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สรุประเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา 

_________________________________________________________________________ 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 

1.1 ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน 16 พฤษภาคม ปิด 11 ตุลาคม ในปีเดียวกัน 

1.2 ภาคเรียนที่ 2 เปิด 1 พฤศจิกายน ปิด 1 เมษายน ในปีถัดไป 

1.3 การปิดเรียนกรณีพิเศษ คือ ปิดเพราะใช้สถานที่จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดอบรมสัมมนา เข้าค่าย 

พักแรม หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือกรณีอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติได้ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน สั่งปิดไดไ้ม่เกิน 7 วัน โดยต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

แต่สั่งด้วยวาจาก่อนในกรณีจำเป็นได้ แต่ต้องจัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อยภายใน 3 วัน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯสั่งปิดไดไ้ม่เกิน 15 วัน 

1.4 การปิดเรียนเหตุพิเศษ คือเหตุจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ  

- ผอ.สถานศึกษา สั่งปิดไดไ้ม่เกิน 15 วัน  

- ผอ.สำนักงานเขตฯ สั่งปิดไดไ้ม่เกิน 30 วัน 

หากปิดครบแล้วเหตุการณ์ยังไม่สงบจะสั่งปิดต่อไปอีกได้โดยให้อยู่ในดลุยพินิจ ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ระหว่างปิดนั้น ผอ.สถานศึกษา จะสั่งให้ครูมาปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ปิดแล้วต้องจัดวันเปิดสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันเปิดเรียนปกติที่ปิดไปด้วย 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 

1.1 “เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาระหว่าง 08.30 ถึง 16.30 น. ของวันทำการ 

และให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาอื่นที่ส่วนราชการกำหนดให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหรือเป็น

อย่างอื่นด้วย 

1.2 “วันทำการ” หมายความว่า วันจันทร์ถึงวันศุกร ์และให้หมายความรวมถึงวันทำการ 

ที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอื่นด้วย 

1.3 “วันหยุดราชการ” หมายความว่า วันเสาร์และวันอาทิตย ์หรือวันหยุดราชการประจำสัปดาห ์

ที่ส่วนราชการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจำปีหรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ 

ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำป ี

 



ผอ.หนุ่ม ครับ 

www.Krunoomtutor.com/Facebook : ผอ.หนุ่ม ครับ/Youtube : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID Line : Krunoomtutor 

2 

3. ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 

กำหนดเวลาชักธงชาติขึ้นลง 

3.1 ในวันเปิดเรียน ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน และชักลง เวลา 18.00 น. 

3.2 ในวันปิดเรียน ชักขึ้นเวลา 08.00 น.และชักลง เวลา 18.00 น.สถานศึกษาใด 

มีความจำเป็นไม่อาจจะชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาที่กำหนดไว้ 

ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามความเหมาะสม การลดธงครึ่งเสา 

ในกรณีที่ทางราชการให้ลดธงครึ่งเสา ให้ชักธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงมาโดยให้อยู่ในระดับความสูง 2 ใน 3 

และเมื่อจะชักธงลงให้ชักขึ้นจนถึงยอดเสาก่อน จึงชักลงตามปกต ิ

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 (ต่อ) 

3.1 โอกาสและวันสำคัญ ให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษาตามกำหนดวันและระยะเวลา ดังนี ้

(1) วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 1 วัน 

(2) วันมาฆะบูชา 1 วัน 

(3) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  

     วันที่ 6 เมษายน 1 วัน 

(4) วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 1 วัน 

(5) วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 1 วัน 

(6) วันพืชมงคล 1 วัน 

(7) วันวิสาขบูชา 1 วัน 

(8) วันอาสาฬหบูชา 1 วัน 

(9) วันเข้าพรรษา 1 วัน 

(10) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันที่ 12 สิงหาคม 1 วัน 

(11) วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน 

(12) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5,6 และ 7 ธันวาคม 3 วัน 

(13) วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 1 วัน 

การชักและการประดับธงชาติในโอกาสและวันพิธีสำคัญอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการประกาศให้ทราบ 
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4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแก้วันเดือนปี เกิดของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2547 

1.1 กรณี วันเดือนปี เกิดของนักเรียนและนักศึกษา ผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริง 

ด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่ทำผิดพลาดหรือเขียนตก ให้ หัวหน้าสถานศึกษา แก้ ให้ตรงความเป็นจริง 

1.2 การแก้ไข ให้ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงแล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วย หมึกสีแดง และลงนามผู้แก้และวัน เดือน 

ปี ย่อกำกับไว้ทุกแห่ง 

1.3 เอกสารหลักฐานที่ ผู้ร้องขอให้แก้ ต้องนำมาประกอบ การวินิจฉัย คือ 1.สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด2. 

