คู่มือการให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
อําเภอเนินสง่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คู่มือการให้บริการนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อําเภอเนินสง่า จังหวัด
ชัยภูมิ เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประสานความเข้าใจนักเรียนและผู้ปกครอง ได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ คําชี้แจง
ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติของโรงเรียน นักเรียนจะได้นําไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ประสบความสําเร็จในการศึกษา ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการให้บริการนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเล่มนี้จะเกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางนงค์นุช คชา
ผู้อํานวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

สารบัญ
หน้า
ข้อมูลทั่วไป

๑

ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

๒

ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน

๓

ระเบียบเรื่องการลา การขาดเรียน ลากิจ

๓

ระเบียบปฏิบัติในห้องเรียน

๔

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียนปกติ
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแสดงความเคารพและมารยาท

๔
๔

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ

๕

แนวปฏิบัติทั่วไป

๖

สิ่งที่ควรทํา - ไม่ควรทํา – กฎกติกามารยาท

๗

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ (สามหมู่บ้านบำรุง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2482
โดยนายอำเภอจัตุรัส
เมื่อ พ.ศ. 2500 โรงเรียนวัดสว่างวารีถูกยุบโดยทางราชการ จึงได้เข้าเรียนร่วมกับโรงเรียน
บ้านหนองไข่น้ำและได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ ซึง่ เป็นที่ตั้งในปัจจุบัน โรงเรียนอยู่ในศูนย์กลางระหว่าง
สามหมู่บ้าน โดยมี นายสงวน ดอกสันเทียะ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2520
โรงเรียนร่วมราษฎร์วทิ ยานุกูลมีที่ดิน 2 แปลง ดังนี้
แปลงที่ 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่ 89 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา คือที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน
แปลงที่ 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านกะฮาด ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา
รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด 102 ไร่ 82 ตารางวา
โรงเรียนร่วมราษฎร์วทิ ยานุกูลอยู่ห่างจาก อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะทาง ประมาณ 19
กิโลเมตร

อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็น
ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร

ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียน
เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบและฝึกวินัยอันดีให้แก่นักเรียน โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลจึงกําหนด
ระเบียบวินัยและข้อบังคับของโรงเรียน ดังนี้
ระเบียบนี้มีชื่อว่าระเบียบปกครองนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ ว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตลอดจนแนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
๑. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบของโรงเรียน หรือแต่งเครื่องแบบ ลูกเสือให้
เรียบร้อยทุกประการทั้งภายในและภายนอกสถานที่
๒. ทรงผมนักเรียนชาย ตัดข้าง ๆ โดยรอบเกรียนติดหนังศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๒ เซนติเมตร
๓. ทรงผมนักเรียนหญิง อนุญาตให้ไว้ผมยาว แต่ต้องผูก หรือถักเปีย และใช้โบว์ สีดําหรือสีน้ํา
เงิน และก็ปกผมใช้สีดําต้องไม่มีลวดลาย
๔. ไม่อนุญาตให้นําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาโรงเรียน และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย

ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน
๑. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณดัง ๑ ครั้ง (เวลา ๐๗.๕๐ น.) นักเรียนช่วยกันทําความสะอาด
ห้องเรียนและบริเวณรับผิดชอบ
๒. เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียน ๒ ครั้ง (เวลา ๐๘.๑๐ น.) นักเรียน เตรียมเข้าแถวเคารพ
ธงชาติและสวดมนต์ และรับฟังการอบรม
๓. เวลา ๐๘.๒๕ น. นักเรียนเข้าห้องพบครูประจําชั้นและเริ่มทําการเรียน คาบที่ ๑ ในเวลา
๐๘.๓๐ น.
๔. นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติ และเลิกเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด
จะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน
๕. การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในชั่วโมงเรียน หรือลากลับบ้านก่อน เลิกเรียน ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใดก็ตามทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน
๖. นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครูประจําชั้น หรือครูเวร
ประจําวันอนุญาต
๗. นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ๘๐% จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดเรียนนั้น ๆ

ระเบียบเรื่องการลา การขาดเรียน ลากิจ
นักเรียนจะต้องส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อรับรองการลาล่วงหน้า 1
วันก่อนจะหยุดเรียน ในกรณีไม่สามารถส่งใบลาได้ ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาทางโทรศัพท์
ต่อครูประจําชั้น หรือครูประจําวิชาทันที
การลาป่วย
เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่นใบลาที่คุณครูประจําชั้น ถ้านักเรียนขาด
เรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมาย แจ้งไปยังผู้ปกครองให้ทราบ ในกรณีนักเรียนขาดเรียน
โดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
- ขาดเรียน ๓ วันติดต่อกันฝ่ายกิจการนักเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไป ยังผู้ปกครอง - ขาดเรียน
๕ วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ ๒ โดยมีจดหมายเชิญ ผู้ปกครองมาพบ - ขาดเรียน ๗ วันติดต่อกัน
หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะพิจารณาความผิด

