
 
แนวทางการปฏิบัติตนทั่วไปของนักเรียน ระดับประถมศึกษา 

  เนื่องด้วยทางโรงเรยีนเห็นความส าคัญเรื่อง “ความปลอดภัย” ภายในโรงเรยีนเป็นอย่างมาก จึงขอความรว่มมือ
ผู้ปกครองทุกทา่น ดังนี ้
  1. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นบนอาคารเรียนโดยไม่ได้รับอนญุาต 
  2. โรงเรียนจดัที่จอดรถไว้บริเวณหน้าอาคารพิบูลบ าเพ็ญ 1 
  3. รักษากฏจราจร ไม่ขับรถยอ้นศร หรือจอดรถในที่ห้ามจอด 
                       4. ทางโรงเรียนมีนโยบายไม่รับฝากของใหก้ับนักเรียนถ้านักเรยีนลืมให้ผู้ปกครองน ามาให้นักเรยีนเอง 
   ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นให้ผู้ปกครองติดต่อแจ้งชือ่-นามสกุลพร้อมแลกบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ เพื่อรับป้าย 
“ผู้มาติดต่อ” ได้ที่ส านักงานประถมศึกษา อาคารพิบูลบ าเพ็ญ 1  
 การปฏิบตัิตนในการเข้าแถวเคารพธงชาติของนกัเรียน 
  1. นักเรียนรวมแถวเตรียมเคารพธงชาตเิวลา 07.50 น. 
  2. หลังเวลา 08.00 น. จะมีการบันทึกสถิติการมาสาย และทางโรงเรียนจะมีการจดัท าบันทึกแจง้ผู้ปกครองและเชิญ
มาโรงเรียนเพื่อปรึกษาเป็นรายบุคคลในกรณีทีน่ักเรียนมีสถิติมาสายครบ 5 ครั้ง และในกรณีที่นักเรียนยังคงมาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุ
อันควร หรือเหตุจ าเป็นบ่อยครัง้ทางโรงเรียนจะด าเนินการตัดคะแนนความประพฤติต่อไป 
  3. การปฏิบัตตินเมื่อมาโรงเรียนสาย ระหว่างเวลา 08.20 น.เป็นต้นไป ให้นกัเรียนเข้าแถวเฉพาะนักเรียนที่มาสาย 
และให้อยู่ในความดูแลของหัวหน้านักเรียน (ในการดูแลของอาจารย)์ หลังจากที่หัวหน้านักเรยีนบันทึกการมาสายแล้ว ให้เคารพธงชาติ 
สวดมนต ์และบ าเพ็ญประโยชน์ จึงจะเข้าชั้นเรียน 
  4. กรณีนักเรียนมาสายหลัง 08.20 น. ให้ปฏบิัติดังนี้  
 4.1 นักเรียนรับใบอนุญาตเข้าชั้นเรียน ได้ 2 จุด ได้แก่ จดุที่ 1 ส านักงานประถมศึกษา อาคารพิบูลบ าเพ็ญ 1  
จุดที่ 2 ชั้นวางเอกสาร หน้าห้องส านักงาน ชั้น 2 อาคารพิบูลบ าเพ็ญ 4 นักเรียนต้องไปวัดไขท้ี่ห้องพยาบาลอาคาร4 ก่อนเข้าห้องเรียน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1วัดไข้ที่ห้องเรียน 
          4.2 นักเรียนน าใบอนุญาตเข้าชั้นเรียนยื่นต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนลงนาม และส่งคืนที่อาจารย์ฝ่าย
พัฒนานักเรียน 
 4.3 หากนักเรยีนคนใดมาสายแล้วไม่มีใบอนุญาตเข้าชั้นเรียน จะไม่รับอนุญาตให้เข้าห้องเรียน และถือว่า
นักเรียนขาดเรียนในวันนั้น 
การรบันกัเรียนออกนอกบริเวณโรงเรยีน  
  1. ผู้ปกครองรบัแบบฟอร์มขออนุญาตรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ส านักงานประถมศึกษา  
อาคารพิบูลบ าเพ็ญ 1 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทั้ง 2 ส่วน โดยแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการทุกครั้งในการติดตอ่ 
ขอรับนักเรียน   
  2. น าแบบฟอร์มขออนุญาตรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ยื่นต่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโดยให้
อาจารย์ลงนามและส่งคืนที่ส านักงานประถมศึกษา อาคารพบิูลบ าเพ็ญ 1 จากนั้นให้นกัเรียนน าส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นบัตรขออนญุาตรับ
นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน แนบเข้ากับสมุดบันทึกเวลาเรียน เพื่อใหอ้าจารย์ประจ าวิชาในช่วงเวลาดังกล่าว รับทราบว่าผู้ปกครอง
ได้รับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
กรณนีักเรียนลากิจ 
  1. นักเรียนรับหนังสือขออนุญาตลาหยุดเรียนได้ 2 จุดได้แก่ จุดที่ 1 ส านักงานประถมศึกษา อาคารพิบูลบ าเพ็ญ 1 
จุดที่ 2 ชั้นวางเอกสาร หน้าห้องส านักงาน ชั้น 2 อาคารพิบูลบ าเพ็ญ 4 กรอกรายละเอียดลงในหนังสือขออนญุาตลาหยุดเรียน  
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของนักเรียนและผู้ปกครอง 
  2.  น าหนังสือขออนุญาตลาหยุดเรียน ยื่นต่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแนบเข้ากับสมุดบันทึกเวลารียน 
เพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชาทราบการลาหยุดเรยีนของนักเรียน 
การตรวจทรงผม เล็บ และเครื่องแตง่กายนักเรียน 
  โรงเรียนก าหนดการตรวจทรงผม เล็บ และเครื่องแต่งกายนักเรียนทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ของทกุเดือน 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นจะเป็นผู้ตรวจและบันทึกลงในแบบฟอร์มการตรวจทรงผม เล็บ และเครื่องแต่งกายจากนั้นอาจารย ์
ที่ปรกึษาจะแจง้นักเรยีนทีท่รงผม เล็บ และเครื่องแต่งกายไม่เรียบร้อยให้แก้ไขเพื่อให้ถูกต้องตามกฏของ โรงเรียน  
  



