
 

 



 

 
 

ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียน 
เพ่ือปลูกฝังความเป็นระเบียบและฝึกวินัยอันดีให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านสบกอน จึงก าหนดระเบียบ

วินัยและข้อบังคับของโรงเรียน ดังนี้ ระเบียบนี้ มีชื่อว่าระเบียบปกครองนักเรียน พ.ศ. 2554 ว่าด้วยสิทธิ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน 
1. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบของโรงเรียน หรือแต่งเครื่องแบบ ลูกเสือ ยุวกาชาด ให้เรียบร้อย
ทุกประการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 
2. ทรงผมนักเรียนชาย ตัดข้าง ๆ โดยรอบเกรียนติดหนังศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร 
3. ทรงผมนักเรียนหญิง ตัดสั้น ให้เลยต่ิงหูไม่เกิน 2 นิ้ว ส่วนนักเรียนหญิงที่ผมหยักศกอนุญาตให้ไว้ผมยาวเป็น
รายกรณี แต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อย 
 
ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน 
1. เวลา 07.30 น. เสียงสัญญาณเพลงดัง  นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบตามกลุ่มสี 
2. เวลา 08.00 น. เสียงสัญญาณเพลงดัง  นักเรียนเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติและท ากิจกรรมหน้าเสาธง  
และพบปะกับครูเวรประจ าวัน 
3. เวลา 08.20 น. นักเรียนเข้าห้องพบครูประจ าชั้น  
4. เวลา 08.30 น. เริ่มเรียนชั่วโมงที่ 1  
5. นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติ และเลิกเรียนตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
6. นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากครูประจ าชั้น หรือครูเวร 
ประจ าวันอนุญาต  โดยมีผู้ปกครองมารับนักเรียน 
 
ระเบียบเรื่องการลาป่วย การขาดเรียน ลากิจ 
การลากิจ 
นักเรียนจะต้องส่งใบลาที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อรับรองการลาล่วงหน้า 1 วันก่อนจะหยุดเรียน ในกรณีไม่สามารถ
ส่งใบลาได้ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาช่องทางอ่ืนๆ ต่อครูประจ าชั้น หรือครูประจ าวิชาทันที 
การลาป่วย 
เม่ือนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่นใบลาที่ คุณครูประจ าชั้น  
การขาดเรียน 
ถ้านักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมาย แจ้งไปยังผู้ปกครองให้ทราบ ในกรณี
นักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้  
- ขาดเรียน 3 วันติดต่อกันฝ่ายกิจการนักเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไป ยังผู้ปกครอง 
- ขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ 2 โดยมีจดหมายเชิญ ผู้ปกครองมาพบ 
- ขาดเรียน 7 วันติดต่อกัน หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะพิจารณาความผิด 



 

 
ระเบียบปฏิบัติในห้องเรียน 
1. นักเรียนไม่เล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน  
2. นักเรียนไม่ลุกเดิน หรือย้ายที่นั่งโดยพลการ 
3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าอาหาร ขนม หรือเครื่องด่ืมเข้ามารับประทานในห้องเรียน 
4. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ เวรตามที่ครูก าหนด 
5. อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ภายในห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนถือ เป็นสาธารณสมบัติที่มีค่านักเรียน
ต้องช่วยกันรักษา 
6. นักเรียนไม่ควรขีดเขียนสิ่งใด ๆ ลงบนกระดานด าและโต๊ะเรียน หรือนั่งเล่นบนโต๊ะครู 
 
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียนปกติ 
1. ในกรณีฉุกเฉิน ครูประจ าชั้นจะอนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องเรียนได้ 
2. ในกรณีเจ็บป่วย นักเรียนต้องขอใบอนุญาตจากครูประจ าวิชา ให้ครูประจ าวิชาลงชื่อรับทราบ  
หลังจากนักเรียนใช้บริการห้องพยาบาลแล้ว ครูพยาบาลจะ ลงชื่อรับรองให้นักเรียนน ามามอบให้ครูที่ก าลังท า
การสอนเพ่ือขออนุญาตเข้าห้องเรียน 
3. เม่ือต้องการขออนุญาตไปพบครูในกรณีที่ครูนัดหมายไว้ เพ่ือท ากิจกรรมหรือท าธุระอย่างใดอย่าง 
หนึ่ง ให้นักเรียนขออนุญาตจากครูที่ก าลังท าการสอนได้รับทราบ 
 
