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ค าน า 
 

               การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไปเล่มนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไปและจากประสบการณ์การท างาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนของการปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ได้แนบเอกสารแบบฟอร์มและตัวอย่างไว้ในคู่มือเล่มนี้แล้ว                
               คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ขัน้ตอนรายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไปเล่ม
นี้  จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ใช้บริการได้บ้างไม่มากก็น้อย  และหากมีข้อเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม กลุ่มบริหาร
ทั่วไป ยินดีน้อมรับและจักขอบพระคุณยิ่ง 
               กลุ่มบริหารทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไปเล่มนี้ จะเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

แนวคดิหลกัการบริหารงานกลุ่มบริหารทัว่ไป   

             การบริหารงานกลุ่มบริหารทัว่ไปถือเป็นภารกิจส าคญั ท่ีมุ่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ ปฏิบติังานเพื่อสนอง
ภารกิจของสถานศึกษา ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านกิจการนักเรียน ให้สามารถสร้างระเบียบ วินัย และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์กัเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน ท่ีมีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ โรงเรียน  

วตัถุประสงค์ 

             1. เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุน การจดักิจกรรมนกัเรียนท่ีมุ่งเนน้ภาวะผูน้ า กลา้แสดงออกในความรู้  
                ความสามารถท่ีตนเองมีอยู ่ 
             2. เพื่อจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ใหน้กัเรียนด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขทั้งใน  

                 โรงเรียน และนอกโรงเรียน  

             3. เพ่ือสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หก้บันกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื  

             4. เพ่ือสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง และชุมชน  

วสัิยทศัน์ 

             การบริหารงานกลุ่มบริหารทัว่ไป โรงเรียนโนนสะอาดวทิยา มุ่งมัน่พฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนมี พฤติกรรมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีสถานศึกษาและประเทศชาติตอ้งการ มีความ กลา้แสดงออกตามศกัยภาพของตนเองอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม ส่วนรวม  

พนัธกจิ 

             1. จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้คูคุ่ณธรรม  

             2. ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม  

             3. จดัประสบการณ์เพี่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  

             4. ดูแลและควบคุมความประพฤติของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ตลอดจน  

                 ป้องกนัและปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน  

             5. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน 

 

งานกลุ่มบริหารทัว่ไป 

3. งานบริหารกลุ่มบริหารทัว่ไป 

4. งานหวัหนา้กลุ่มบริหารทัว่ไป 

3. งานกิจการนกัเรียน 

4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
             5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

            6. งานโรงเรียนกบัชุมชน 

            7. งานสุขอนามยัและโภชนาการ 
            8. งานอาคารสถานท่ี 

            9. งานเวรยามและรักษาความปลอดภยั 
            10. งานสหกรณ์โรงเรียน 

            11. งานธนาคารโรงเรียน 



            12. งานยานพาหนะและขนส่ง 
            13. งานโสตทศันศึกษาและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
            14. งานควบคุมภายใน 

            15. งานประชาสมัพนัธ ์

            16.  งานป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 

            17. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 

            18. งานปฏิคมและบริการ 
            19. งานเลขานุการและธุรการกลุ่มบริหารทัว่ไป 

 

1. งานบริหารกลุ่มบริหารทัว่ไป 

            1. วิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและการด าเนินงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
 2. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 3. ให้ค าแนะน า นิเทศติดตามการด าเนินงานบริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
เปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 4. ก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 5. วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหานั้นๆ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานหัวหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไป 

 1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
 3. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนล าดับที่ 1 ในกรณีที่ผู้อ านวยการโรงเรียนเดินทางไป
ราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 4. ปฏิบัติราชการแทนในงานที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 5. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไปตามนโยบายของทางราชการ 
 6. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน 
 7. ให้ค าแนะน า นิเทศการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
เปูาหมาย 
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานกจิการนกัเรียน 

 1. วางแผนงาน/โครงการ เก่ียวกบัการด าเนินงานกิจการนกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบและนโยบายของ
โรงเรียน 

 2. ควบคุม ดูแลและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน 
 3. ติดตามแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ 
 4. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานภายใน-นอก ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน 



 5. ด าเนินการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียน 
 6. ประสาน ร่วมมือและติดตาม การด าเนินกิจกรรมรักษ์โรงเรียน 
 7. จัดท าค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของเวรคณะสี (เวรประจ าวัน) 
 8. จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่รับผิดชอบและรวบรวมรายงานต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
 9. จัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของงานกิจการนักเรียน 
 10. รวบรวมสถิติการมาเรียน ขาดเรียน มาสาย หนีเรียน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 11. จัดบริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่องานกิจการนักเรียน 
 12. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 1. จดักิจกรรมภายในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นการแสดงออกของนกัเรียน 

 2. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 3. จัดสภานักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
 4. ประสานงานกับคณะกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น าให้แก่คณะกรรมการนักเรียน 
 6. สรุปและรายงานผลการจดักิจกรรมทุกคร้ังต่อผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 7. ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนสรุปและรายงาน 
 9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิทักษ์สิทธิ์และเยาวชนตามกฎหมาย 
 10. ให้ความคุ้มครองเยาวชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิ์ 
 11. สร้างความตระหนักให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนสิทธิตนเคารพสิทธิ์ผู้อื่น 
 12. ประสานงานกับองค์กรอ่ืนๆในเรื่องสิทธิเด็ก 
 13. รายงานผลการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 14. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 15. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

1. วางแผน จัดท าแผนงาน โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. จัดท าคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมและด าเนินงานตามข้ันตอนของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.1 จัดกิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์นักเรียนเป็น
รายบุคคล 

3.2 คัดกรองนักเรียน  โดยคัดกรองนักเรียน 2 ประเภท คือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติ โดย
จัดท าแบบประเมินนักเรียน(SDQ) 3  ฉบับ  ได้แก่  ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง  ฉบับ
ผู้ปกครองประเมินนักเรียน และฉบับครูประเมินนักเรียน 



3.3 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  โดยการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้ความรู้และส่งเสริมทักษะ
ให้กับนักเรียน 

3.4 ปูองกันและแก้ไขปัญหา โดยการก าหนดมาตรการเฝูาระวัง  ก าหนดระเบียบ  การให้
คะแนนความประพฤติ เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน จัดบุคลากรสอดส่อง
ตามชุมชน จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน เป็นต้น 

3.5 ส่งต่อนักเรียน เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมทั้งการส่งต่อภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนเช่น ผู้เชี่ยวชาญ  ร่วมมือกับผู้ปกครอง  ติดตามอย่างใกล้ชิดจนแก้ปัญหาได้  
เป็นต้น 

 4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. งานโรงเรียนกบัชุมชน  

 1. จัดท าแผนงานโครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะและชุมชน 
สัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน 
 2. ให้ความร่วมมือและให้บริการชุมชนในด้านต่างๆตามที่ชุมชนขอความอนุเคราะห์ 
 3. ประสานงานสัมพันธ์กับองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 4. ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและเผยแพร่กิจกรรมของ
โรงเรียน 
 5. จัดท าข้อมูลสถิติสารสนเทศเก่ียวกับงานบริการสาธารณะและสัมพันธ์ชุมชน 
 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรียนกับชุมชนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 7. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7. งานสุขอนามยัและโภชนาการ 

 1. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของ
โรงเรียน 
 2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานอนามัยและโภชนาการ 
 3. จัดบริการสถานที่ จ าหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
 4. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหาร 
 5. ควบคุม ดูแล การใช้ครุภัณฑ์ภายในโรงอาหารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 6. ดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหารของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 
 7. ควบคุมดูแลราคาอาหารที่จ าหน่ายภายในโรงอาหารให้เหมาะสมกับความสามารถในการซื้อของ
นักเรียน 
 8. แนะน า ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร การใช้ภาชนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาหาร 
 9. อบรมมารยาทการใช้บริการโรงอาหารให้แก่นักเรียน 
 10. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านโภชนาการ 
 11. จัดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอ สะอาด 



 12. รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานอนามัยและโภชนากรและรายงานการด าเนินงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 13. จัดท าแผนงาน/โครงการ พัฒนาการให้บริการสุขภาพอนามัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดบริการสุขภาพและอนามัย และปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 14. จัดหายาและเวชภัณฑ์ยาส าหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น มีความพร้อมเพ่ือให้บริการ 
 15. จัดเครื่องมือและเครื่องใช้ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมใช้ 
 16. ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
 17. จัดท าสถิติและข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัย เช่น จัดท าบัตรสุขภาพ เก็บสถิติน้ าหนักส่วนสูง
ของนักเรียน จัดท าสมุดบันทึกผู้มาขอใช้บริการ จัดท าสถิติการเจ็บปุวยและผู้มาขอรับบริการเป็นรายเดือน/
รายปี ท ารายงานและสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่จ าเป็นต้องส่งต่อนักเรียน รวบรวมปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย 
จิตใจ โรคติดต่อ จัดท าสถิติการใช้เวชภัณฑ์ทะเบียนสุขภาพนักเรียน 
 18. ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ปุวย 
 19. ติดต่อประสานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีเจ็บปุวยและเกิดอุบัติเหตุ  
 20. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานพยาบาล 
 21. ติดตาม รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
 22. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนและข้อปฏิบตัิในการใช้ห้องพยาบาลโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานศึกษาท่ีปุวย 

สวมหน้ากากอนามัย 

ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 

กรณีมไีข้ ตรวจวัดอุณหภูมริ่างกายแล้วบันทึกรายชื่อและ
อาการ ถ้าอุณหภมูิร่างกาย ≥ 37.5℃หรือมีอาการ

ทางเดินหายใจ หรือเข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน 

ไม่มีอาการไข้หรืออาการทางเดินหายใจ 
บันทึกรายชื่อและอาการ 

อยู่ห้องแยกของโรงเรียน 

ส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีดูแล
สถานศึกษา 

แจ้งอาการแพ้ยาและชื่อยาที่แพ้ 

แจ้งครูห้องพยาบาลหากมีโรคประจ าตัว 

รับยาจากครูห้องพยาบาล 

นักเรียนท่ีปุวยหากต้องการนอนพักแจ้งครู
ห้องพยาบาลและขออนุญาตครูผูส้อนประจ า

วิชาหรือคร ู

นักเรียนท่ีปุวยมาก หรือได้รับอุบัตเิหตุที่
รุนแรงจะน าส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล 



8. งานอาคารสถานที ่

 1. การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  1.2 บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ 
ต่อการเรียนรู้ 
  1.3 ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  1.4 สรุปรายงานเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 
 2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเข้าพักอาศัยบ้านพักของราชการ 
 3. ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ท่ีมีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย  
 4. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ท าแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น 
 5. งานฉุกเฉิน  เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น งานไฟฟูา ประปา และอ่ืนๆ 
 6. งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ท าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีค าสั่งให้ท าเป็นงานๆ เช่น การ
จัดสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
 7. งานตามโครงการเป็นงานที่ทางอาคาสถานที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 8. ก าหนดภาระงานให้ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ ารับผิดชอบตามอาคารต่างๆ ของโรงเรียน 
 9. ร่วมกับครูประจ าชั้นดูแลรับผิดชอบห้องเรียน ห้องส านักงานต่างๆ เพื่อท าความสะอาด ความ
เรียบร้อย 
 10. มีการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบให้นักเรียนดูแล 
 11. ดูแลตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ร่วมทั้งพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานที่ 
 12. ด าเนินงานด้านการบริการด้านสาธารณูปโภค 
 13. ด าเนินงานให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชน 
 14. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
 15. ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ 
 16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
9. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย                                                                                                1. 