การใชอุ้ปกรณส์ื่อสารของนกัเรียน 
  1. ไม่อนญุาตให้นักเรียนใช้อุปกรณ์สื่อสารทกุชนิด (โทรศัพท์) ในระหว่างเวลา 7.50 น. – 15.40 น.กรณีการสูญ
หายหรอืช ารุดทางโรงเรียนไม่รบัผิดชอบ 
  2. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์สือ่สารได้ในกรณมีีเหตุจ าเป็นต้องใช้ในการติดตอ่กับผู้ปกครอง โดยนักเรียน 
สามารถขออนญุาตจากอาจารย์ที่ปรกึษา หรืออาจารย์ประจ าวิชาได้ (ในกรณทีี่อาจารย์อนุญาต) 
  2. กรณีที่นกัเรียนใช้อุปกรณ์สือ่สารในเวลาเรยีนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจ าวิชา ทางโรงเรียนจะท าการ
เก็บไว้ และน าส่งให้อาจารย์ฝ่ายปกครองเป็นผูด้ าเนินการต่อไป 
  3. อุปกรณ์สื่อสารของนักเรียนที่ทางโรงเรียนท าการเก็บไว้ นกัเรียนสามารถรับคืนได้ที่อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักเรียน 
โดยผู้ปกครองตอ้งลงลายมือชื่อรับทราบด้วย 
การปฏิบตัิตนทั่วไปของนกัเรยีน 
  1. แต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องและเหมาะสมตามระเบียบของโรงเรียน 
  2. จัดเตรียมสมดุ หนังสือ สื่อและอุปกรณก์ารเรียนมาตามตารางเรยีนประจ าวนั 
  3. เข้าชั้นเรียนตรงเวลา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่รับประทานอาหาร เครือ่งดื่ม หรือของขบเคีย้วในเวลาเรียน 
  4. เคารพครอูาจารย์ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และมีความสุภาพต่อบุคคลทั่วไป   
  5. การเข้า-ออกห้องเรยีน ขณะก าลังเรยีนต้องขออนุญาตครู-อาจารย์ผู้สอนก่อนทุกครั้ง 
  6. เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้ว ไม่อนุญาตให้นกัเรียนออกไปนอกบริเวณโรงเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น 
ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน-อาจารย์ประจ าชั้น หรือมีผู้ปกครองมารับ 
  7. รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัยให้เรียบร้อย ไม่แสดงพฤตกิรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนทั้งของตนเอง  
และผู้อื่น รวมทั้งส ารวมกิริยามารยาทและระมัดระวังการปฏิบตัิตนกับเพื่อนตา่งเพศ  
  8. ไม่กล่าววาจาหยาบคาย ไม่ล้อเลียน ข่มขู่ ก้าวร้าว ท าร้ายเพื่อนนักเรียนหรือบุคคลอื่น 
  9. ไม่ถือเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเอง 
  10. ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่นทั้งใน และนอกเวลาเรียน 
  11. เมื่อเปลี่ยนห้องเรียน หรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง 
  12. ไม่ปีนหรือนั่งบนลูกกรง หรือราวระเบียง หรือขอบหน้าต่าง ไม่เล่นบนอาคารเรียนเพราะท าให้เกิดอุบัติเหตุตกลง
ไปชั้นล่างได้ จะเป็นอันตรายแกน่ักเรียนเอง 
  13. ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ภายในโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้สะอาดอยู่
เสมอ ไม่ขีดเขียนท าลาย หรอืกอ่ให้เกิดทัศนียภาพอันไม่พึงประสงค์ในชั้นเรยีน ในกรณีที่นกัเรียนท าของเสียหายจะต้องรับผิดชอบในการ
ชดใช้ค่าเสียหาย 
  14. ไม่น าอาหาร หรอืเครื่องดืม่ใดๆเข้ามารับประทานภายในอาคารเรยีน ยกเว้นน้ าเปล่าบรรจุขวดหรือ ภาชนะที่มีฝา
ปิดมิดชิด นักเรียนที่น าอาหารมาจากบ้าน ใหน้ าไปรับประทานในโรงอาหาร ไม่อนุญาตให้รับประทานในอาคารเรียน หรือในห้องเรียน 
 
 
          ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 


