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พรรณนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 
๑.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

  นายอกรณ์เชฐ  จันโสดา      รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑) อ านวยการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนด 
๒) ร่วมพัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓) นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักเรียน 
๔) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
  นายบุญช่วย  สายลาม     ครู  คศ.๓ 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑) รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
๒) ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย  หัวหน้างาน  เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  
๓) ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักเรียน 
๔) นิเทศ  ติดตาม  ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักเรียนและเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

ตามล าดับ 
๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๓  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
  ๑.  นายบุญช่วย  สายลาม      ครู  คศ.๓     ประธานกรรมการ  
  ๒.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม      ครู  คศ.๓     รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายปิยณัฐณ์  สัสด ี      ครู  คศ.๓     กรรมการ 
  ๔.  นายชาตรี  อุทาน       ครู  คศ.๑     กรรมการ 
  ๕.  นายทุนทัน  ธงชัย       ครู  คศ.๑     กรรมการ 
  ๖.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  ๗.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ  ส๔  กรรมการ 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑) เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 ๒) ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน 
 ๓) ก ากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 



 ๔) ก ากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพ่ือ
ปฏิบัติหรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
 ๕) เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับ
คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 ๖) ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบาง
โอกาส 
 ๗) ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และ
ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี 
 ๘) วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่ 
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
 ๙) วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
 ๑๐) บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ 
 ๑๑) วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อป้องกันและแก้ไข 
 ๑๒) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 ๑๓) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
 ๑๔) ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
 ๑๕) จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป 
 ๑๖) ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน 
 ๑๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๔  งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
   ๑.  นายปิยณัฐณ์  สัสด ี      ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
   ๒.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม      ครู คศ.๓     ผู้ช่วย   
   ๓.  นายทุนทัน  ธงชัย       ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๔.  นายชาตรี  อุทาน       ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๕.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ ส๔  ผู้ช่วย 
   ๖.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 
 
 
 
 

 



 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 ๒) จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
 ๓) ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๔) ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
 ๕) จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง 
 ๖) ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 ๗) ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
 ๘) ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๕  งานกิจกรรมวันส าคัญ 
 ๑.  นายชาตรี  อุทาน       ครู คศ.๑     หัวหน้า 

  ๒.  นายปิยณัฐณ์  สัสด ี      ครู คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม                 ครู คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายบุญทัน  ธงชัย                     ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาวจรีพร  เพประโคน        ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย      

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑) สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ
กิจกรรม เช่น มอบรางวัลคนดีศรี สจพ. เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่าง ๆ 
 ๒) จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ ๑ครั้ง 
 ๓) ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน  
เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 ๔) ให้ความร่วมมือในกิจกรรม การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
 ๕) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๖) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็น 
การสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
 ๗) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๑.๖ งานสภานักเรียน 
  ๑.  นายรุ่งโรจน์  วังชม       ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
  ๒.  นายปิยณัฐณ์  สัสดี       ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายชาตรี  อุทาน       ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายบุญทัน  ธงชัย       ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑) ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดท าแผนงาน 
๒) ฝ่ายกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภาย 

ในโรงเรียน 
 ๒) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของ
บุคลากรในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 
 ๓) ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๔) ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๕) ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 ๖) ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
 ๗) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 
 ๘) ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๗  งานยาเสพติดและเพศวิถี 
  ๑.  นายบุญทัน  ธงชัย      ครู  คศ.๑     หัวหน้า 
  ๒.  นายรุ่งโรจน์  วังชม      ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายปิยณัฐณ์  สัสด ี     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๔.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์      ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๕.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน     พนักงานธุรการ ส๔  ผู้ช่วย 
  ๖.  นางสาวจรีพร  เพประโคน    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและเพศวิถี 
๒) ด าเนินงานป้องกัน  แก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
๓) จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆและข้อมูลสถิตินักเรียนที่มี

ความเสี่ยงในเรื่องเพศ 
๔) ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือช่วยกันป้องกัน และแก้ปัญหายา