จดัท าแผนงานโครงการและปฏิทินการปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมงานเวรยามและรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีราชการ 
 2. จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์และความปลอดภัยสถานศึกษา 
 3. จัดท าสมุดบนทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์และความปลอดภัยสถานศึกษา 
 4. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับเวรยามรักษาการณ์และความปลอดภัยสถานศึกษา 
 5. รวบรวม สรุปผลการปฏิบตัิงานเวรยามรักษาการณ์และความปลอดภัยสถานศึกษาต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกสัปดาห ์
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
10, งานสหกรณ์โรงเรียน 

 1. วางแผนการด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียน 
 2. ติดตามดูแลและตรวจสอบการจัดท าบัญชีงานสหกรณ์โรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. จัดหาเอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินการของงานสหกรณ์โรงเรียน 
 4. จัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจ าหน่าย 



 5. จ าหน่ายผลผลิตที่สมาชิกน ามาฝากจ าหน่าย 
 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานสหกรณ์ของโรงเรียน 
 7. จัดร้านค้าฝึกจ าหน่ายสินค้าแก่นักเรียน 
 8. จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกตามหุ้นที่เป็นสมาชิก 
 9. จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกท่ีสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
 10. รายงานผลการด าเนินงานสหกรณ์ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย 
 
11. งานธนาคารโรงเรียน 

 1. ด าเนินการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดระบบการออมเงินให้กับนักเรียนครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 2. จัดให้มีการฝึกนักเรียนให้มีความรู้เรื่องการด าเนินงานธนาคารโรงเรียน 
 3. รณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออมเงิน 
 4. ให้ประชาสัมพันธ์ผลงานและด าเนินงานของธนาคารโรงเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
 6. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
12. งานยานพาหนะและขนส่ง 

 1. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานยานพาหนะและขนส่ง 
 2. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการ 
 3. ดูแล รักษายานพาหนะของราชการให้ปลอดภัยและมีสภาพพร้อมใช้งาน 
 4. ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ให้เป็นระเบียบ สะดวกและปลอดภัย 
 5. ให้บริการรับ-ส่งนักเรียนเดินมาโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน 
 6. จัดท าเอกสารบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบและรวบรวมเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทุก
สัปดาห์ 
 7. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
13. งานโสตทศันศึกษาและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 1. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของ
โรงเรียน 
 2. ประสานและร่วมงานกับผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโสตทัศนศึกษาและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 3. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสม สะดวกและปลอดภัย 
 4. จัดระเบียบการบริการและการใช้สื่อโสตทัศนศึกษาและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 5. จัดสถานที่ส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
 6. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมสื่อโสตทัศนศึกษาต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 7. ให้บริการงานโสตทัศนศึกษาและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในวาระพิเศษต่างๆ 
 8. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
 9. จัดระบบ รวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกเผยแพร่ 



 10. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลภายนอก 
 11. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
 12. จัดท า รวบรวมข้อมูล สถิติที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งสรุป รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
14. งานควบคุมภายใน 

 1. วางแผนด าเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 
 2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
 3. ก าหนดมาตรการในการปูองกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 5. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการปูองกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน
ตามภารกิจ 
 6. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 7. ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
 8. รายงานผลการประเมินควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
15. งานประชาสัมพนัธ์ 

 1. ก าหนดนโยบาย วางแผน งาน โครงการ ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้สองคล้องกับนโยบายและ
แนวทางท่ีโรงเรียนก าหนด 
 2. ประสานงานร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานอ่ืนของโรงเรียนในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
 3. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน บริการผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานอ่ืนที่มาติดต่อ
โรงเรียน 
 4. ประกาศข่าวต่างๆ ให้บุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกรับทราบ 
 5. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 6. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการ หรือพิธีกรในงานต่างๆ ของโรงเรียน 
 7. เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้บุคลากรและหน่วยงานอื่น 
 8. จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน รายงานการปฏิบัติงานให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
 9. รวบรวม สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
16. งานป้องกนั แก้ไขปัญหายาเสพตดิและโรคเอดส์ 

 1. วางแผนงาน/โครงการ เพ่ือด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
 2. จัดกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ร่วมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
 3. จัดท าข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
 4. ประสานงานกับองค์กรภายนอกในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ภายในโรงเรียน 



 6. ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
17. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 1. วางแผนงาน/โครงการ เพ่ือด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
 3. จัดท าข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 4. ประสานงานกับองค์กรภายนอกในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 5. รายงานผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
18. งานปฏิคมและบริการ 

 1. จัดหาวัสด-ุอุปกรณ์ ถ้วยชุดกาแฟ  แก้วน้ า  จาน  ชาม  ช้อน  ให้เพียงพอและพร้อมส าหรับไว้
บริการ 
 2. เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิคมและบริการ กรณีมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน  
การประชุมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น หรือจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานอื่น  ร่วมถึงการต้อนรับแขกหรือ
บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 
            3. จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ถ้วยชุดกาแฟ  แก้วน้ า  จาน  ชาม  ช้อน  ให้เรียบร้อยหลังให้การบริการทุก
ครั้ง 
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
19. งานเลขานุการและธุรการกลุ่มบริหารทัว่ไป 

 1. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความเป็นระเบียบของส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 2. รวบรวมโครงการ งานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพื่อเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ 
 3. กรอกแบบรายงาน ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนเพ่ือรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
            4. จดัท าทะเบียนคุมและจดัท าแฟ้มเอกสารหนงัสือรับ-ส่งของกลุ่มบริหารทัว่ไป 
        5. ประสานงาน แจง้หนงัสือเวยีนต่างๆ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

        6. จดัท าวาระการประชุม บนัทึกและรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารทัว่ไปเสนอผูเ้ก่ียวขอ้งทราบตามล าดบั 

        7. รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพสัดุ ตรวจสอบและรายงานพสัดุครุภณัฑป์ระจ าปีของส านกังานกลุ่มบริหารทัว่ไป 

        8. ควบคุมการออกเกียรติบตัรของกลุ่มบริหารทัว่ไป 

 9. ติดตาม สรุป รายงาน การด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 10. รวบรวมสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
 11. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณของกลุ่มบริหารทั่วไป 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
 

1. ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน มหีน้าท่ีและแนวปฏบิัติ ดังนี้ 
      

 1.  ควบคุม  ก ากับ  ติดตามนักเรยีน  การมาเรียน  การเข้าเรียน  การส่งงานของครูที่มอบหมาย 
การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่จดัขึ้น ร่วมกับครเูวร  เพื่อให้ไดร้ับผลการเรียนตามนโยบายของ
โรงเรียน 
       2. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  ส ารวจการมาเรียน กระตุ้นให้นกัเรียนร้องเพลงชาติ สวดมนต์ แผเ่มตตา   กล่าวค าปฎิ
ญาณตน   โดยพร้อมเพรียงกันอยา่งภาคภูมิใจ     อบรม   ช้ีแนะ   วัดและประเมินผล   ความประพฤติ  ความสะอาด
ห้องเรียน  เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  กิจกรรมโฮมรูม  เวลา 08.00 – 08.30 น. 
       3. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องต่าง ๆ   เช่น  ความประพฤตทิี่ดีงาม   มารยาท   ระเบียบแบบแผน 
กฎ กติกา แนวปฏิบัติของโรงเรียน การเลือกหัวหน้าห้อง เวรท าความสะอาด การเรียน การเลือกอาชีพ การศึกษาต่อ  ทักษะ
ชีวิต และอื่น  ๆ 
        4. จัดท าแบบ  ปพ. 6   แบบ  ต 2 ข   ให้ค าช้ีแนะการท าแฟูมผลงานนักเรียน  และ เอกสารอื่น ๆ  ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล 

        5. ก ากับ ติดตามนักเรยีนอยา่งใกล้ชิด และเรียกนักเรียนที่มีความประพฤตไิมเ่หมาะสม  เช่น ขาดเรียน 
หนีเรียน   มาสาย   ทะเลาะวิวาท   ชู้สาว   ยาเสพติด    มาอบรมสัง่สอน ว่ากล่าว  ตักเตือนหรือลงโทษตามระเบียบโรงเรยีน
โนนสะอาดวิทยา และรายงานให้งานกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารทัว่ไป และผู้ปกครองทราบ  เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 

        6. ปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนเด็กในปกครองของตนเอง   ตามกระบวนการและวิธีทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  สรุปรายงานผลเสนอกลุ่มบรหิารทั่วไป และผูบ้ริหาร 
        7. ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจดัระบบงานและ 
กิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผูป้กครอง  พ.ศ.  2548 
        8. ปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ก าหนดความประพฤตินักเรียนนักศึกษา   พ.ศ.  2548 
        9. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา   พ.ศ.  2548 
        10. ปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานท่ี  2548 
        11. ปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบตัิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  พ.ศ. 2548 
        12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. ครูเวรมีหน้าที่และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
                              

       1. ยืนประตูหน้าโรงเรยีน  เวลา   07.30  น.   เพื่อรับนักเรียนเข้าโรงเรียน  ก ากับ   ติดตาม   ดแูล     ความเรียบร้อย  
ความปลอดภัย  ความสะอาดของพื้นที่  การแต่งกาย  มารยาท  และพฤติกรรมของนักเรียน  ตามความเหมาะสม  และส่ง
นักเรียนข้ึนรถกลับบ้านในช่วงเย็น  เวลา  16.00  น. ตลอดจนการดูแลค่ารถโดยสารประจ าวัน         
       2. ก ากับ  ดแูล   การประกอบพิธีหน้าเสาธง   อบรมนักเรยีน  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ในช่วงเช้า   เวลา   
08.00 -  08.20  น. และก ากับ   ดูแล   นักเรียน   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  ช่วงบ่าย  เวลา  12.45  -  12.50  น.    โดย
การประสานคณะกรรมการนักเรียน            
       3.   ก ากับ  ดูแล  นักเรียนก่อนกลับบ้าน ทุกวัน  ในเวลา  16.00  น.  ตามตารางปฏิบตัิหน้าที่เวรคณะส ี
และครเูวรทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์  ทุกวันศุกร์  เวลา  15.20 - 16.00 น. โดยการประสานคณะกรรมการ
นักเรียน  ตรวจสอบเครื่องเสียงใหพ้ร้อมใช้งาน และห้องเรียนที่เป็นเวร ท าความสะอาดทั้งในและรอบข้างหอประชุม   จัดโตะ๊  
เก้าอี้  ให้เป็นระเบยีบ  สวยงาม  
       4.   ก ากับ   ดูแล   ความสะอาด   ความเป็นระเบียบ  เรียบร้อยของพื้นที่รับผิดชอบต่าง  ๆ        อาคารเรยีน   
ห้องเรียน   ห้องน้ าห้องห้องส้วม   โรงอาหาร  โรงรถ  การรับประทานอาหาร  การเข้า- ออกบริเวณโรงเรียน  การใช้
ยานพาหนะ  และอื่น ๆ  ตามตารางปฏิบัติหน้าท่ีเวรคณะสี      



