
ตักเตือน  
ทำทัณฑบน  

-  
10  
20  
30  

ตัดผมและรายงานในวันท่ีสั้น  
แจงผูปกครอง  
เชิญผูปกครอง  

3.  มาโรงเรียนและเขาแถวสาย  1  
2-5  
6-10  
11 
ข้ึนไป  

ตักเตือน  
ตักเตือน  
ตักเตือน  
ทำทัณฑบน  

-  
ครั้งละ 
10  
20  

แจงผูปกครอง  
เชิญผูปกครอง  
เชิญผูปกครอง  

4.  ขาดเรียนระหวางช่ัวโมง  1-2  
3-5  
6 ข้ึน
ไป  

ตักเตือน  
ตักเตือน  
ตักเตือน  
ทำทัณฑบน  

-  
ครั้งละ  
10  
20  

แจงผูปกครอง  
เชิญผูปกครอง  
เชิญผูปกครอง  

5.  หนีโรงเรยีน  1  
2  
3  
4  

ตักเตือน  
ตักเตือน  
ตักเตือน  
ทำทัณฑบน  

-  
10  
15  
20  

แจงผูปกครอง  
เชิญผูปกครอง  

6.  ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับ
อนุญาต  

1  
2  
3  
4  

ตักเตือน  
ตักเตือน  
ตักเตือน  
ทำทัณฑบน  

-  
10  
15  
20  

แจงผูปกครอง  
เชิญผูปกครอง  

7.  หลีกเลี่ยงเขาแถวเคารพธงชาติ/เขาแถวกอน
เขาเรียน หลีกเลี่ยงไมมารายงานตวั  

1  
2-5  
6-10  

ตักเตือน  
ตักเตือน  
ตักเตือน  

-  
ครั้งละ 5  

แจงผูปกครอง  
เชิญผูปกครอง  

8.  ขาดเรียนโดยไมแจงเหตผุลใหทราบเกิน 3 
วัน  

1  
2  
3  

ตักเตือน  
ทำทัณฑบน  
กิจกรรม  

-  
15  
20  

แจงผูปกครอง  
เชิญผูปกครอง  

 