ระเบียบปฏิบัติในห้องเรียน
๑. นักเรียนไม่เล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน
๒. นักเรียนไม่ลุกเดิน หรือย้ายที่นั่งโดยพลการ
๓. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนําอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเรียน
๔. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่เวรตามที่ครูกําหนด
๕. อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ภายในห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนถือ เป็นสาธารณสมบัติที่มีค่า
นักเรียนต้องช่วยกันรักษา
๖. นักเรียนไม่ควรขีดเขียนสิ่งใด ๆ ลงบนกระดานดําและโต๊ะเรียน หรือนั่งเล่นบนโต๊ะครู

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียนปกติ
๑. ในกรณีฉุกเฉิน ครูประจําชั้นจะอนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องเรียนได้
๒. ในกรณีเจ็บป่วย นักเรียนต้องขอใบอนุญาตจากครูประจําวิชา ให้ครูประจําวิชาลงชื่อรับทราบ
หลังจากนักเรียนใช้บริการห้องพยาบาลแล้ว ครูพยาบาลจะ ลงชื่อรับรองให้นักเรียนนํามามอบให้ครู
ที่กําลังทําการสอนเพื่อขออนุญาตเข้า ห้องเรียน
๓. เมื่อต้องการขออนุญาตไปพบครูในกรณีที่ครูนัดหมายไว้ เพื่อทํา กิจกรรมหรือทําธุระอย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้นักเรียนขออนุญาตจากครูที่กําลังทําการสอนได้รับทราบ

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแสดงความเคารพและมารยาท
๑. เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนและพบครูควรแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรง ไหว้หรือยืนตรง
คํานับตามีโอกาสที่เหมาะสม แล้วกล่าวคําว่าสวัสดี
๒. ในเวลาปกติเมื่อพบครูให้ใช้วิธียืนตรงแล้วคํานับตามีโอกาสที่เหมาะสม
๓. เมื่อครูประจําวิชาเข้าทําการสอนในห้องเรียน นักเรียนทุกคนต้อง แสดงความเคารพโดยลุกขึ้น
ยืนแล้วไหว้ และกล่าวคําว่า ” สวัสดี “ โดยพร้อมเพรียงกัน
๔. เมื่อครูสอนจบชั่วโมง ก่อนที่ครูจะออกจากห้องเรียน นักเรียนทุกคน ต้องยืนทําความเคารพ
และกล่าวคําว่า ” ขอบคุณ “
๕. นักเรียนต้องไม่พูดคําหยาบคาย เช่น ล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของเพื่อน หรือใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสม

และพูดจากสบประมาทผู้อื่นทั้งในโรงเรียนและที่สาธารณะ
๖. นักเรียนทุกระดับต้องให้ความเคารพนับถือให้เกียรติแก่ครูทุกคนในโรงเรียน
๗. นักเรียนทุกคนต้องรู้จักรักษากริยามารยาท คําพูด และการกระทําให้สุภาพเรียบร้อย ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
๘. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่พูดปด ไม่คดโกง
๙. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพี่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
๑๐. นักเรียนต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามนัดหมายต่าง ๆ ของ
โรงเรียนโดยเคร่งครัด
๑๑. นักเรียนต้องมัธยัสถ์ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่นําเงินมาจํานวน มาก ไม่นําเครื่องประดับ
ที่มีราคาแพงมาโรงเรียน เพราะเป็นการไม่ปลอดภัยกับ ตัวนักเรียน หากสูญหายทางโรงเรียน
จะไม่รับผิดชอบ
๑๒. นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนอย่าง
สม่ําเสมอ
๑๓. นักเรียนต้องเสริมสร้างจิตสํานึกในค่านิยมที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีระเบียบ วินัย
๑๔. นักเรียนต้องส่งเสริมการทําความดีทั้งในด้านการเรียน ความประพฤติ และการทําประโยชน์
เพื่อส่วนรวม

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
เมื่อนักเรียนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกําหนดไว้จะได้รับพิจารณาลงโทษ
ตามความผิดอย่างเหมาะสม โดยครูประจําชั้น และผู้อํานวยการตามขั้นตอนและความหนักเบาของ ความผิด
ดังนี้
๑. ว่ากล่าวตักเตือน
๒. บันทึกพฤติกรรม
๓. ทําทัณฑ์บน
๔. สั่งพักการเรียน (ควบคุมความประพฤติ)
๕. ให้ออก
๖. คัดชื่อออก