       5.   บันทึกการปฏิบัติหน้าที่  ในแต่ละจุด / พ้ืนท่ี  ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นปัจจบุัน    
       6.   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย         
 

3. แนวปฏิบัติการประกอบพิธีหนา้เสาธง  
 

1.   ครูเวร   ก ากับ  ดูแล   ตรวจสอบความพร้อม   ความสะอาด   ระบบเสียง  บริเวณเสาธง  โดย 
การประสานคณะกรรมการนักเรียน   นักเรียนห้องที่เป็นเวร   ชักธง   เชิญธง ก่อนสัญญาณเพลงมารช์ 
โนนสะอาดวิทยา  จะดังข้ึน   
2.   การเข้าแถว  หลังจากเทียบเวลา 08.00  น. และเคารพธงชาติแลว้    คณะกรรมการนักเรียน 
จะเปิดเพลงมาร์ชโนนสะอาดวิทยา   เพื่อให้นักเรียนเข้าแถว และจะต้องจัดแถวให้เสร็จก่อนสญัญาณเพลงจบ    ให้ครูเวร 
ก ากับ ดูแล และกระตุ้นการเข้าแถวให้เป็นระเบยีบ  เรียบร้อย ทันเวลา            
3.   ครูเวร  ครูที่ปรึกษา  ก ากับ  ดูแล  การเช็คช่ือโดยกรรมการแตล่ะห้อง และกระตุ้นให้นักเรียน รอ้งเพลงชาติ    สวดมนต์   
แผ่เมตตา  ปฏญิาณตน  โดยพร้อมเพรียงกันอย่างภาคภูมิใจ 
4.   ครูเวร  ให้ความรู้  ใหโ้อวาท  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง  ๆ  ให้นักเรียนและบุคลากร รับทราบ โดยใช้เวลาประมาณ  10  
นาที  และแยกนักเรยีนพบครูที่ปรกึษา (โฮมรมู) บริเวณเขตพื้นท่ี รับผิดชอบดูแลความสะอาด  และเขา้ห้องเรียนช่ัวโมงท่ี 1  ( 
08.30 น.)    
5.   ถ้าวันใดมีกิจกรรมพิเศษ  หรอืสถานท่ีรอบเสาธงไม่อ านวย  อันเนื่องมาจากสาเหตตุ่าง  ๆ   เช่น มีการบรรยายพเิศษ มอบ
เกียรติบตัร ท่ีอาจใช้เวลานาน หรอืฝนตก และอื่น  ๆ   ให้ครเูวรสั่งการเปลีย่นแปลงสถานท่ีประกอบพิธีหน้าเสาธง   มาใช้ใน
หอประชุมได ้   ตามความเหมาะสม   
6.   การประกอบพิธีหน้าเสาธง    เป็นกิจกรรมทีส่ าคญัในการอบรมสั่งสอนนักเรยีน   ให้เป็นคนดีมีความอดทน  มีระเบียบ
วินัย ส านึกในความเป็นชาตไิทย ดงันั้น  ครูทุกท่านจึงต้องร่วมกิจกรรม      
                                                                           
4. แนวปฏิบัติการอบรมนกัเรียนภาคกลางวัน  
 
1.     ครูเวร   ก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบความพร้อม   ความสะอาด   ระบบเสียง  บริเวณหอประชุม โดยประสาน
คณะกรรมการนักเรียน    นักเรียนห้องที่เป็นเวรกวาดหอประชุม   ให้เรียบร้อยก่อนสัญญาณเพลงรักมั่นสัญญาจะดังข้ึน  
(12.45 – 12.50 น.)  
2.    สัญญาณเพลงรักมั่นสัญญาดงัขึ้น  (12.45 – 12.50 น.)  ครูเวร  ประชาสมัพันธ์ให้นักเรียนเขา้ห้องเรียน หรือประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้         
3.    ถ้าวันใดมีกิจกรรมพิเศษ   เช่น  มีการบรรยายพิเศษ   มอบเกียรติบัตร ที่อาจใช้เวลานาน  และอืน่  ๆ   ให้ครูเวรสั่งการ 
เข้าหอประชุมก่อนเวลาได ้   ตามความเหมาะสม       
  
5. แนวปฏิบัติการสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 
 
1.    การสวดมนต์ประจ าสัปดาห์   ในหอประชุม  ทุกวันศุกร์  ช่ัวโมงท่ี  8    เป็นกิจกรรมที่ส าคญัในการอบรม   สั่งสอน
นักเรียน   ให้เป็นคนด ี ส านึกในความเป็นคนไทย  เป็นชาวพุทธ  และเป็นการสรุปเรื่องราว  เหตุการณ์ต่าง ๆ ในรอบสัปดาห์  
ปรับปรุงส่วนท่ียังด้อยใหเ้พิ่มคณุภาพมากข้ึน  ดังนั้น ครูเวรทุกท่านต้องร่วมกิจกรรม  และช่วยกันก ากับ ติดตามเด็กโดยพร้อม
เพรียงกัน  
2.    ครูเวร  ก ากับ   ดูแล   ตรวจสอบความพร้อม  ความสะอาด ระบบเสยีง  โต๊ะ  เก้าอี้   โต๊ะหมู่บชูา บริเวณหอประชุม   
โดยประสานคณะกรรมการนักเรียน    นักเรียนห้องที่เป็นเวรกวาดหอประชุม   ให้เรียบร้อย    ก่อนท่ีจะเริม่กิจกรรมสวดมนต์   
ของวันศุกร์  (ช่ัวโมงท่ี 8 )        
3.    การเข้าหอประชุม    จะต้องจัดแถว   นั่งให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย    ให้ครูเวร  ก ากับ  ดูแลและ        กระตุ้นนักเรียน   
จัดแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   ทันเวลา     
4.    ครูเวร   ก ากับ   ดูแลการเช็คช่ือโดยกรรมการห้อง   เพื่อตรวจสอบการร่วมกิจกรรม  



5.    ครูเวร   อบรม  ให้ความรู้   ให้โอวาท   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง  ๆ ให้นักเรียนและบคุลากร       รับทราบ และ
ด าเนินการสวดมนต์ประจ าสัปดาห์   โดยประธานและคณะกรรมการนักเรยีน    
 

ก าหนดเวรประจ าวันในการประกอบกิจกรรม 

1.    กิจกรรมหน้าเสาธง    
       - ด าเนินกิจรรม   โดย  ประธาน  และคณะกรรมการนักเรียน  (ครูเวร ก ากับ ดูแลก่อนเวลา) 
        - เวรเชิญธง    ชักธง     แบ่งเป็นระดับ  /  ห้อง        ระดับ / ห้องละ   1   สัปดาห์   
          หมุนเวียน  เปลี่ยนไปตามระดับ / ห้อง       โดยเริ่มต้น    ดังนี้                                                          
          ม.  5/1   ,       ม.  5/2   ,       ม.   6/1   ,       ม.6/2   ,       ม.   4/1    และ    4/2  
2.    กิจกรรมในหอประชุม 
        -ด าเนินกิจกรรม   โดย   ประธาน  และคณะกรรมการนักเรียน  (ครูเวร ก ากับ ดูแลก่อนเวลา)  
        -เวรรักษาความสะอาดหอประชุม   แบ่งเป็นระดับ / ห้อง        ระดับ / ห้องละ  1  สัปดาห์   
         หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามระดับ / ห้อง     โดยเริม่ต้น   ดังนี ้   
 

         ม.  2/1   ม.  2/2   ม.  3/1   ม. 3/2    ม. 1/1    ม.  1/2         
 
 

การปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดกลางวันและกลางคืน 
 

        การปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยดุกลางวันและกลางคืน   ให้เป็นไปตามค าสั่งโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา     ที…่…../ 25…….    
สั่ง  ณ  วันท่ี………เดือน…………….พ.ศ………  เรื่อง   แต่งตั้งบุคคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเวรวันหยุดกลางวัน เวรกลางคืน และผูต้รวจ
เวร    โดยเคร่งครัด   ซึง่ค าสั่งจะออกเป็นรายเดือน      

 
 
                                                                                              

การแต่งกายปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน      
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา   อ าเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ         

  
วัน ครู นักเรียน 

 
จันทร์ 

 
ชุดข้าราชการ ชุดนักเรียน 

อังคาร 
 

ชุดสุภาพ ชุดกีฬาส ี

พุธ ชุดกิจกรรม    ลส. ,  นน. , นศท.  
,  วิชาการ.  

ชุดกิจกรรม    ลส.  , นน. , 
       นศท. ,  นร.    

พฤหัสบด ี ชุดสุภาพ ชุด โปโล  ม. ต้นสีเขียว   
ม. ปลายสีชมพ ู

ศุกร ์
 

ชุดพื้นเมือง  ชุดพื้นเมือง ผ้าไทยสีเขียว   

    
      
 

 
 
 



 
 
 

ระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา      
ว่าด้วยแนวปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  พ.ศ. 2551  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  2557  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2563     

………………………………………………………… 
 

        โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบ  ว่าด้วยแนวปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา เกี่ยวกับงานการ
ปกครองนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวปฏบิัติเหมาะสมกับสภาพนักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  อาศัย
อ านาจมาตรา  39 (1)  แห่ง พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารราชการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ.  2546     ข้อ 2 กฎกระทรวง ก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา  พ.ศ.  2548 จึงออกระเบียบก าหนดแนวปฏิบัตสิ าหรับ
นักเรียนและผู้ปกครอง  นักเรียน  โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา   ดังตอ่ไปนี้    
 

หมวดทั่วไป   
 

 ข้อ 1    ระเบียบนีเ้รียกว่า    "ระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา"    ว่าด้วยแนวปฏิบัต ิ
                     นักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา    พ.ศ. 2551     แก้ไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับท่ี  2)  
                     พ.ศ.  2557   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2563     
 ข้อ 2    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
 ข้อ 3    ให้ใช้ระเบียบนี ้นับแต่วันถัดจากผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาลงนาม 
           เป็นต้นไป 
 ข้อ 4   ระเบยีบนี ้ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลซึ่งมีนักเรียนไว้อุปการะ หรือในความปกครอง 
          หรือบุคคลที่นักเรียนนั้นอาศัยอยู่ เป็นผู้บรรลุนติิภาวะ และไม่อยู่ในสภาพเป็น 
                    นักเรียน มีหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน 
 ข้อ 5   นักเรียนท่ีไม่ปฏิบตัิตามระเบียบนี้ในข้อใดข้อหน่ึง หรือหลายข้อก็ดี ให้พิจารณา 
                    ลงโทษตามควรแก่กรณีโดยอาศัยอ านาจตาม  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่า 
                    ด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา   พ.ศ.  2548        
 

หมวดที ่1  
ผู้ปกครองนักเรียน 

 

 ข้อ 6   นักเรียน อาจมีผู้ปกครองได้ 3 ประเภท ดังนี ้
          6.1  ผู้ปกครองประเภทท่ี 1  หมายถึง  ผู้ปกครองที่แท้จริง คือ บิดามารดา หรือบิดา  
                         หรือ มารดา       
                     6.2   ผู้ปกครองประเภทที่ 2  หมายถึง บุคคลซึ่งรบันักเรียนไว้ในความปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูเป็นผู้
บรรลุนติิภาวะ และไม่อยู่ในสภาพการเป็นนักเรียน มีหน้าที่ดูแลความประพฤติของนักเรยีน 
  6.3   ผู้ปกครองประเภทที่ 3 หมายถึง บุคคลที่นักเรียนนั้นอาศัยอยู ่เป็นผู้บรรลุนติิภาวะและไม่อยู่ในสภาพ
การเป็นนักเรียน มีหน้าที่ควบคุมดแูลความประพฤติของนักเรียน 