เสพติดและเพศวิถี 



๕) การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๖) ตรวจสอบติดตาม บ าบัด เยียวยา ฟื้นฟู นักเรียนที่เสพยาเสพติด 
๗) สรุปผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด รายงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
เพ่ือน าเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๘  งานสถานศึกษาสีขาว 

  ๑.  นายรุ่งโรจน์   หวังชม      ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
  ๒.  นายปิยณัฐณ์  สัสด ี     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายบุญทัน  ธงชัย      ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายชาตรี  อุทาน      ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาวจรีพร  เพประโคน    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑) จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
 ๒) ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 ๓) การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
 ๔) การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
 ๕) การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 ๖) รว่มมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
 ๗) ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 ๘) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
 ๙) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๑๐) การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๑) การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๑๒) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๓) จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 
 ๑๔) ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 ๑๕) เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ 
 ๑๖) ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
 ๑๗) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันโรคเอดส์ 
 ๑๘) การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ๑๙) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒๐) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๒๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๑.๙ งานรถรับ-ส่งนักเรียน 
  ๑.  นายบุญช่วย  สายลาม      ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
  ๒.  นายบุญทัน  ธงชัย       ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายชาตรี  อุทาน       ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ  ส๔  ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑) สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนสนใจการเรียนและกิจกรรม  

 ๒) จัดสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนห่างไกลมีที่เรียน 
 ๓) ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่อง
ความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 ๔) ตรวจเช็คความปลอดภัยสภาพรถรับจ้างให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 
 ๕) ก ากับดูแล ประสานงาน กับพนักงานขับรถเช็คยอดนักเรียนขึ้นรถไปกลับทุกวัน 
 ๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๑๐  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
  ๑.  นายบุญทัน  ธงชัย       ครู  คศ.๑     หัวหน้า 
  ๒.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม       ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายปิยณัฐณ์  สัสด ี       ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายชาตรี  อุทาน       ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๕.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ ส๔  ผู้ช่วย 
  ๖.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑) จัดรวบรวมทะเทียนประวัตินักเรียน 
๒) ด าเนินการควบคุมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
๓) ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๔) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว เมื่อพบปัญหาเรื่องความประพฤติของนักเรียน 
๕) ประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องความประพฤติของนักเรียนเพื่อร่วมหาแนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขร่วมกัน 
๖) จัดระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน 
๗) สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินมาตรการเชิงบวก มีหน้าที่ตามกฎกระทรวงจัดระบบงานและ

กิจกรรม แนะแนวในการอบรมให้ค าปรึกษานักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
๘) สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการเฝ้าระวังตามกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและ 

นักศึกษา 



๙) ก าหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมมือกับสถานศึกษา
และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังปัญหาความประพฤติร่วมกันในเขตพ้ืนที่ 

๑๐)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๑๑  งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

   ๑.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม     ครู  คศ.๑     เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่าย 
   ๒.   นายชาตรี  อุทาน      ครู  คศ.๑     เจ้าหน้าที่สารสนเทศฝ่าย 
   ๓.  นางสาวจรีพร  เพประโคน    ครูอัตราจ้าง    เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานธุรการ 

๑) งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 
๒) งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ  
๓) งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
๔) งานเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ 
๕) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือถือปฏิบัติ 
๖) งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย 
๗) การจัดท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม  
๘) การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม 
๙) การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม  
๑๐)  การบันทึกการประชุม  
๑๑)  การจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 งานสารสนเทศ 
๑) การจัดท าและพัฒนาโฮมเพ็จของฝ่าย 
๒) การน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโฮมเพ็จ  
๓) การจัดท าเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก 
๔) การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์  
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 งานพัสดุ  
๑) งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง  
๒) งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ  
๓) งานเบิกจ่ายพัสดุ จัดท าพัสดุ 

๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ . ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ .ศ.
๒๕๔๘ ”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๓  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  

      “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่    ผู้อ านวยการอธิการบดี หรือ 
หัวหน้า ของโรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  
       “การกระท าผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ 
สถานศกึษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  
        “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมาย เพ่ือ
การสั่งสอน  