หมายเหตุ
ข้อ ๑ - ๓ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
ข้อ ๑ - ๖ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
มี ๒ สถาน คือ โทษสถานเบา เพื่อพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระทําผิดในกรณีต่อไปนี้
๑. แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน
๒. ทรงผมผิดระเบียบ ยาวเกินกําหนด ไว้ผมตามแฟชั่น
๓. มาโรงเรียนสายประจํา
๔. หลบหนีการเข้าแถว
๕. ไม่รักษาระเบียบของการเข้าแถว การเดินแถว
๖. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห้องเรียน
๗. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ
๘. ขาดความรู้รับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะ ทําให้สาธารณสมบัติของโรงเรียนเสียหาย ฯลฯ
๙. ไม่ทําการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจํา

โทษสถานหนัก เพื่อพิจารณานักเรียนผู้กระทําความผิดในกรณีต่อไปนี้
๑. หนีเรียน เช่น ขาดเรียนบ่อยโดยไม่มีจดหมายแจ้งจาก ผู้ปกครอง หลบออกนอกบริเวณโรงเรียน
๒. ลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อื่น
๓. เสพยาเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า และอื่น ๆ
๔. เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรงหรือมีไว้ในครอบครอง เช่น ยาบ้า
๕. พกพาหรือซ่อนเร้นอาวุธ วัตถุอันตราย
๖. จงใจหรือร่วมกันทําลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน
๗. นําสิ่งของที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอื่น ๆ มา โรงเรียน เช่น สื่อลามกอนาจาร ฯลฯ
๘. ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน ทําร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ ทั้งภายในเละภายนอกโรงเรียน
๙. มั่วสุมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๐. ขาดสัมมาคารวะ แสดงกริยาไม่สุภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือแสดง พฤติกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม
ต่อครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

๑๑. ประพฤติตนไปในทํานองชู้สาว

แนวปฏิบัติทั่วไป
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีบุคลิกที่สง่างาม
มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สมกับเป็นนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
๑. เมื่อนักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนขอให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของตนเองและโรงเรียน
๒. นักเรียนทุกคนต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
๓. นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่ครูทุกคนของโรงเรียน
๔.เมื่ออยู่ภายนอกโรงเรียการแต่งเครื่องแบบนักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพเช่นเดียวกับอยู่ภายใน
โรงเรียน
๕. ขณะโดยสารรถโรงเรียน ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า
ไม่ทําเสียงดังหรือพูดจาไม่สุภาพ
หรือแสดงกริยาไม่เหมาะสม
๖. หลังเลิกเรียนไม่ไปมั่วสุมในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
๗. นักเรียนทุกคนต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เคารพและเทิดทูนท่าน
และเชื่อฟังคําสั่งสอนให้สมกับที่ท่านรักและห่วงใย

สิ่งที่ควรทํา - ไม่ควรทํา - กฎกติกามารยาท
๑. นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตรงตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
๒. การลาป่วยหรือลาโดยมีกิจธุระจําเป็นต้องมีใบลา (ตามแบบของ โรงเรียน) พร้อมกับลงชื่อ
ผู้ปกครองรับรองเป็นหลักฐาน หรือให้ผู้ปกครองโทรศัพท์ แจ้งทางโรงเรียนก่อน ๐๘.๐๐ น.
๓. นักเรียนต้องเชื่อฟัง เคารพครูอาจารย์ และผู้ใหญ่ทั่วไป
๔. นักเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือรักษาความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนทั้งภายในและ
ภายนอก
๕. นักเรียนต้องไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อเพื่อนนักเรียน หรือผู้อื่น
๖. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา เสพย์ยาเสพติด และเล่นการพนัน
๗. เมื่ออยู่ในแถว นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยไม่คุยหรือเล่นกัน
๘. ขณะอยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องรักษาระเบียบของห้องโดยเคร่งครัด ตั้งใจฟังคําอบรมสั่งสอนของ

ครูไม่คุยหรือเล่นกัน
๙. นักเรียนต้องไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาที่กําหนด
๑๐. นักเรียนต้องรีบมาโรงเรียนและกลับบ้านไม่เกินเวลาที่กําหนด
๑๑. ห้ามนักเรียนไปมั่วสุมในสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข
๑๒. ห้ามนําสิ่งของมีค่าราคาแพง เครื่องประดับต่าง ๆ รวมทั้งอาวุธมาโรงเรียน
๑๓. เวลาอยู่นอกโรงเรียนนักเรียนต้องสํานึกเสมอว่าตนยังเป็นนักเรียน อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบของ
โรงเรียน หรือไม่ก็ตามนักเรียนต้องประพฤติตัว เรียบร้อยไม่ทําสิ่งใดที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของ
ตนเอง ของวงศ์ตระกูล และของโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นางนงค์นุช คชา
ผู้อํานวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