 ข้อ 7   นักเรียนทุกคนต้องมผีู้ปกครองประเภทที่ 1  และในกรณีที่ผู้ปกครองประเภทที่ 1 ไม่สามารถอยูดู่แลนักเรียน
เป็นประจ าได ้นักเรียนจะต้องมีผูป้กครองคนท่ี 2 หรือ 3 เพิ่มอีก 1 คน 

 ข้อ 8   ในวันมอบตัวนักเรียนใหม ่ผู้ปกครองประเภทที่ 1 เป็นผู้มอบตัวนักเรียนกับผู้อ านวยการโรงเรียน   ถ้าไม่
สามารถมอบตัวนักเรียนได้ให้ตกลงกับผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นราย ๆไป 

          ข้อ 9   ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน โดยควบคมุ  ดูแลความประพฤติและ 
การศึกษาเล่าเรยีน  เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบยีบของโรงเรียน   



หมวดที ่2 
การแต่งกายมาโรงเรียน 

 

 ข้อ 10   เครื่องแบบนักเรียน ชาย 

  10.1  เสื้อ เป็นแบบเสื้อเช้ิตคอตั้ง แขนสั้นเพียงข้อศอก ใช้ผ้าขาวเกลีย้งไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอดมี
สาบเสื้อกว้าง 3 ซม. ใช้กระดุมขาวเส้นผา้ศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. มีกระเป๋าติดราวนมด้านซ้าย ขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ ด้ายที่
ใช้เย็บเป็นด้ายสีขาว 

  10.2   กางเกง เป็นกางเกงสีกาก ีทรงกางเกงไทยขาสั้น เหนือเข่าไม่เกิน 5 ซม. เมื่อยืนตรงวัดจากกลาง
สะบ้าหัวเข่า ขากางเกงกว้าง ห่างจากขาเมื่อยืนตรง 8-10 ซม. ปลายขากางเกงพับเข้าด้านในกว้าง 5 ซม. มีจีบด้านหน้า ออก
ด้านซ้ายและขวาด้านละ 2 จีบ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บดา้นข้างด้านละกระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง มีหูร้อยเข็มขัดเวลาสวมให้
ทับชายเสื้อเครื่องแบบนักเรียน เอวกางเกงต้องไม่ต่ ากว่าสะดือ 

  10.3  เข็มขัด เป็นเข็มขัดหนังสีน้ าตาล ไมม่ีลวดหลาย ขนาดกว้าง 3-4 ซม. หัวเข็มขัดเป็นหัวสี่เหลี่ยมผนืผ้า 
หัวกลัดท าด้วยโลหะทองเหลืองมปีลอกหนังสีเดียวกับเข็มขดัขนาดกว้าง  
1 ซม. ส าหรับสอดปลายเขม็ขัดใหค้าดเข็มขัดสอดในหูกางเกงเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย โรงเรียนอนุญาตให้นักเรยีนใช้หัว
เข็มขัดลูกเสือ ท าด้วยทองเหลืองมปีลอกสีเดียวกันกับเข็มขดัและสายรัดลูกเสือก็ได้ 
  10.4 รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบ หรือหนังสีน้ าตาลชนิดหุ้มส้น ไม่มลีวดลายมเีชือกผูกสีเดียวกันใช้สวม
ประกอบถุงเท้าสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย เวลาสวมให้ดึงถุงเท้าไม่พับ 
              ข้อ 11   เครื่องแบบนักเรียนหญิง 

  11.1 เสื้อนักเรียนหญิง ช้ัน ม. ปลาย ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป คอเช้ิตผ่าอกตลอด  ที่อกเสื้อท าเป็น
สาบตลบเข้าดา้นบนกว้าง 3 ซม. แขนยาวเพียงเหนือข้อศอกเล็กน้อยต้นแขนและปลายแขนมจีีบเล็กน้อย การสวมชายเสื้ออยู่
ในกระโปรง และใหม้ีเสื้อช้ันในชนิดคอกระเช้าสวมทับเสื้อช้ันในปกติอีกช้ันหนึ่ง 

  11.2 เสื้อนักเรียนหญิง ม.ต้น ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป เป็นเสือ้คล้ายคอพับในตัวสวมศีรษะได้
สะดวก ปกหลังเป็นแบบทหารเรือ วัดจากต้นคอลงไปไม่เกิน 12 ซม. ใช้ผ้า 2 ช้ิน เย็บแบบเข้าถ้ า แขนยาวเพียงเหนือข้อศอก
เล็กน้อย ปลายจบีประกอบด้วยผ้า 2 ช้ิน กว้าง 3 ซม.ความยาวและกว้างของตัวเสื้อให้พอเหมาะกับล าตัวไมร่ัดเอว ริมขอบล่าง
ด้านขวาติดประเปา๋มีขนาดพองาม ปากกระเป๋าพับริมประมาณ 2 ซม. มีโบว์หูกระต่ายใช้ผ้าสีกรมท่า ชายเป็นสามเหลี่ยมกว้าง
ไม่เกิน 10 ซม. ผูกรอบคอแบบเงื่อนกะลาส ี

  1.1.3 กระโปรงใช้ผ้าสีกรมท่า เนื้อเกลี้ยง ด้านหน้าและหลังพับเป็นกลีบ ด้านละ 6 กลีบ โดยหักกลีบออก
ด้านซ้ายขวาดา้นละ 3 กลีบ แต่ละกลีบลึก 6-12 ซม. เอวเหนือสะดือและยาวคมุเข่าเล็กน้อย ชายกระโปรงพับเข้าด้านในกว้าง 5 
ซม. 
  11.4 เข็มขัด ใช้ส าหรับนักเรยีนหญงิช้ัน ม.ปลาย เป็นเข็มขัดหนังสีด า ไม่มลีวดลายกว้าง 3-4 ซม. พอเหมาะ
กับตัวนักเรียน หัวเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผา้ หัวกลัดใช้หนังสีด าหุม้มีปลอกหนังสีเดยีวกัน ขนาด 1 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด
ใช้คาดทับขอบกระโปรง 

  11.5 รองเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีด า ไมม่ีลวดลาย มีสายหนังรดัหลังเทา้ ส้นสูงไมเ่กิน 3 ซม.ใช้ประกอบกับถุง
เท้าสีขาว ไม่มลีวดลาย เวลาสวมให้พับถุงเท้าลงมา 

 ข้อ 12   เครื่องหมายที่ก าหนดใช้กับเครื่องแบบนักเรยีน 

  12.1 ที่อกเสื้อนักเรียนด้านขวาใหป้ักอักษรย่อ " น.ส.ว." สูง 1.5 ซม.  ที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า 1 ซม. 
ปักช่ือ และช่ือสกุลเป็นภาษาไทยด้วยตัวหนังสือราชการไม่มลีวดลายสูง 0.7 ซม. ตัวอักษรปักด้วยไหมสีน้ าเงิน 

 ข้อ 13   ทรงผมนักเรยีนชาย  
  13.1 นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไวผ้มยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไมเ่ลยตีนผม 
ด้านหน้าและกลางศรีษะให้มีความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย  ยาวไม่เกิน  5  เซนติเมตร   
  13.2 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน   ดังนี้       
                            1)  ดัดผม    
                            2)  ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม          
                            3)  ไว้หนวดหรือเครา     



                            4)  การกระท าอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตดัแต่งทรงผม เป็นรูปทรง
สัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย   
          ข้อ 14   ทรงผมนักเรยีนหญิง   
  14.1 นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีผมยาวเกินบา่ไหล่ต้องรวบให้เรียบร้อย  ด้วยโบว์สดี า  
สีน้ าเงิน  ไม่มลีวดลาย  ถ้าผมหยกิ  ผมฟู  ให้ถักเปียได้      
  14.2 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน   ดังนี้     
                            1)  ดัดผม    
                            2)  ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม          
                            3)  ไว้หนวดหรือเครา     
                            4)  การกระท าอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตดัแต่งทรงผม เป็นรูปทรง
สัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย   
 ข้อ 15 ห้ามนักเรยีนหญิงใช้เครื่องประดับใดๆ ตกแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือร่างกายมาโรงเรียน ยกเว้น นาฬิกา
ข้อมือสายสภุาพ และห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องส าอางหรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อการเสรมิสวย 

 ข้อ 16 การแต่งกายมาโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ   
  16.1 การแต่งกายชุมนุม/กจิกรรมให้เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการแต่งกายของ 
โรงเรียน ถ้าชุมนมุ/กิจกรรมใด ต้องการแต่งเป็นแบบอ่ืนให้แจ้งขออนุญาตกลุม่บริหารทั่วไป  เพื่อเสนอผู้อ านวยการพิจารณาสั่ง
การต่อไป   
  16.2 การแต่งกายชุดพลศึกษา เสื้อกีฬาสี ตามคณะสีที่สังกัด  เหลือง  แดง  ฟูา  ม่วง  
  16.3. การแต่งกายชุดเสื้อคอโปโลสเีขียว ส าหรับ ม.ต้น และสีชมพ ูส าหรับ ม. ปลาย 
ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
  16.4. กางเกงเป็นกางเกงขายาว ผา้ยืดแบบกางเกงวอร์มสีด า ส าหรบันักเรียนทุกระดับช้ัน 
  16.5. รองเท้านักเรยีนชายใช้รองเท้า ถุงเท้านักเรียนสีน้ าตาล นักเรยีนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสดี า ไมม่ี
ลวดลาย เชือกสีเดียวกันกับถุงเท้านักเรียน 

 ข้อ 17 นักเรียนท่ีมาติดต่อกับโรงเรียนทุกกรณ ีไม่ว่าจะเป็นวันเปิดท าการสอนปกตหิรือวันหยดุให้แต่งเครื่องแบบ
นักเรียน 
 

หมวดที ่3 
การมาเรียน 

 
 ข้อ 18 นักเรียนต้องมาโรงเรยีนในวันท่ีเปิดท าการสอนตามวันราชการทุกวัน และเข้าเรยีนทุกคาบวิชาตามที่
ลงทะเบียนไว้ไมห่ลบหนีการเรียน หรือไมเ่ข้าเรยีนช้ากว่าท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ข้อ 19 นักเรียนท่ีไมม่าโรงเรียน ซึ่งอาจปุวยหรือมีกิจธรุะ ต้องส่งใบลาทุกครั้ง และใบลานั้นต้องมลีายเซ็นผู้ปกครอง
ลงช่ือรับรอง 
              ข้อ 20 นักเรียนท่ีไมม่าโรงเรยีน ซึ่งอาจปุวยหรือมีกิจธุระ ถ้าไมส่ามารถส่งใบลาได้ใหผู้้ปกครองโทรศัพท์มาลาหรือ
ยืนยันกับทางโรงเรยีน 
 ข้อ 21 นักเรียนท่ีไมม่าเรียนเนือง ๆ และไม่มสีิทธ์ิสอบในรายวิชาใดนั้นถ้าเป็นกรณีที่ปุวยต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อ
ทางโรงเรียน เช่น ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่4 
การตรงต่อเวลา 