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแสดงความเคารพและมารยาท 
1. เม่ือนักเรียนมาโรงเรียนและพบครูควรแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรง ไหว้ แล้วกล่าวค าว่า “สวัสดี” 
3. เม่ือครูประจ าวิชาเข้าท าการสอนในห้องเรียน นักเรียนทุกคนต้อง แสดงความเคารพโดยลุกขึ้นยืนแล้วไหว้ 
และกล่าวค าว่า “สวัสดี” โดยพร้อม เพรียงกัน 
4. เม่ือครูสอนจบชั่วโมง ก่อนที่ครูจะออกจากห้องเรียน นักเรียนทุกคน ต้องยืนท าความเคารพ และกล่าวค าว่า 
“ขอบคุณ” 
5. นักเรียนต้องไม่พูดค าหยาบคาย เช่น ล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของเพ่ือน หรือใช้ถ้อยค าที่ไม่เหมาะสม และพูดจา 
สบประมาทผู้อ่ืนทั้งในโรงเรียนและที่สาธารณะ 
6. นักเรียนทุกระดับต้องให้ความเคารพนับถือให้เกียรติแก่ครูทุกคนในโรงเรียน 
7. นักเรียนทุกคนต้องรู้จักรักษากริยามารยาท ค าพูด และการกระท าให้สุภาพเรียบร้อย ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
8. นักเรียนต้องมีความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่พูดปด ไม่คดโกง 
9. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพ่ีต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง 
10. นักเรียนต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติ ตามนัดหมายต่าง ๆ ของโรงเรียนโดย
เคร่งครัด  
11. นักเรียนต้องมัธยัสถ์ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่น าเงินมาจ านวน มาก ไม่น าเครื่องประดับที่มีราคา
แพงมาโรงเรียน เพราะเป็นการไม่ปลอดภัยกับ ตัวนักเรียน หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
12. นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนอย่างสม่ า เสมอ 
13. นักเรียนต้องเสริมสร้างจิตส านึกในค่านิยมที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีระเบียบ วินัย 
14. นักเรียนต้องส่งเสริมการท าความดีทั้งในด้านการเรียน ความประพฤติ และการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  



 

 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษเม่ือนักเรียนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนก าหนดไว ้ จะได้รับ
พิจารณาลงโทษตามความผิดอย่างเหมาะสม โดยครูประจ าชั้น และผู้อ านวยการตามขั้นตอนและความหนักเบา
ของความผิด ดังนี้  
1. ว่ากล่าวตักเตือน  
2. บันทึกพฤติกรรม  
3. ท าทัณฑ์บน  
 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน มี 2 สถาน คือโทษสถานเบา เพ่ือพิจารณาโทษ
นักเรียนผู้กระท าผิดในกรณีต่อไปนี้ 
1. แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน  
2. ทรงผมผิดระเบียบ ยาวเกินก าหนด ไว้ผมตามแฟชั่น  
3. มาโรงเรียนสายประจ า 
4. หลบหนีการเข้าแถว 
5. ไม่รักษาระเบียบของการเข้าแถว การเดินแถว  
6. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห้องเรียน 
7. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ 
8. ขาดความรู้รับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะ ท าให้สาธารณสมบัติของโรงเรียนเสียหาย ฯลฯ 
9. ไม่ท าการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ า 
 
โทษสถานหนัก เพ่ือพิจารณานักเรียนผู้กระท าความผิดในกรณีต่อไปนี้ 
1. หนีเรียน เช่น ขาดเรียนบ่อยโดยไม่มีจดหมายแจ้งจาก ผู้ปกครอง หลบออกนอกบริเวณโรงเรียน 
2. ลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อ่ืน  
3. เสพยาเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า และอ่ืน ๆ  
4. เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรงหรือมีไว้ในครอบครอง เช่น ยาบ้า  
5. พกพาหรือซ่อนเร้นอาวุธ วัตถุอันตราย  
6. จงใจหรือร่วมกันท าลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน 
7. น าสิ่งของที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอ่ืน ๆ มาโรงเรียน เช่น สื่อลามกอนาจาร ฯลฯ 
8. ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน ท าร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ ทั้งภายในเละภายนอกโรงเรียน 
9. ม่ัวสุมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
10. ขาดสัมมาคารวะ แสดงกริยาไม่สุภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือแสดง พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อครู 
บุคลากรในโรงเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
11. ประพฤติตนไปในท านองชู้สาว 