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าผิดมี ๔ สถาน ดังนี้  
       (๑) ว่ากล่าวตักเตือน  
       (๒) ท าทัณฑ์บน  
       (๓) ตัดคะแนนประพฤติ  
       (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือ
ด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ ลงโทษ
ด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียน หรือ
นักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือ ผู้ที่
บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา  

ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง  
      ข้อ ๘ การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน หรือ

นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และ
เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  /ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา / ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ด  หลาบ
การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ รับรองการ
ท าทัณฑ์บนไว้ด้วย  

 
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความ 



 
ประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน  

ข้อ ๑๐ ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิด ที่สมควร
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ นักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

ประจ าปีการศึกษา
2564

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



ค าน า

เอกสารคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมจัดท าขึ้นโดยมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติและ
ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ครู ผู้ปกครองและนักเรียนควรทราบ เพื่อให้นักเรียน ได้
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โรงเรียน

หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนในการปฏิบัติตาม
แนวทางระเบียบของโรงเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน



สารบัญ

เรื่อง หน้า
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ๑
ความประพฤติ การกระท าความดี การกระท าผิดและบทลงโทษ ๙



ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

๑.  ทรงผมนักเรียน
๑.๑  นักเรียนชาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ม.ต้น) ตัดผมรองทรงสูง รอบศรีษะไม่แทงใบหู กลาง
ศรีษะ ไม่โกรกสีผมให้เป็นสีอื่น นอกจากสีด า ไม่ไว้หนวดเครา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  (ม.ปลาย) ตัดผมรองทรงสูง รอบศรีษะไม่แทงใบหู 
กลางศรีษะ ไม่โกรกสีผมให้เป็นสีอื่น นอกจากสีด า ไม่ไว้หนวดเครา
ตัวอย่าง ทรงผมนักเรียนชาย ม.ปลาย

ด้านข้าง ด้านข้าง

ด้านข้าง ด้านข้าง

๑



๑.๒  นักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  (ม.ต้น) ตัดผมทรงธรรมดา ไม่ซอย ไม่ดัดปลายผมระดับ

ปากหรือหรือไว้ยาวโดยมัดด้วยโบสีน้ าเงินให้เป็นระเบียบ  ไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ ามันไม่ฉีดสเปรย์ไม่
ยืดผมไม่โกรกสีผมให้เป็นสีอื่นนอกจากสีด าติดกิ๊บให้เรียบร้อยโดยใช้สีด าหรือสีน้ าตาล
ตัวอย่าง ทรงผมนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  (ม.ปลาย) ทรงผมทรงธรรมดา ไม่ซอย ไม่ยาวเลยต้นคอ(คาง)นักเรียน 
หรือไว้ยาวโดยมัดด้วยโบสีน้ าเงินให้เป็นระเบียบ                         

ตัวอย่าง ทรงผมนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้านข้าง ไว้ยาว

ด้านหน้า

ด้านข้าง ไว้ยาว

ด้านหน้า

๒



๒. เสื้อ
๒.๑  เสื้อนักเรียนชาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.ต้น) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.ปลาย) ผ้าขาวเกลี้ยงไม่
บางเกินควรผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง ๔ เซนติเมตร กระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย ๑ กระเป๋า 
กว้าง ๘ -๑๒ เซนติเมตร และลึกตั้งแต่ ๑๐ -๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ

ตัวอย่าง เสื้อนักเรียนชาย ม.ต้น

๒.๒ นักเรียนหญิง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  (ม.ต้น) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร คอพับในตัว ลึกพอให้