 
 ข้อ 22 นักเรียนต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลา 
 ข้อ 23 นักเรียนต้องมาโรงเรียนทันเข้าแถวเพื่อท าพิธีเคารพธงชาติในวันเปิดการสอนทุกวัน 
 ข้อ 24 นักเรียนท่ีมาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าต้องไปเข้าแถวอีกต่างหากตามโรงเรียนก าหนดและลง
ลายมือช่ือไว้ในแบบสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
 ข้อ 25 เมื่อมสีัญญาณเขา้เรยีนในแต่ละคาบให้นักเรยีนเข้าห้องเรยีนให้เรียบร้อยโดยเร็วทีสุ่ด 
 ข้อ 26 เมื่อเลิกเรียนให้นักเรียนกลบับ้าน และจะอยู่ในโรงเรียนไมเ่กนิ 17.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน 
 

หมวดที ่5 
การใช้ยานพาหนะมาโรงเรียน  

 
 ข้อ 27 นักเรียนท่ีน าพาหนะมาเอง เมื่อถึงทางเข้าโรงเรียนให้ลงจากยานพาหนะ จูงผ่าน 
ครูเวรประจ าวันไปสักระยะหนึ่งไมน่้อยกว่า 3 เมตร แล้วจึงท าความเคารพพระพุทธรูปในพุทธสถาน แล้วขับรถไปจอดไว้ใน
สถานท่ี ที่โรงเรียนก าหนด และห้ามน ายานพาหนะออกจากสถานที่จอดรถจนกว่าจะถึงเวลาโรงเรียนเลิก หรือไดร้ับอนุญาต
จากทางโรงเรียน  ส าหรับนักเรียนที่โดยสารรถโรงเรยีนให้เดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบท้ังเวลาขึ้นรถและลงรถ  
 

หมวดที ่6 
การใช้ทรัพย์สินของส่วนรวม 

 
 ข้อ 28 นักเรียนต้องใช้ทรัพย์สินของโรงเรียน และส่วนรวมอยา่งระมัดระวังดังเช่นทรัพย์สินของตนเอง  มิให้เกิดการ
ช ารุดและสญูหาย 
 ข้อ 29 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรยีนและช้ันเรยีนให้สะอาด ทิ้งขยะให้ถูกท่ี ไม่ขดีเขียนท าความ
สกปรกให้เกดิกับทรัพยส์ินของโรงเรียนและของส่วนรวม 
 ข้อ 30 การใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวมอื่น ๆ ให้นักเรยีนปฏิบัตติามระเบียบ หรือประกาศของการใช้
ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวมนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 
 

หมวดที ่7 
การมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ 

 
 ข้อ 31 นักเรียนท่ีมาโรงเรยีนในวันหยุดราชการ เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ต้องได้รับอนญุาตจากโรงเรียนหรือต้อง
เป็นการนัดหมายจากครผูู้ซึ่งไดร้ับอนุญาตจากโรงเรยีนมาแล้ว  

ข้อ 32 การมาโรงเรียนตามข้อ 31 ต้องมีหนังสืออนุญาตของผู้ปกครองแสดงต่อโรงเรียนด้วยและเมือ่เสร็จกิจกรรม
แล้วให้ครสู่งหนังสือส่งตัวกลับและให้นักเรียนรีบกลับบ้าน จะถือโอกาสเป็นเหตุอ้างเพื่อเท่ียวเตร่ที่อ่ืนไม่ได ้

 

หมวดที ่8  
การปฏิบัติตนทั่วไปในโรงเรียน 

 
 ข้อ 33 ในเวลา 08.00 น. ให้นักเรียนยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติ การออกนอกบริเวณโรงเรยีน 
ของนักเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนก่อน และต้องน าบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
ติดตัวเพื่อแสดงต่อคร ูหรือผู้มสีิทธ์ิตรวจทุกครั้ง เมื่อออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 ข้อ 34 ในเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 ข้อ 35 เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน นักเรียนพึงอยู่ในความสงบ ไม่สง่เสียงดังอันอาจรบกวนผู้อื่น และเมื่อมีเวลาว่าง  
นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที ่



 ข้อ 36 การชี้แจงประกาศ อบรม หน้าเสาธงหรือในโอกาสที่โรงเรียนจดัให้มีการอบรมประกาศ หรือตดิประกาศ ให้ถือ
ว่าเป็นหน้าท่ีของนักเรียนจะต้องรบัทราบและน าไปปฏิบัต ิ
 ข้อ 37 เมื่อนักเรยีนเดินเข้าช้ันเรียน เปลีย่นคาบเรียน หรือเลิกเรยีนให้เดินเป็นแถวอย่างมรีะเบยีบ 
 ข้อ 38 การเล่นท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดต้องเป็นลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายหรือขัดต่อศีลธรรม 
 ข้อ 39 การใช้ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้หอ้งพิเศษน้ันๆ 
 

หมวดที ่9 
การปฏิบัติตนทั่วไป 

 
 ข้อ 40 นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ เร่ร่อนในท่ีสาธารณะสถาน  อันอาจจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและ
โรงเรียน 
 ข้อ 41 นักเรียนต้องแสดงกิริยามารยาท หรือการกระท าท่ีสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน และ
ต่อบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 42 นักเรียนต้องไม่ไปมั่วสมุ ก่อความเดือนร้อนร าคาญต่อผู้อื่น 
 ข้อ 43 นักเรียนต้องไมเ่ที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนระหว่าง  22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ไปกับบิดาหรือมารดา 
หรือผู้ปกครอง 
 ข้อ 44 นักเรียนต้องไม่เข้าไปในสถานบริการที่หวงห้าม เช่น สถานเริงรมย ์ สถานหญิงโสเภณ ี บ่อนการพนัน โรงรับ
จ าน า เว้นแต่เป็นผู้อยู่อาศัย หรือเข้าไปเยี่ยมญาติในสถานท่ีนั้น 
 ข้อ 45 นักเรียนต้องไม่ไปงานหรือร่วมงานสังสรรค์ที่มีการเต้นร า หรือการแสดงท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาพการเป็น
นักเรียน เว้นแตไ่ปกับบิดาหรือมารดา  หรือผู้ปกครอง 
 ข้อ 46 นักเรียนต้องไม่ปฏิบตัิตนในท านองชู้สาว หรือในลักษณะที่ท าให้ผู้พบเห็นอาจเข้าใจว่าเป็นลักษณะชู้สาว หรือ
เป็นเส้นทางน าไปสูล่ักษณะชู้สาว 
 ข้อ 47 ห้ามนักเรยีนเล่นการพนันซึง่ต้องห้ามตามกฎหมายและหา้มพนันเพื่อเอาทรัพย์สิน 
 ข้อ 48 ห้ามนักเรยีนสูบบหุรี่ ดมกาว  สูบกัญชา ดื่มสุรา เสพสิ่งเสพตดิหรือของมึนเมาต่าง ๆ หรือมีสิ่งดงักล่าวไว้ใน
ครอบครอง 
 ข้อ 49 ห้ามลักขโมย พกพาอาวุธหรือของเล่นท่ีเป็นอันตราย หรือมสีิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธเพื่อใช้ในการประทุษร้าย
ได ้
 ข้อ 50 ห้ามนักเรยีนหญิงเข้าประกวดนางงาม หรือประกวดเทพีอย่างอื่นไม่ว่าจะเรียกช่ือลักษณะใดและผู้ใดจัดขึ้น 
 ข้อ 51 การใช้บริการต่างๆ นักเรียนพึงใช้บริการตามล าดับก่อนหลังและเข้าแถวรับบริการอย่างเป็นระเบียบ 
 ข้อ 52 นักเรียนต้องไม่กระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออ านาจบรหิารโรงเรียน หรือบังคับขู่เข็ญยยุงส่งเสรมิหรือ
สนับสนุนให้นักเรียนกระท าการเช่นว่านั้น 
 ข้อ 53 นักเรียนพึงแสดงออกถึงความเคารพต่อครู  ทั้งต่อหน้าและลบัหลังไม่แสดงกิรยิาวาจาที่ขาดสัมมาคารวะ หรือ
ขาดความเคารพย าเกรงต่อคร ู
 ข้อ 54 นักเรียนพึงเป็นผู้มีกิรยิาวาจามารยาทท่ีดี 
 ข้อ 55 ห้ามนักเรยีนจัดงานเลี้ยงฉลอง หรือทัศนาจรกันเองโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต และไม่มผีู้ปกครองควบคุมดูแล 
          ข้อ 56  ให้กลุ่มบริหารทั่วไป   รักษาการตามระเบยีบนี้     
 
              ประกาศ  ณ  วันท่ี    4   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2563   
 
 
 
 
                    
                                                                     (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา    



 
ระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา   พ.ศ.  2551 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  2557   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2563    

…………………………………. 
 

                โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน  โรงเรียนโนน-สะอาดวิทยา ให้เป็นไป
ตามกฎหมายระเบยีบ การควบคมุความประพฤตินักเรียนใหม้ีการปรบัปรุงตนเองเป็นคนดี  และเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความประพฤตเิป็นแบบอย่างท่ีดียิง่ อาศัยอ านาจมาตรา  39 (1)  แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  
2546   ข้อ 9  ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรยีนและนักศึกษา พ.ศ. 2548  จึงก าหนดระเบียบว่าด้วย
คะแนนความประพฤตินักเรียน ดังต่อไปนี้   
 

หมวดที่  1 
การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 

 

        เพื่อให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 จึงก าหนดระเบียบของโรงเรียนวา่ด้วยคะแนนความประพฤติของนักเรียน   
       ข้อ  1.  ให้นักเรียนทุกคนมคีะแนนความประพฤติคนละ 100  คะแนน ในแต่ละภาคเรียน 
       ข้อ  2.  คะแนนความประพฤติที่ได้ในแตล่ะภาคเรียน แต่ละปกีารศึกษา มีผลต่อการประเมิน 
                 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีน 

       ข้อ  3.  ครูทุกคน มีสิทธ์ิในการตัดคะแนนความประพฤติของนกัเรียนได้ตามมาตรการที่   
                 ก าหนด โดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนผ่านผู้ได้รับมอบหมายอ านาจการบรหิารตาม  
                  เกณฑ์ที่ก าหนด   ในข้อ 4   
       ข้อ  4.  เกณฑ์การลงโทษและการตดัคะแนนความประพฤตินักเรียน  มีดังนี ้
 

ที ่ รายการ คะแนนที่ตัด/คร้ัง 
1 มาโรงเรียนสาย 2 
2 ไม่พบครูที่ปรึกษา 2 
3 ไม่เข้าเรียนบางคาบ 2 
4 ไม่ร่วมกิจกรรมภาคบ่าย 2 
5 รับประทานอาหารก่อนก าหนด 2 
6 ไม่ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสปัดาห์(ทุกวันศุกร์)  2 
7 ขาดเรียน(ถ้าส่งใบลา/ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งครู ไม่ถูกตดัคะนน) 2 
8 ใช้เครื่องแต่งกาย กระเป๋า ผิดระเบียบ 2 
9 ใส่เครื่องประดับหรือใช้เครื่องส าอาง   2 
10 การแต่งกาย  ทรงผม  ไม่เรียบร้อย 3 
11 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  (ที่จัดขึ้น 

เป็นกรณีพเิศษ/ครั้งคราว)  
5 
 

ที ่ รายการ คะแนนที่ตัด/คร้ัง 
12 ใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาที่โรงเรียนห้ามหรือปฏิบัติกิจกรรม 5 
13 หนีโรงเรยีน 5 