 
 
 
 



 

 
แนวปฏิบัติท่ัวไป 
       เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอนทุกคนมีเกียรติ มีศักด์ิศรี มีบุคลิกที่สง่างาม มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเองสมกับเป็นนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้  
1. เม่ือนักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนขอให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของตนเองและโรงเรียน  
2. นักเรียนทุกคนต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
3. นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่ครูทุกคนของโรงเรียน 
4. เม่ืออยู่ภายนอกโรงเรียน ถ้าแต่งเครื่องแบบนักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพเช่นเด่ียวกับอยู่  
ภายในโรงเรียน 
5. ขณะโดยสารรถโรงเรียน ต้องรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่ อ่อนแอกว่า ไม่ท าเสียงดังหรือพูดจาไม่สุภาพ 
หรือแสดงกริยาไม่เหมาะสม 
6. หลังเลิกเรียนไม่ไปม่ัวสุมในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
7. นักเรียนทุกคนต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เคารพและเทิดทูนท่าน และเชื้อฟังค าสั่งสอนให้สมกับที่ท่านรัก
และห่วงใย 
 
ส่ิงท่ีควรท า – ไม่ควรท า – กฎกติกามารยาท 
1. นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตรงตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งภายในและนอกโรงเรียน  
2. การลาป่วยหรือลาโดยมีกิจธุระจ าเป็นต้องมีใบลา พร้อมกับลงชื่อผู้ปกครองรับรองเป็นหลักฐาน หรือให้
ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งทางโรงเรียน  
3. นักเรียนต้องเชื่อฟัง เคารพครูอาจารย์ และผู้ใหญ่ทั่วไป 
4. นักเรียนมีหน้าที่ ช่วยเหลือรักษาความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนทั้งภายในและ
ภายนอก 
5. นักเรียนต้องไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อเพ่ือนนักเรียน หรือผู้อ่ืน  
6. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ด่ืมของมึนเมา เสพยาเสพติด และเล่นการพนัน 
7. เม่ืออยู่ในแถว นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยไม่คุยหรือเล่นกัน 
8. ขณะอยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องรักษาระเบียบของห้องโดยเคร่งครัด ต้ังใจฟังค าอบรมสั่งสอน 
ของครูไม่คุยหรือเล่นกัน 
9. นักเรียนต้องไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาที่ก าหนด  
10. นักเรียนต้องรีบมาโรงเรียนและกลับบ้านไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
11. ห้ามนักเรียนไปม่ัวสุมในสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข 
12. ห้ามน าสิ่งของมีค่าราคาแพง เครื่องประดับต่าง ๆ รวมทั้งอาวุธมาโรงเรียน 
13. เวลาอยู่นอกโรงเรียนนักเรียนต้องส านึกเสมอว่าตนยังเป็นนักเรียนอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบของโรงเรียน
หรือไม่ก็ตามนักเรียนต้องประพฤติตัว เรียบร้อยไม่ท าสิ่งใดที่จะน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของตนเอง 
ของวงศ์ตระกูล และของโรงเรียน 
 
ขั้นตอนการติดต่อขอรับเอกสารต่างๆ  
ด้านการขอรับบริการเอกสารต่างๆ แสดงเป็นแผนผังดังนี้ 
 



 

                                                บันทึกข้อความ                                       

ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านสบกอน   

ที่  -                                        วันที่   ๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๓ 

เรื่อง    การด าเนินงาน ระบบ One Stop Service 

 

เรียน   คณะครูและบุคลากรทุกทานทราบ 

 ด้วยโรงเรียนบ้านสบกอน ได้จัดระบบ One Stop Service เพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้ปกครองและ

ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน และเป็นการบริการให้เกิดความรวดเร็วใน ๕ เรื่องดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ One Stop Service 
๒. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองทางการศึกษา 
๓. ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา 
๔. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน 
๕. ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนบ้านสบกอน 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 

 