ถ้าหลักฐานข้อ 1 หาย ให้ใช้หลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนฯ 

ที่ ระเบียบและสาระสำคัญและการนำไปใช ้

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 

เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 

นักเรียนชาย 

(1) เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต เชิ้ตโปโล หรือคอปกกลม แขนสั้น 

(2) เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม 

โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 

(3) กางเกง ผ้าสีดำ สีน้ำเงิน สีกรมท่า หรือสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น 

(4) เข็มขัด หนัง สีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด 

นักเรียนที่เป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได ้

(5) รองเท้า หนังหรือผ้าใบ สีดำหรือสีน้ำตาล แบบหุ้มส้นชนิดผูก 

(6) ถุงเท้า สั้น สีขาวหรือสีน้ำตาล 

นักเรียนหญิง 

(1) เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต คอบัว หรือคอปกกลาสีผูกด้วยผ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสี 

สีดำหรือสีกรมท่า แขนสั้น 

(2) เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม 

โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
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(3) กระโปรง ผ้าสีดำหรือสีกรมท่า 

แบบจีบรูดรอบตัวหรือจีบทบรอบเอวหรือพับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 

(4) รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า 

(5) ถุงเท้า สั้น สีขาว 

เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

นักเรียนชาย 

(1) เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น 

(2) เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม 

โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 

(3) กางเกง ผ้าสีดำ สีน้ำเงิน สีกรมท่าหรือสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น 

(4) เข็มขัด หนัง สีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด 

นักเรียนที่เป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได ้

(5) รองเท้า หนังหรือผ้าใบ สีดำหรือสีน้ำตาล แบบหุ้มสน้ชนิดผูก 

(6) ถุงเท้า สั้น สีขาวหรือสีน้ำตาล 

นักเรียนหญิง 

(1) เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอปกกลาสีผูกด้วยผ้าผูกคอชายสามเหลีย่มเงื่อนกลาสีสีดำหรือสีกรมท่า แขนสั้น 

(2) เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม 

โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 

(3) กระโปรง ผ้าสีดำหรือสีกรมท่า แบบสุภาพ พับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 

(4) รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า 

(5) ถุงเท้า สั้น สีขาว 

 

 

 



ผอ.หนุ่ม ครับ 

www.Krunoomtutor.com/Facebook : ผอ.หนุ่ม ครับ/Youtube : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID Line : Krunoomtutor 

5 

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 (ต่อ) 

เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา 

นักเรียนชาย 

(1) เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น 

(2) เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม 

โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 

(3) กางเกง ผ้าสีดำ สีน้ำเงิน สีกรมท่าหรือสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น 

(4) เข็มขัด หนังสีดำ หรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด 

(5) รองเท้า หนังหรือผ้าใบ สีดำหรือสีน้ำตาล แบบหุ้มส้นชนิดผูก 

(6) ถุงเท้า สั้น สีขาวหรือสีน้ำตาล 

นักเรียนหญิง 

(1) เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น 

(2) เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม 

โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 

(3) กระโปรง ผ้าสีดำหรือสีกรมท่า แบบสุภาพ พับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 

(4) เข็มขัด หนังหรือผ้า สีดำ หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด หุ้มด้วยหนังหรือผ้าสีเดียวกับเข็มขัด 

(5) รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า 

(6) ถุงเท้า สั้น สีขาว 
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6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

1. “กระทำความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ 

ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

2. “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด 

โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน 

3.โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี 4 สถาน ดังนี ้

(1) ว่ากล่าวตักเตือน  

(2) ทำทัณฑ์บน  

(3) ตัดคะแนนความประพฤติ  

(4) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 