14 ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจทรงผม เล็บ การแต่งกาย  เครื่องประดับ  5 
15 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 5 
16 มีหรือจุดประทัด/ก่อความไมส่งบในโรงเรียน 5 
17 ลักขโมย ทัณฑ์บน 
18 เล่นการพนันทุกชนิด ทัณฑ์บน 
19 สูบบุหรี่   10 
20 ดื่มสรุา ทัณฑ์บน 
21 ท าลายทรัพยส์ินของทางราชการและของผู้อื่น ทัณฑ์บน 
22 แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อครู บุคลากรของโรงเรียน ทัณฑ์บน 
23 ใช้สารเสพติด 20 
24 ทะเลาวิวาท ทัณฑ์บน  
25 พกพาอาวุธมาโรงเรยีน ทัณฑ์บน 
26 มีพฤติกรรมชู้สาว ทัณฑ์บน  
27 ความผิดอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุ หรืออาจเป็นความผิดร้ายแรง 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บรหิารหรอืผู้ที่มีอ านาจสั่งการโทษหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตามความเหมาะสม 

4.1  การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.  
2548     
“การลงโทษ” หมายความว่า  การลงโทษนักเรยีนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ
อบรมสั่งสอน    
การลงโทษนักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา    ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา  
“กระท าความผิด” หมายความว่า  การที่นักเรียนประพฤติฝาุฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนหรือของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา    
4.2  โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด มี  4  สถาน  ดังนี ้

4.2.1     ว่ากล่าวตักเตือน 
4.2.2      ท าทัณฑ์บน 
4.2.3      ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมลู 
4.2.4      ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

     ข้อ  5.  เมื่อนักเรียนถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือน  เกิน  3  ครั้ง   ให้กลุ่มบริหารทั่วไป   
                เชิญผู้ปกครองนักเรยีนมาท าทัณฑ์บน    ถ้านักเรยีนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสม  
                 100  คะแนนข้ึนไป  ให้ลงโทษท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม และเชิญผู้ปกครอง 
                 ลงนามรับทราบด้วยทุกครั้ง     
 

     ข้อ  6.   ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมที่กระท าความผิดซ้ าซาก ถูกท าทัณฑ์บน  เกิน  3  ครั้ง  ไม่ยอม 
                ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม ข้อ 4.2  และความผดินั้นเขา้ข่ายร้ายแรง  ท าให้เกิดความ 
                เสียหายต่อช่ือเสียงและเกียรติยศของสถานศึกษา ให้กลุ่มบรหิารทั่วไป เสนอให้นักเรียน 
                ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเรียน โดยการย้ายสถานท่ีเรียนใหม่ 
                และรายงานเสนอตอ่ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาต่อไป           
      ข้อ  7.  กลุ่มบริหารทั่วไป   จดัท าประกาศกลุ่มบริหารทั่วไป  ในการน าคะแนนประกอบการ 
                ตัดสินผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ร่วมกับกลุ่มบรหิารวิชาการ    1  ครั้ง  
                ต่อภาคเรียน   นักเรยีนที่ไม่ผา่นการประเมินฯ   จะไมม่ีสิทธ์ิเข้ารับใบประกาศเกียรติคณุ 
                เชิดชูคุณธรรม  ในวันปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรตคิุณเชิดชูคณุธรรม ช้ัน ม.3 และ ม.6 

ข้อ  8.   คะแนนความประพฤติจะมีผลบังคับใช้ในรอบ  1  ภาคเรียน   ในกรณีที่ความผิดร้ายแรง 
           คะแนนความประพฤตจิะมีผลบังคับใช้ในรอบ  1  ปีการศึกษา      



 

หมวดที่  2 
การเพ่ิมคะแนนความประพฤติดี  

 
       ข้อ  9.  นักเรียนท่ีเรียนดีและท าความดีหรือสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง       
                  เช่น  การช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน  ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์  ชนะการ 
                  ประกวดประเภทตา่ง ๆ  หรือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัเรียนทั่วไป  ซึ่งสมควรเพิม่ 
                  คะแนนความประพฤติให้ในแต่ละปีการศึกษา   
       ข้อ 10.  การพิจารณาเพิม่คะแนนความประพฤติ  มีเกณฑ์  ดงันี้ 

       10.1   ผู้มีอ านาจเพิ่มคะแนน 
           เพิ่มครั้งละ  2-5  คะแนน   เป็นอ านาจของครูเวรประจ าวัน 
           เพิ่มครั้งละ  8 -10  คะแนน  เป็นอ านาจของครูประจ าชั้น   
           เพิ่มครั้งละ  15   คะแนนข้ึนไป  เป็นอ านาจของหัวหน้ากลุ่มบรหิารทั่วไป 
           หรือผู้อ านวยการโรงเรียน     

                  10.2  พฤติกรรมของนักเรียน   
                          10.2.1 พฤติกรรมนักเรียนทีส่มควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ  2  คะแนน   
                                    ได้แก่ 
                                          -  เก็บของมีค่าราคาไม่เกิน   100  บาท 
                                          -  มีความเสียสละช่วยเหลือครู  
                         10.2.2  พฤติกรรมนักเรียนทีส่มควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ  5  คะแนน   
                                     ได้แก่ 
                                         -  เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
                                         -  เก็บของมีค่าราคา  เกิน   100  บาท  ขึ้นไป 
                                         -  จัดท าสมดุบันทึกความดเีป็นหลักฐานประกอบการท าความด ี

                          10.2.3  พฤติกรรมนักเรยีนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ  10  คะแนน   
                                     ได้แก่ 
                                        -  เป็นนักกีฬาของโรงเรยีนตลอดปีการศึกษา 
                                        -  ช่วยงานโรงเรียนตลอดวัน 
                                        -  ร่วมประกวด/แข่งขัน   ท้ังในและนอกโรงเรียน/ระดับอ าเภอ 
                                     (เหรียญทอง  10,   เหรียญเงิน  8,   เหรียญทองแดง  5,   ชมเชย  3) 
                                        -  เก็บของมีค่า  ราคา  500  บาท  ขึ้นไป                                         
                           10.2.4  พฤติกรรมนักเรียนท่ีสมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ  15  คะแนน   
                                      ได้แก่ 
                                  -  ร่วมประกวด/แข่งขัน   ท้ังในและนอกโรงเรียนระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ี 
                                      การศึกษา/ระดับภาคหรือประเทศ  
                                  (เหรียญทอง  15,   เหรียญเงิน  12,   เหรียญทองแดง  9,   ชมเชย  6) 

             -   ช่วยเหลือคร/ูแจ้งเบาะแสนักเรียนกระท าความผิดต่อสิง่เสพติด  การ 
                  พนันและลักขโมย    

          ข้อ  11.  ผลของคะแนนความประพฤติทีร่ับเพิ่ม 
        11.1    นักเรียนท่ีได้รับคะแนนความประพฤตริวม 150  คะแนน   ขึ้นไป  จะได้รับ                         
                  เกียรติบัตรนักเรยีนคนดีศรีชมพูเขียว  ประเภทผู้มรีะเบียบวินัยดีเด่น 
                  ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ (แต่จะต้องไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ)   

11.2   นักเรียนคนใดที่ได้รับเกยีรติบตัรคนดีศรีชมพูเขียว  ติดต่อกัน  3  ปี  จะได้รบั 
                  กรอบเกียรติบัตรเกียรติยศ       



               11.3.   ให้กลุ่มบริหารทั่วไป   รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
 

                             ประกาศ  ณ  วันท่ี    4   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2563    
 
   
 
 
 
                    (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์)   
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา       
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียนที่กระท าผิด ระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา          
 

เลขท่ี...............วัน.........................ที่................เดือน..........................................พ.ศ.......................... 
            ข้าพเจ้า...................................................ปฏิบัตหิน้าท่ี (     ) ครูที่ปรึกษา   ช้ัน........./......... 
 (     )  หัวหน้าระดบัช้ัน ม. ตน้       (     )  หัวหนา้ระดบัช้ัน ม.  ปลาย      ไดร้บัใบแจง้พฤตกิรรม-นักเรียน   เด็กชาย / 
เด็กหญิง / นาย / นางสาว.............................................................นักเรียนช้ัน.........../..........   ได้ประพฤติปฏิบัตตินไม่
เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน    ซึ่งขัดต่อระเบยีบโรงเรียน- 
โนนสะอาดวิทยา   ว่าด้วยแนวปฏบิัตินักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวทิยา   พ.ศ.  2551  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2)   พ.ศ.  2557    (ฉบับท่ี 3)   พ.ศ.  2563 
(   )  หมวด  2      การแต่งกายนักเรียน........................................................................................... 
(   )  หมวด  3      การมาเรยีน.......................................................................................................... 
(   )  หมวด  4      การตรงต่อเวลา................................................................................................... 
(   )  หมวด  5      การใช้ยานพาหนะมาโรงเรยีน............................................................................. 
(   )  หมวด   6     การใช้ทรัพย์สินของส่วนรวม............................................................................... 
(   )  หมวด   7     การมาโรงเรยีนในวันหยดุราชการ....................................................................... 
(   )  หมวด   8     การปฏิบัติตนท่ัวไปในโรงเรยีน........................................................................... 
(   )  หมวด   9     การปฏบิตัตินท่ัวไป............................................................................................. 
การประพฤตปิฏิบัตตินของ   เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว...................................................... 
เข้าระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดวทิยา  ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน  ข้อ  4  (     )............... 
...............................................................................เกณฑ์การลงโทษและตดัคะแนนความประพฤตินี้    เห็นควรตดัคะแนน
...............คะแนน    หรือ  .....………………………………………………………………………. 
              ข้าพเจ้า  เด็กชาย / เดก็หญิง / นาย / นางสาว................................................................... 
(     )  ยินดี    (     )  ไม่ยินดี  และข้าพเจ้าขออ้างพยานดังนี้............................................................... 
.........................................ให้โรงเรยีนโนนสะอาดวิทยาด าเนินการลงโทษ   ตามที่โรงเรยีนพิจารณา    
                                     ( ลงช่ือ )                                       นักเรียน 
                                              (.................................................)  
 

 ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบตัติามระเบียบของโรงเรียน  
                                   ( ลงช่ือ )                                      ครูที่ปรึกษา / กิจการนักเรียน   
                                             (.................................................) 
 

 ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป…..................................................................................... 
 

                                   ( ลงช่ือ )                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป    
                                             ( นายเกรียงไกร    เนาวะเศษ ) 
   
 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………………………………………………………………… 
     
                                    ( ลงช่ือ )                            ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
                                                                                   ( นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์ )        
 
 
 
 
 
 



บันทึกการว่ากล่าวตักเตือน 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา      อ าเภอคอนสวรรค์      จังหวัดชัยภูมิ   

 

ประจ าวัน...............................ที่................เดือน..........................................พ.ศ.......................... 
 