สวมศีรษะได้สะดวก  สาบหลบเข้าข้างใน ส่วนบนของสาบให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บ
ด้านใน มีปกขนาด  ๑๐ เซนติเมตร ใช้ผ้า ๒ ชิ้น กว้าง ๔ เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อวัดจาก
ข้อมือมาเมื่อยืนตรงระยะตั้งแต่ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร  ชายขอบเสื้อด้านล่างรอยพับไม่เกิน ๓ 
เซนติเมตร ขนาดของตัวเสื้อ ตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างเหมาะสมกับตัว ไม่รัดเอว ริม
ของล่างด้านหน้าด้านขวา ติดกระเป๋าขนาด ๕-๙ เซนติเมตร ตามส่วนของขนาดตัวเสื้อปาก
กระเป๋าพับเป็นริมกว้างไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ที่คอเสื้อผูกโบว์ด้วยสีกรมท่าชายสามเหลี่ยมกว้าง
ตั้งแต่ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร  เงื่อนกลาสี ความยาวแขนเพียงข้อศอก ปลายแขนเสื้อ
ไม่มีปลอกและสวมเสื้อซับในใส่ให้มิดชิด

๓



ตัวอย่าง เสื้อนักเรียน ม.ต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  (ม.ปลาย) เสื้อผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร เสื้อแบบคอเชิ้ต ผ่า
อกตลอดท่ีอกเส้ือท าเป็นตลบเข้าข้างใน กว้าง ๓ เซนติเมตร  มีกระดุมกลมสีขาว ๓-๕ เม็ด แขน
ยาวเพียงเหนือศอก ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อยประกอบด้วยผ้า ๒ ชิ้น ยาว ๓ เซนติเมตร
สอดชายเสื้อในกระโปรงและสวมเสื้อ
บังทรงใส่ให้มิดชิด

ตัวอย่าง เสื้อนักเรียนหญิง ม.ปลาย

๔



๓. กระโปรงนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.ต้น) และช่วงชั้นที่ ๔  (ม.ปลาย) กระโปรงแบบธรรมดา ผ้าสี

กรมท่าไม่บางเกินควร ด้านหน้าพับเป็นกลีบข้างละ ๓ กลีบ หันกลีบออกด้านนอกเย็บทับกลีบ
ขอบล่างลงมา ระหว่าง ๖-๑๒ เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอประมาณ กระโปรง
ยาวเพียงใต้เข่าเมื่อยืนตรง

๔. กางเกงนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ม.ต้น)และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.ปลาย) แบบกางเกงไทยขา

สั้นเพียงเหนือเข่าไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ผ้าสีกากี ส่วนกลางของกางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขา
ตั้งแต่ ๘-๑๘ เซนติเมตร ตามส่วนของขนาดของขา ปลายขาพับชายเข้าในกว้าง ๕ เซนติเมตร 
ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลังเวลาสวมให้ทับ
ชายเสื้อให้เรียบร้อย

๕



๕. เข็มขัด
๕.๑ นักเรียนชาย

๕.๑.๑ นักเรียนชาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ม.ต้น) ใช้เข็มขัดลูกเสือหนังสีน้ าตาลขนาด
กว้างตั้งแต่ ๒.๕-๕ เซนติเมตร 

๕.๑.๒ นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ม.ปลาย) ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาลขนาดกว้าง
ตั้งแต่ ๒.๕-๕ เซนติเมตร ยาวตามส่วนของขนาดของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะทอง รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัด (เข็มสอดรูเข็มเป็นเพียงเข็มเดียว) มีปลอกหนังสีเดียวกันกับเข็ม
ขัด ๑ ปลอก ขนาด ๑ เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเข็มขัด

๕.๒ นักเรียนหญิง
๕.๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.ต้น) ไม่ต้องใช้เข็มขัด ยกเว้นเครื่องแบบผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ ลูกเสือ

๖

http://www.google.co.th/url?url=http://manaogarment.com/product/253&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-QMEVLrtJIvq8AWSzIKQAw&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNFtizRpL3NIp31OgS1jg0VZpXMI8g
http://www.manaogarment.com/product/35
http://www.google.co.th/url?url=http://manaogarment.com/product/253&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-QMEVLrtJIvq8AWSzIKQAw&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNFtizRpL3NIp31OgS1jg0VZpXMI8g


ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ม.ปลาย) ใช้เข็มขัดหนังสีด าแบบนักเรียน ขนาดกว้าง
ตั้งแต่ ๒-๓ เซนติเมตรยาวตามส่วนขนาดของนักเรียน หัวรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า แบบชนิดหัวกลัด 
หรือผ้าสีด าหุ้มมีปลอกหนังหรือผ้าสีเดียวกันกับเข็มขัดขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ส าหรับสอด
ปลายเข็มขัดและใช้คาดทับกระโปรง

๖. รองเท้าและถุงเท้า
๖.๑ นักเรียนชาย

รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลชนิดผูกเชือกสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย ให้ใช้ประกอบ ถุงเท้า
น้ าตาลไม่มีลวดลาย ดึงให้สุดไม่พับ(ห้ามใช้ถุงเท้าลูกฟูกหนาๆหรือถุงเท้ายาวแบบนักฟุตบอล 
ยกเว้นเครื่องแบบลูกเสือ)

๖.๒ นักเรียนหญิง
รองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้ามน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ใช้ประกอบ

กับ ถุงเท้าขาวไม่มีลวดลาย พับปลาย

๗

http://www.manaogarment.com/product/39
http://www.google.co.th/url?url=http://vichaicollection.tarad.com/product-th-882112-4454305-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+GoldCity+%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99+205S+%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5+%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C29.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sAoEVNydD8jU8gWT4IKgCQ&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNHJT7v81i6pIKSVeiMl-N8PZHHkxw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.bigbluemall.com/products/%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-100%-(%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81).html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cQ0EVM_jCoeC8gXwwIKAAw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFOZdcOVQTu6clvPsa6KgSWoDOPCw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.weloveshopping.com/shop/showproduct.php?pid=18922538&shopid=254246&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Aw0EVPCjA87X8gXFr4LoDA&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHNhwNox76c88xQ7Ee9q_VtPtJM4Q
http://www.google.co.th/url?url=http://www.lazada.co.th/d-sox-scawg01-3-71221.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uQ0EVKH6FcK68gWx0oC4Cg&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNHhhI5_pCVEt83hUWOCwCyUkXAPow
http://www.google.co.th/url?url=http://www.plazathai.com/show-311433.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EAsEVIDDNtfp8AXyioKAAw&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNGOf-VD2Kt36t54fJffPp-S_7vAkw


๗.  เครื่องหมายโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๗.๑  ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม “ส.จ.พ.” ที่อกที่เสื้อเบื้องขวาเหนือราว

นมด้วยด้วยไหมสีน้ าเงินแก่ แบบพิมพ์ตัวธรรมดา  ขนาด  ๑ x ๑.๕ เซนติเมตร  โดยปักเว้น
ช่องไฟไว้พองามปักเลขประจ าตัว  ด้วยเลขไทย ขนาดความสูงของตัวเลข  ๐.๘ เซนติเมตร  ใต้
ขอบล่าง “ส.จ.พ.” ประมาณ  ๑.๕ เซนติเมตร

๗.๒ ปักชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย) ที่หน้าอกเสื้อเบื้องซ้ายตรงตามแนว “ส.จ.พ.” ด้วย
ด้ายไหมสีน้ าเงินแก่ แบบพิมพ์ธรรมดา ขนาด  ๐.๖ ๐.๘  เซนติเมตร (นักเรียนชายปักชื่อและ
นามสกุลให้เหนือกระเป๋าประมาณ  ๑.๕ เซนติเมตร) ปักจุดลักษณะกลมทึบเหนือชื่อนามสกุล
ประมาณ ๑ เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร ด้วยด้ายไหมสีน้ าเงิน
แก่โดยโรงเรียนนี้เป็นผู้ก าหนดให้ดังนี้ด้านขวาให้ปักอักษรย่อโรงเรียน  ส .จ.พ. ส่วนด้านบน
อักษรย่อให้ปักจุดวงกลมส าหรับม.ต้น ม.ปลายให้ปักสามเหลี่ยม  
โดยการปักจุดให้ใช้สีแสดสามเหลี่ยม ซึ่งมีการปักจุดดังนี้ชั้น ม.๑ และชั้น ม.๔    ให้ปัก  ๑  จุด  
ชั้น ม.๒ และชั้น ม.๕  ให้ปัก  ๒  จุด  ชั้น ม.๓ และชั้น ม.๖   ให้ปัก  ๓  จุด  ส่วนเสื้อกราวด์ให้
ปักด้านขวาประกอบด้วย  ปักจุดบนอักษรตัวย่อ ส.จ.พ. โดยม.ต้นให้ใช้จุดสีเทา  ม.ปลายใช้จุดสี
แสด  แถวถัดมาปัก ชื่อ- สกุลและแถวล่างสุดให้ปักเลขประจ าตัวนักเรียนเป็นเลขไทย ส าหรับ
ช่ือ- สกุล  อักษรย่อโรงเรียนและเลขประจ าตัวให้ปักด้วยด้ายสีน้ าเงิน
ตัวอย่าง
เสื้อนักเรียน

