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ผู้ปกครองได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ คำชี้แจง ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติของโรงเรียน นักเรียนจะได้น ำไปปฏิบัติให้
ถูกต้องและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการศึกษาตลอดจนเป็นสมาชิ กที่ดีของสังคม
และพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการให้บริการนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเล่มนี้จะเกิด ประโยชน์ต่อ
นักเรียน ผูป้ กครองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป
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ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1) โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 3 บ้านปะโค ถนนรุ่งเรืองศรีตำบล
บ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36160 โทรศัพท์ 087-874-1653
e-mail 36030064@chaiyaphum3.go.th Website http:// sc155@chaiyaphum3.go.th
1.2) สังกัด ( / ) สพฐ. ( ) สช. ( ) กทม. ( ) มท. ( ) อื่นๆ ระบุ...................
1.3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
1.4) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
1.5) เขตพื้นที่บริการการศึกษา (ระบุ).......................
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ 3
หมู่บ้าน ดังนี้
(1) บ้านปะโค หมู่ที่ 3
(2) บ้านปะโค หมู่ที่ 16
(3) บ้านตะกอ หมู่ที่ 5
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี)ในปัจจุบันมีประวัติความเป็นมา ดังนี้เดิมบ้านตะกอ หมู่ 5 ได้
ก่อตั้งโรงเรียนวัดศรีสนามคงคา(ประชาบาลตำบลบ้านชวน 5) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2482 และบ้านปะโค
หมู่ 3 ได้ก่อตั้งโรงเรียนวัดบูรณ์ (ประชาบาลตำบลบ้านชวน 6) ขึ้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2482 โดยอาศัยศาลา
การเปรียญวัดศรีสนามคงคา และศาลาเปรียญวัดบูรณ์ บ้านปะโคเป็นสถานที่เรียน เปิดทำการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4
ในสมัยของนายพิชัย ( เต๋า) พันธุ์ชนะ และนายสนั่น ธนูศร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบูรณ์
ได้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้า นบ้านปะโคบริจาคเงินจำนวน 3,000 บาทเพื่อซื้อที่ดิน และร่วมกัน
บริจาควัสดุในการก่อสร้างโรงเรียน มูลค่าประมาณ 50,000 บาท ต่อมาในสมัยนายสุรพล ระวิวรรณ รักษาการ
ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบูรณ์ ได้เสนอของบประมาณสนับสนุนจากทางราชการจำนวน 70,000 บาท มา
สมทบในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.2 พิเศษ เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงขนาด 4 ห้องเรียน หลังจากก่อสร้าง
เสร็จได้ย้ายนักเรียนทั้งสองหมู่บ้านมาเรียนรวมกันเมื่อปลายปีการศึกษา 2507
เมื่อปี พ.ศ. 2508 ทางราชการอนุญาตให้ยุบรวมโรงเรียนวัดศรีสนามคงคามาเรียนที่เดียวกัน และ
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ”
ในเวลาต่อมาได้มีคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อีกหนึ่งระดับ
2. ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายมานะ อยู่ทรัพย์ วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน 30 เมษายน 2563 เป็นเวลา - ปี1 เดือน
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ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียน
เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบและฝึกวินัยอันดีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จึง
กำหนด ระเบียบวินัยและข้อบังคับของโรงเรียน ดังนี้
ระเบียบนี้มีชื่อว่าระเบียบปกครองนักเรียนว่าด้วยสิทธิ พ.ศ.2554 หน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนแนว
ปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
1. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบของโรงเรียน หรือแต่งเครื่องแบบลูกเสือให้
เรียบร้อยทุกประการทั้งภายในและภายนอกสถานที่
2. ทรงผมนักเรียนชาย ตัดข้าง ๆ โดยรอบเกรียนติดหนังศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร
3. ทรงผมนักเรียนหญิง อนุญาตให้ไว้ผมยาว แต่ต้องผูก หรือถักเปีย และใช้โบว์ สีดาหรือสีน้าเงินและกิ๊บ
ปักผมใช้สีดาต้องไม่มีลวดลาย
4. ไม่อนุญาตให้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาโรงเรียนและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย
ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน
1. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณดั ง 1 ครั้ง (เวลา 07.45 น.) นักเรียนช่วยกันทาความสะอาด ห้องเรียนและ
บริเวณรับผิดชอบ
2. เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียน 2 ครั้ง (เวลา 08.30 น.) นักเรียน เตรียมเข้าแถวเคารพ ธงชาติและ
สวดมนต์ และรับฟังการอบรม เวลา 08.45 น.นักเรียนเข้าห้องพบครูประจำชั้นและเริ่มทำการเรียน คาบที่ 1 ใน
เวลา 09.00 น.
3. นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติ และเลิกเรียนตาม เวลาที่โรงเรียนกำหนด จะออก
นอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัยของ นักเรียน
4. การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในชั่วโมงเรียน หรือลากลับบ้านก่อน เลิกเรียน ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด
ก็ตามทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนนักเรียนจะออกนอกบริเ วณ โรงเรียนได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากครูประจำชั้นหรือครูเวรประจำวันอนุญาต
5. นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง80% จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดเรียนนั้น ๆ
ระเบียบเรื่องการลา การขาดเรียน ลากิจ
นักเรียนจะต้องส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อรับรองการลาล่วงหน้า 1 วัน
ก่อนจะหยุดเรียน ในกรณีไม่สามารถส่งใบลาได้ ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาทางโทรศัพท์ ต่อครู
ประจำชั้น หรือครูประจำวิชาทันที
การลาป่วย
เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่นใบลาที่คุณครูประจำชั้นถ้านักเรียนขาด
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมาย แจ้งไปยังผู้ปกครองให้ทราบในกรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไม่
ทราบสาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
- ขาดเรียน3 วันติดต่อกันฝ่ายกิจการนักเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไป ยังผู้ปกครอง
- ขาดเรียน5 วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งที่2โดยมีจดหมายเชิญ ผู้ปกครองมาพบ
- ขาดเรียน7 วันติดต่อกัน หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะ
พิจารณา ความผิด
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ระเบียบปฏิบตั ิในห้องเรียน
1. นักเรียนไม่เล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน
2. นักเรียนไม่ลุกเดิน หรือย้ายที่นั่งโดยพลการ
3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนาอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเรียน
4. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่เวรตามที่ครูกำหนด
5. อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ภายในห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆของโรงเรียนถือ เป็นสาธารณสมบัติที่มีค่า
นักเรียนต้องช่วยกันรักษา
6. นักเรียนไม่ควรขีดเขียนสิ่งใด ๆลงบนกระดานและโต๊ะเรียน หรือนั่งเล่นบนโต๊ะครู
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียนปกติ
1. ในกรณีฉุกเฉิน ครูประจำชั้นจะอนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องเรียนได้
2. ในกรณีเจ็บป่วยนักเรียนต้องขอใบอนุญาตจากครูประจำวิชาให้ครูประจำวิชาลงชื่อรับทราบ
หลังจากนักเรียนใช้บริการห้องพยาบาลแล้วครูพยาบาลจะลงชื่อรับรองให้นักเรียนนำมามอบให้ครู ที่กำลังทำ
การสอนเพื่อขออนุญาตเข้า ห้องเรียน
3. เมื่อต้องการขออนุญาตไปพบครูในกรณีที่ครูนัดหมายไว้ เพื่อทำกิจกรรมหรือทำธุระอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ให้นักเรียนขออนุญาตจากครูที่กำลังทำการสอนได้รับทราบ
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแสดงความเคารพและมารยาท
1. เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนและพบครูควรแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรงหรือยืนตรงแล้ว ไหว้
แล้วกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ
2. ในเวลาปกติเมื่อพบครูให้ใช้วิธียืนตรงแล้วคำนับตามที่โอกาสเหมาะสม
3. เมื่อครูประจำวิชาเข้าทำการสอนในห้องเรียน นักเรียกทุกคนต้องแสดงความเคารพโดยลุกขึ้น ยืน
แล้วไหว้ และกล่าวคำว่า “สวัสดีค่ะ / สวัสดีครับ” โดยพร้อมเพรียงกัน
4. เมื่อครูสอนจบชั่วโมง ก่อนที่ครูจะออกจากห้องเรียน นักเรียนทุกคน ต้องยืนทำความเคารพ และ
กล่าวคำว่า “ขอบคุณค่ะ / ขอบคุณครับ”
5. นักเรียนต้องไม่พูดคำหยาบคาย เช่น ล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของเพื่อน หรือใช้ถ้าที่ไม่เหมาะสม และ
พูดจากสบประมาทผู้อื่นทั้งในโรงเรียนและที่สาธารณะ
6. นักเรียนทุกระดับต้องให้ความเคารพนับถือให้เกียรติแก่ครูทกุ คนในโรงเรียน
7. นักเรียนทุกคนต้องรู้จักรักษากริยามารยาท คำพูด และการกระทำให้สุภาพเรียบร้อย ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
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8. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่พูดปด ไม่คดโกง
9. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมูค่ ณะ รุ่นพีต่ อ้ งปฏิบตั ติ นเป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่รนุ่ น้อง
10. นักเรียนต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามนัดหมายต่าง ๆ ของ
โรงเรียนโดยเคร่งครัด
11. นักเรียนต้องมัธยัสถ์ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่น ำเงินมาจำนวนมาก ไม่นำของที่มีราคาแพง
มาโรงเรียน เพราะเป็นการไม่ปลอดภัยกับ ตัวนักเรียน หากสูญหายทางโรงเรียน จะไม่รับผิดชอบ
12. นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ
13. นักเรียนต้องเสริมสร้างจิตสานึกในค่านิยมที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีระเบียบ วินัย
14. นักเรียนต้องส่งเสริมการทาความดีทั้งในด้านความประพฤติ การเรียน และการทำประโยชน์ เพื่อ
ส่วนรวม
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
เมื่อนักเรียนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้จะได้รับพิจารณาลงโทษ ตาม