 
 

                  ด้วย เด็กชาย  /  เดก็หญิง  /  นาย  /  นางสาว ..........................................................นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
............./...........  ได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน  ขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนนกัศึกษา  พ.ศ.  2548      ระเบยีบโรงเรียนโนนสะอาดวทิยา  ว่าด้วยแนวปฏิบตัินักเรยีนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  
พ.ศ.  2551   แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2557  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563   ระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา    ว่าด้วย
คะแนนความประพฤตินักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา   พ.ศ.  2551  แก้ไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2557     (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2563   และกฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ก าหนดมาตรฐาน 
ขั้นต่ าในการอุปการะเลีย้งดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กในปกครอง พ.ศ. 2549   การประพฤติตนไมเ่หมาะสมครั้งนี้    คือ 
……………………………………………………………………………………………………………..........................................สถานท่ีเกิดเหตุ
...............................................................................................................เวลา.................น.     
ซึ่งเป็นความผดิครั้งแรก  กระท าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ขาดวิจารณญาณ   และนักเรยีนยอมรบัและยินดีที่จะปรบัปรุง
พฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม  ตามระเบียบของโรงเรียนต่อไป       จึงบันทึกการว่ากล่าวตักเตือน   พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน    
                                    
 
 
 

                                 ( ลงช่ือ )                                      นักเรียน 
                                           (.................................................)        
 
 

                                 ( ลงช่ือ )                                      ครูที่ปรึกษา  
                                           (.................................................) 
 
 

                                 ( ลงช่ือ )                                     หัวหน้างานกิจการนักเรยีน  
                                           (.................................................) 
 
 

                                ( ลงช่ือ )                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป     
                                          ( นายเกรียงไกร    เนาวะเศษ )     
    

 
 
                                 ( ลงช่ือ )                              ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
                                          (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์)         
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือทัณฑ์บน 
 

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา      อ าเภอคอนสวรรค์      จังหวัดชัยภูมิ    
 

ประจ าวัน...............................ที่................เดือน..........................................พ.ศ.......................... 
 
 

              ด้วย เด็กชาย  /  เด็กหญิง  /  นาย  /  นางสาว..................................................................นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่............./...........  ได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน  ขัดต่อข้อ  2   กฎกระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  2548   ระเบียบโรงเรยีนโนนสะอาดวิทยา     ว่าด้วยแนวปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนโนน
สะอาดวิทยา    พ.ศ.  2551  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2557 (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2563       ระเบียบโรงเรียนโนนสะอาด
วิทยา    ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียนโรงเรยีนโนนสะอาดวทิยา  พ.ศ.  2551    แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2557  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2563   และกฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ก าหนดมาตรฐานขัน้ต่ าในการอุปการะเลีย้ง
ดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กในปกครอง  พ.ศ. 2549     กระท าผิดจนถูกตัดคะแนนความประพฤติ  มากกว่า  100  คะแนน  
และเป็นเหตุให้นักเรียนต้องมีการปรับเปลีย่นบรรยากาศในการเรยีน เพื่อปรับปรุงตนเอง    แต่ผู้ปกครองนักเรียนและครู  เห็น
ว่ามีเหตุอันควรงดโทษ   จึงได้ให้ความกรณุางดการปรับเปลี่ยนบรรยากาศ  และนักเรยีนยอมรับและยินดีที่จะปรับปรุง
พฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม  ตามระเบียบของโรงเรียนก าหนด     จึงขอท าทัณฑ์บนไว้ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน    ครู    
และผู้ปกครอง   ว่า   …......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
และจะรักษาวินัย   ระเบียบของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาอย่างเคร่งครดั  หากข้าพเจ้ากระท าผิดเป็นการฝาุฝืนระเบียบ
โรงเรียน   ขอให้โรงเรียนไดย้้ายสถานศึกษาตามหนังสือท่ีเป็นค ารอ้งขอ   และให้ทางโรงเรียนจ าหน่ายช่ือข้าพเจ้าออกเพื่อไป
ศึกษาต่อที่อ่ืน  โดยไมเ่รียกร้องสิทธิใด ๆ     ข้าพเจ้าและผู้ปกครองยินยอมตามหนังสือนี้    จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน         
 
                                    

( ลงช่ือ )                                นักเรียน           (ลงช่ือ)                                   ผู้ปกครอง 
         (............................................)                            (..............................................) 
 
 

( ลงช่ือ )                              ครูที่ปรึกษา       (ลงช่ือ)                          หัวหน้ากิจการนักเรียน 
         (........................................)                            (…………………………………………) 
 
 
 

                                 ( ลงช่ือ )                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป      
                                          ( นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ )   
 
 
    
 
 

                                  ( ลงช่ือ )                               ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
                                            (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์)         
 



ค าสั่งโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
ที่................/................. 

 

เร่ือง    ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข้อมูล 
...................................................... 

 

                ด้วย  เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว.................................................................... 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี........../........   ครูที่ปรึกษาช่ือ........................... ..................................................... 
ผู้ปกครองช่ือ.............................................................ได้กระท าผิดระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
ในเรื่อง............................................................................................................... ตามข้อ  4   เกณฑ์การลงโทษนักเรยีนและตัด
คะแนนความประพฤติ   ข้อที่.....................จ านวน.......................คะแนน   
ตามระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดวทิยา  ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน  
                ฉะนั้น   อาศัยความตามระเบียบข้อ  9   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา   
พ.ศ.  2548       ข้อ  2   กฎกระทรวง   ก าหนดความประพฤตินกัเรียนและนักศึกษา   พ.ศ.  2548        ระเบียบโรงเรียน
โนนสะอาดวิทยา    ว่าด้วยแนวปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563   จึงให้ลงโทษตัดคะแนน  เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว ...............................................................
นักเรียนช้ัน.............../..............นับตั้งแต่วันท่ี..................เดือน...........................................พ.ศ…..............      
   
                 อน่ึง  ถ้าผู้ถูกลงโทษประสงค์จะอุทธรณ์ค าสั่งนี้    ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา   
ภายใน   7   วัน   นับแต่วันได้รับค าสั่งนี้   
                 
                             สั่ง    ณ   วันท่ี...............เดือน..............................................พ.ศ..................... 
 
 
 
 
 
 

                                                                   (ลงช่ือ)  
                                                                          (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์)                                                                                                                               
                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา    
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                              นักเรียน        (ลงช่ือ)                              ครูที่ปรึกษา / ผู้ปกครอง 
    (....................................................)                (.............................................................)     
วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ..........          วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ............    
 
 
 
 
 
 
     
 



หนังสือทัณฑ์บน (นักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่)  
 

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา      อ าเภอคอนสวรรค์      จังหวัดชัยภูมิ   
 
 

เขียนที่..............................................................วันท่ี..................เดือน..........................พ.ศ............... 
 
 

              ข้าพเจ้า เด็กชาย  /  เดก็หญิง  /  นาย  /  นางสาว............................................................ขอสมัครเข้าเรยีน  ใน
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา    ปีการศึกษา………………………….ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี............./...........  โดยมี
นาย……………………………………....(บิดา)  และนาง……………………………..…..…….. 
(มารดา)     ขณะทีเ่รยีนอยู่โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา    ได้มอบหมายให้  นาย /  นางสาว  ……….…….. 
………………………………………………เป็นผู้ปกครอง.      ข้าพเจ้า  เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว
........................................................  และผู้ปกครอง  ยินดีปฏิบัตติามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา  พ.ศ.  2548     ระเบยีบโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา     ว่าด้วยแนวปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  
พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2557  และ  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563   ระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา    ว่าด้วย
คะแนนความประพฤตินักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2557   (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  
2563    และกฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ก าหนดมาตรฐานข้ันต่ าในการอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
และพัฒนาเด็กในปกครอง  พ.ศ.   2549   หากข้าพเจ้าฝุาฝืน  หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติ  มากกว่า  100  คะแนน    
ข้าพเจ้าพร้อมด้วยผู้ปกครอง  ยนิดีสละสิทธ์ิการศึกษาในโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  และให้ทางโรงเรียนจ าหนา่ยชื่อข้าพเจ้า
ออกเพื่อไปศึกษาต่อที่อ่ืน  โดยไมเ่รียกร้องสิทธิใด  ๆ     ข้าพเจ้าและผู้ปกครองยินยอมตามหนังสอืนี้    จึงลงลายมือช่ือไว้
เป็นหลักฐาน    
 
 
                                    

( ลงช่ือ )                                นักเรียน           (ลงช่ือ)                                   ผู้ปกครอง 
         (............................................)                            (..............................................) 
 
 

( ลงช่ือ )                              ครูที่ปรึกษา        (ลงช่ือ)                         หัวหน้ากิจการนักเรียน 
         (..........................................)                            (…………………………………..)    
 
 

                                 ( ลงช่ือ )                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป        
                                          ( นายเกรียงไกร   เนาวะเศษ )     
      
 
 
                                  ( ลงช่ือ )                               ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
                                            (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์)               
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกการท ากิจกรรม  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา      อ าเภอคอนสวรรค์      จังหวัดชัยภูมิ 
 
 

วัน   เดือน   ปี ชื่อ  -  สกุล   ห้อง 
ชั้น 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ  หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
                                    

( ลงช่ือ )                                นักเรียน           (ลงช่ือ)                                   ผู้ปกครอง 
         (............................................)                            (..............................................) 
 
 

( ลงช่ือ )                              ครูที่ปรึกษา         (ลงช่ือ)                        หัวหน้ากิจการนักเรียน 
         (..........................................)                             (…………………………………) 
 
 
 

                                 ( ลงช่ือ )                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป       
                                           ( นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ )      
      
 
 
 
                                  ( ลงช่ือ )                           ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
                                            (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์)    
 
 
 
 
 



ใบลาป่วย     ลากิจ     นักเรียน 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา     อ าเภอคอนสวรรค์     จังหวัดชัยภูมิ   

     
 

             เขียนที่............................................. 
                                                            ........................................................ 
                                                            ........................................................  

 

                                                       วันท่ี...............เดือน……………………………พ.ศ…………….   
 

เรื่อง    ขออนุญาต    ลาปุวย  /  ลากิจ             
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา      
 

              ข้าพเจ้า (เด็กหญิง / เด็กชาย / นาย / นางสาว)   .............................................................นักเรียนช้ัน  
ม............/.......... ครูที่ปรึกษา (นาย / นาง / นางสาว ) …………………………………………… ขออนุญาต    ลาปุวย   /   ลากิจ     
เนื่องจาก …………………………………………………………………………. 
…………….…………………………………………ตั้งแต่วันท่ี……………เดือน………………………………..พ.ศ……………..   ถึงวันท่ี……………
เดือน…………………………………..พ.ศ…………… มีก าหนด…………..วัน    เมื่อครบก าหนดแล้วข้าพเจ้าจะมาเรยีนตามปกติ   ในระหว่าง
ลาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่   บ้าน………………. 
…………………เลขท่ี ………….หมู่ที…่…………ต าบล………………………….อ าเภอ……………………………………. 
จังหวัด………………………   โทรศัพท…์…………………………………………   
   
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป   
 
 
                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงช่ือ)                               ผู้ปกครอง                (ลงช่ือ)                                นักเรียน         
       (…………………………..….……)                                   (…………………………………….) 
 
 
 

(ลงช่ือ)                           ครูที่ปรึกษา / กิจการฯ    (ลงช่ือ)                              
       (…………………………………..)                                    (นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ) 
                                                                             หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
 

O   อนุญาต       o   ไม่อนุญาต       
            
 

                                  (ลงช่ือ)                                ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา                      
                                          (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์)            
 
 
 
 
 



แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน   
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา     อ าเภอคอนสวรรค์     จังหวัดชัยภูมิ                    

 
              

 

วัน……………………….ที่...............เดือน…………………………………..…พ.ศ…………….  
 