ความผิดอย่างเหมาะสมโดยครูประจำชั้นและผู้อานวยการตามขั้นตอนและความหนักเบาของ ความผิด ดังนี้
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. บันทึกพฤติกรรม
3. ทำทัณฑ์บน
4. สั่งพักการเรียน (ควบคุมความประพฤติ)
5. ให้ออก
6. คัดชื่อออก
หมายเหตุ
ข้อ1 - 3 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา1 – 6
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)มี 2 สถาน คือ
โทษสถานเบา เพื่อพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระทำผิดในกรณีต่อไปนี้
1. แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน
2. ทรงผมผิดระเบียบ ยาวเกินกำหนด ไว้ผมตามแฟชั่น
3. มาโรงเรียนสายประจำ
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4. หลบหนีการเข้าแถว
5. ไม่รักษาระเบียบของการเข้าแถว การเดินแถว
6. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห้องเรียน
7. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ
8. ขาดความรู้รับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะให้สาธารณสมบัติของโรงเรียนเสียหาย ฯลฯ
9. ไม่ทำการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำ
โทษสถานหนักเพื่อพิจารณานักเรียนผู้กระทำความผิดในกรณีต่อไปนี้
1. หนีเรียน เช่น ขาดเรียนบ่อยโดยไม่มีจดหมายแจ้งจาก ผู้ปกครอง หลบออกนอกบริเวณโรงเรียน
2. ลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อื่น
3. เสพยาเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า และอื่น ๆ
4. เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรงหรือมีไว้ในครอบครองยาบ้า
5. พกพาหรือซ่อนเร้นอาวุธ วัตถุอันตราย
6. จงใจหรือร่วมกันทำลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน
7. นำสิ่งของที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอื่น ๆ มา โรงเรียน เช่น สื่อลามกอนาจาร ฯลฯ
8. ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน ทำร้ายร่างกายหรือข่มขู่ ทั้งภายในเละภายนอกโรงเรียน
9. มั่วสุมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
10. ขาดสัมมาคารวะ แสดงกริยาไม่สุภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือแสดง พฤติกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะ
ต่อครูบุคลากรในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
11. ประพฤติตนไปในทำนองชู้สาว
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แนวปฏิบัติทั่วไป
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ทุกคนมีเกียรติมีศกั ดิ์ศรีมีบุคลิกที่สง่างามมี
เอกลักษณ์เป็นของตนเอง สมกับเป็นนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อนักเรียกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนขอให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของตนเองและโรงเรียน
2. นักเรียนทุกคนต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทกุ คนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
3. นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่ครูทุกคนของโรงเรียน
4. เมื่ออยู่ภายนอกโรงเรียน ถ้าแต่งเครื่องแบบนักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพเช่นเดียวกับอยู่ภายใน
โรงเรียน
๕. ขณะโดยสารรถโรงเรียน ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่ทำเสียงดัง
หรือแสดงกริยาไม่เหมาะสม
๖. หลังเลิกเรียนไม่ไปมั่วสุมในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
๗. นักเรียนทุกคนต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เคารพและเชื่อฟังพ่อแม่และเทิดทูลท่านเชื้อฟังสอนให้สมกับที่ท่าน
รักและห่วงใย
สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำกฎกติกามารยาท
1. นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตรงตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
2. การลาป่วยหรือลาโดยมีกิจธุระจำเป็นต้องมีใบลา (ตามแบบของ โรงเรียน) พร้อมกับลงชื่อ ผู้ปกครองรับรอง
เป็นหลักฐาน หรือให้ผู้ปกครองโทรศัพท์ แจ้งทางโรงเรียน
3. นักเรียนต้องเชื่อฟัง เคารพครูอาจารย์ และผู้ใหญ่ทั่วไป
4. นักเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือรักษาความสะอาดในห้องเรียนอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนทั้งภายในและ ภายนอก
5. นักเรียนต้องไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อเพื่อนนักเรียน หรือผู้อื่น
6. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรีห่ รือของมึนเมาดื่มของสารเสพติด และเล่นการพนัน
7. เมื่ออยู่ในแถว นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยไม่คุยหรือเล่นกัน
8. ขณะอยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องรักษาระเบียบของห้องโดยเคร่งครัด ตั้งใจฟังคาอบรมสั่งสอนครูไม่คุยหรือ
เล่นกัน
9. นักเรียนต้องไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาที่กำหนด
10. นักเรียนต้องรีบมาโรงเรียนและกลับบ้านไม่เกินเวลาที่กำหนด
11. ห้ามนักเรียนไปมั่วสุมในสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข
12. ห้ามนาสิ่งของมีค่าราคาแพงเครื่องประดับต่างรวมทั้งอาวุธมาโรงเรียน
13. เวลาอยู่นอกโรงเรียนนักเรียนต้องสำนึกเสมอว่าตนยังเป็นนักเรียนอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบ
โรงเรียน หรือไม่ก็ตามนักเรียนต้องประพฤติตัว เรียบร้อยไม่ทาสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียตนเอง
ของวงศ์ตระกูล และของโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายมานะ อยู่ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