เรื่อง    ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน                     
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา      
 
 

              ข้าพเจ้า (เด็กหญิง / เด็กชาย / นาย / นางสาว)   .............................................................นักเรียนช้ัน  
ม............/.......... ครูผูส้อน  (นาย / นาง / นางสาว ) …………………………………………… ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน    
เนื่องจาก………………………………………………………………………… 
สถานท่ี………………………………………………………..ตั้งแต่เวลา………………..……น. ถึงเวลา…….…….………น  บันทึกเพิ่มเตมิอื่น ๆ  
……………………………..…………………………………………………………………………   เมื่อครบก าหนดแล้วข้าพเจ้าจะมาเรียนตามปกติ       
   
 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป   
 
 
 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงช่ือ)                               ครูเวร                  (ลงช่ือ)                                นักเรียน         
       (…………………………..….……)                                 (…………………………………….) 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                         หัวหน้ากิจการนักเรียน     (ลงช่ือ)                              
       (…………………………………..)                                   (นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ) 
                                                                            หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
 
 
 

O   อนุญาต          o   ไม่อนุญาต                    
 
 
 
 

                                  (ลงช่ือ)                               ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา                      
                                          (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์)            
 
 
 
 
   
   



      แบบบันทึกขออนญุาตใช้บริการโรงอาหารก่อนเวลา         
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา     อ าเภอคอนสวรรค์     จังหวัดชัยภูมิ            

 
              

 

วัน……………………….ที่...............เดือน…………………………………..…พ.ศ…………….  
 

เรื่อง    ขออนุญาตใช้บริการโรงอาหารก่อนเวลา                       
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา          
 
 

              ข้าพเจ้า (เด็กหญิง / เด็กชาย / นาย / นางสาว)   .............................................................นักเรียนช้ัน  
ม............/.......... ครูผู้สอน  (นาย / นาง / นางสาว ) …………………………………………… ขออนุญาตใช้บริการโรงอาหารก่อนเวลา    
เนื่องจาก…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….ตั้งแต่เวลา………………..……น.  ถึงเวลา…….…….………น  บันทึกเพิ่มเติม
อื่นๆ……………………………………..…………………………………………………………………………    เมื่อครบก าหนดแล้วข้าพเจ้าจะเข้าเรียนตามปกติ           
   
 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป   
 
 
 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ลงช่ือ)                               ครูเวร                  (ลงช่ือ)                                นักเรียน         
       (…………………………..….……)                                 (…………………………………….) 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                           หัวหน้ากิจการนักเรียน   (ลงช่ือ)                              
       (…………………………………..)                                   (นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ) 
                                                                            หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   
 
 
 

O   อนุญาต          o   ไม่อนุญาต                  
 
 
 

                                  (ลงช่ือ)                               ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา                       
                                          (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์)     



 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา     
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   

 

ครูที่ปรึกษา   ม. ………./…………   กับผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน    
 

…………………………………………………….   
 

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  ท าขึ้น ณ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา เมื่อวันที่ …………………... 
ระหว่าง นาย / นาง / นางสาว …………………………………………………….ครูที่ปรึกษา     ม……../………  
กับ   นาย / นาง / นางสาว    ………………………………………………....ผู้ปกครองนักเรียน   ในฐานะเป็น 
………………………………………และ เด็กชาย / เด็กหญิง /นาย / นางสาว ………………………………………… 
นักเรียน ม.……../…….. มีเจตนาร่วมกันในการแก้ปัญหาและพัฒนายกระดับคณุภาพนักเรียนด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ดา้น
ความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม  ในภาคเรยีนที…่…..ปีการศึกษา…………..โดยมรีายละเอียดข้อตกลงร่วมกัน  ดังนี้   
 

1.  เร่ือง   การแต่งกาย 
 

1.1. บทบาทนักเรียน     แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน    
พ.ศ.  2551   และระเบียบโรงเรยีนโนนสะอาดวิทยา  ว่าด้วย 
แนวปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  พ.ศ.  2551  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2557    (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2563    

1.2. บทบาทผู้ปกครอง    ส่งเสรมิ  ก ากับ  ติดตาม  กระตุ้นให้เกดิการเรยีนรู้  ระเบยีบ  วินัย  การแต่งกายที่
ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อมีปัญหาให้ประสานครูที่ปรึกษา 

1.3. บทบาทครูที่ปรึกษา   ส่งเสรมิ  ก ากับ  ติดตาม   สนับสนุน  ให้ก าลงัใจ  กระตุ้นให้ 
นักเรียนเห็นคุณคา่ของการแต่งกายที่ถูกต้อง เมื่อมีปัญหาให้ประสานกลุ่มบรหิารทั่วไป 

1.4. เงื่อนไขความส าเร็จ   สร้างขวัญ  ก าลังใจ  ให้ความรู้  สร้างความตระหนัก  ให้โอกาส 
พัฒนาตนเอง  ก าหนดโทษ  เพื่อให้นักเรียนส าเร็จการศึกษา   
 

2. เร่ือง   การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน              
 

    2.1.    บทบาทนักเรียน    เข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอน มรีะเบียบ 
              วินัย  คุณธรรม จริยธรรม  ทักษะชีวิต   
    2.2.     บทบาทผู้ปกครอง  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตาม  สนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 
              ของโรงเรียน   เมื่อมีปัญหาให้ประสานกลุ่มบริหารทั่วไป 

2.3. บทบาทครูที่ปรึกษา   ส่งเสรมิ  ก ากับ  ติดตาม   สนับสนุน  ให้ก าลงัใจ  กระตุ้นให้ 
นักเรียนเห็นคุณคา่ของการร่วมกิจกรรม   เมื่อมีปญัหาให้ประสานกลุ่มบรหิารทั่วไป 

2.4. เงื่อนไขความส าเร็จ   สร้างขวัญ  ก าลังใจ  ให้ความรู้  สร้างความตระหนัก  ให้โอกาส 
พัฒนาตนเอง  ก าหนดโทษ  เพื่อให้นักเรียนส าเร็จการศึกษา   

3. เร่ือง   พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน          
    
    3.1.    บทบาทนักเรียน    ต้องประพฤติปฏบิัติตนตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย 

การก าหนดความประพฤตินักเรยีนนักศึกษา  พ.ศ.  2548   และระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  ว่าด้วย
แนวปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  พ.ศ.  2551   

              แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2557 (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2563    ตลอดจนปฏิบัติตาม 



             ประเพณี  วัฒนธรรมและมารยาทท่ีดีงามของสังคม      
    3.2.     บทบาทผู้ปกครอง  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตาม  สนับสนุนให้นักเรียนห่างไกลสิ่งเสพติด 
              ทะเลาะวิวาท  ชู้สาว  การพนัน  เป็นผู้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์รักตนเอง รักสังคม 
              เมื่อมีปัญหาให้ประสานกลุ่มบรหิารทั่วไป   

3.3. บทบาทครูที่ปรึกษา   ส่งเสรมิ  ก ากับ  ติดตาม   สนับสนุน  ให้ก าลงัใจ  กระตุ้นให้ 
นักเรียนเห็นคุณคา่ของการเป็นคนดี   เมื่อมีปัญหาให้ประสานกลุม่บริหารทั่วไป 

3.4. เงื่อนไขความส าเร็จ   สร้างขวัญ  ก าลังใจ  ให้ความรู้  สร้างความตระหนัก  ให้โอกาส 
พัฒนาตนเอง  ก าหนดโทษ  เพื่อให้นักเรียนส าเร็จการศึกษา  
    

4.   เร่ือง  การไม่เข้าเรียน  ขาดเรียน  โดดเรียน              
    
    4.1.    บทบาทนักเรียน    เข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนการสอนทุกรายวิชา ตามตารางก าหนด                 
    4.2.     บทบาทผู้ปกครอง  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตาม  สนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการ 
              เรียนการสอนทุกรายวชิา ตามตารางก าหนดของโรงเรียน                     

4.3. บทบาทครูที่ปรึกษา   ส่งเสรมิ  ก ากับ  ติดตาม   สนับสนุน  ให้ก าลงัใจ  กระตุ้นให้ 
นักเรียนเห็นคุณคา่ของการร่วมกิจกรรม   เมื่อมีปญัหาให้ประสานกลุ่มบรหิารทั่วไป 

4.4. เงื่อนไขความส าเร็จ   สร้างขวัญ  ก าลังใจ  ให้ความรู้  สร้างความตระหนัก  ให้โอกาส 
พัฒนาตนเอง  ก าหนดโทษ  เพื่อให้นักเรียนส าเร็จการศึกษา    

 

5.   เร่ือง  การขาดความรับผิดชอบต่องานที่ครูมอบหมาย                
     
    5.1.    บทบาทนักเรียน    นักเรียนต้องรับผิดชอบต่องานทุกรายวิชา ท่ีครูมอบหมาย และส่ง 
              ตามตารางก าหนด                   
    5.2.     บทบาทผู้ปกครอง  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตาม  สนับสนุนให้นักเรียนท าการบ้าน  งาน 

การเรยีนการสอนทุกรายวิชา ตามตารางก าหนดของโรงเรียน เมื่อมปีัญหาให้ประสานกลุ่มบริหารวิชาการ                
5.3. บทบาทครูที่ปรึกษา   ส่งเสรมิ  ก ากับ  ติดตาม   สนับสนุน  ให้ก าลงัใจ  กระตุ้นให้ 

นักเรียนเห็นคุณคา่ของการท างาน  การบ้าน    เมื่อมีปัญหาให้ประสานกลุ่มบรหิารวิชาการ   
5.4. เงื่อนไขความส าเร็จ   สร้างขวัญ  ก าลังใจ  ให้ความรู้  สร้างความตระหนัก  ให้โอกาส 

พัฒนาตนเอง  ก าหนดโทษ  เพื่อให้นักเรียนส าเร็จการศึกษา    
 

               บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ี  มีเจตนาร่วมกันในการแก้ปัญหาและพัฒนา ยกระดับคุณภาพนักเรยีนด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ด้านความประพฤติท่ีถูกต้องดีงาม  แต่ละฝุายได้อ่านเขา้ใจดีแล้ว  รวมทั้งเพื่อแสดงถึงเจตจ านงและ
ความตั้งใจในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ร่วมกัน   การด าเนินการตามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  ทั้ง  3  ฝาุย  จึงได้ลงลายมือช่ือร่วมกันไว ้
เป็นหลักฐาน  และเก็บไว้ฝุายละฉบับ    
 
 
( ลงช่ือ )                                คู่สัญญา           ( ลงช่ือ )                                   คู่สัญญา 
         (............................................)                             (..............................................) 
                   นักเรียน                                                       ผู้ปกครอง 
 
 
 

( ลงช่ือ )                               คู่สัญญา             (ลงช่ือ )                               คู่สัญญา 
         (..........................................)                              (……………………………………)        
                  ครูที่ปรึกษา                                                  ครูทีป่รึกษา 



 
 
 
 
 

( ลงช่ือ )                              พยาน                 ( ลงช่ือ )                           พยาน              
          (นายจักรี  สุนทริยานนท์)                                   (นายวิทูร  หาดขุนทด) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ                              หัวหน้ากลุ่มบรหิารบุคคล  
 
 
 
 
(ลงช่ือ )                            พยาน                  ( ลงช่ือ )                             พยาน 
        (นางศิริพร  เนาวะเศษ)                                    (นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ)   
     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                    หัวหน้ากลุ่มบรหิารทั่วไป      
                                              

 
 
 

                                    ( ลงช่ือ )                              พยาน  
                                             (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์)   
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา    

      