๘



เสื้อกราวด์
ให้ปักด้านขวา

ความประพฤติ  การกระท าความดี การกระท าผิดและบทลงโทษ
ข้อ ๑  ประเภทการกระท าความดี  ความผิดและการพิจารณาลงโทษ

๑.๑ ประเภทการกระท าความดี

๙



๑.๒ ความผิดและการพิจารณาลงโทษ

๑๐



๑๑



๑๒



๑๓



๑๔



๑.๓ ประเภทการแก้และซ่อมพฤติกรรม(ระดบัคะแนนรวมจากข้อ ๑.๑) 
๑) เกณฑ์คะแนนมากกว่า  ๐ ผ่าน

๑.๑) ๐  ถึง  ๕๐พอใช้
๑.๒) ๕๑  ถึง  ๑๐๐ ดี
๑.๓) ๑๐๑  ถึง  ๑๕๐ ดีมาก
๑.๔) ๑๕๑  ถึง  ๒๐๐ มอบเกียรติบัตรการท าความดี      

ระดับ  ดีเด่น
๑.๕) ๒๐๑  ขึ้นไป มอบเกียรติบัตรการท าความดี  

ระดับ  ดีเยี่ยม
๒) เกณฑ์คะแนนท่ีต่ ากว่า  ๐ ไม่ผ่าน 

๒.๑)  ๐  ถึง -๕๐ พัฒนาโรงเรียน/ชุมชน 
ชั่วโมงละ  ๑๐  คะแนน  

๒.๒) -๕๑   ถึง -๑๐๐ พัฒนา  โรงเรียน/ชุมชน 
ชั่วโมงละ  ๗  คะแนน  

๒.๓) -๑๐๑ ถึง -๑๕๐ พัฒนา  โรงเรียน/ชุมชน 
ชั่วโมงละ  ๕  คะแนน  

๒.๔) -๑๕๑ ถึง -๒๐๐ เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ วัน
๒.๕) -๒๐๑ ถึง -๓๐๐ เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๗ วัน
๒.๖)  -๓๐๑  ขึ้นไป   เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑๕ วัน

ข้อ  ๒ ผู้มีอ านาจลงโทษนักเรียน
- คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนคัดกรองนักเรียนส่งนักเรียนเข้าอบรมตามขั้นตอน
- ครูทุกคน ให้นักเรียนท าความดี ซ้อมพฤติกรรม ตรวจสอบพฤติกรรม ลงโทษตามความ

เหมาะสม 
(นักเรียนเมื่อกระท าความผิดจะถูกลงโทษตามลักษณะของความผิด  การลงโทษจะกระท าควบ

คู่ความร้ายแรงของโทษ)
ข้อ  ๓  ความผิดขั้นร้ายแรง

๓.๑  การมีสิ่งเสพติดไว้ในครอบครองหรือเสพ  หรือดื่ม  หรือจ าหน่าย  ได้แก่  เฮโรอีน  ฝ่ิน  
มอร์ฟีน  ผงขาว  ยาบ้า  กัญชา  บุหร่ี  สุรา  ฯลฯ

๓.๒  กระท าการก่อความไม่สงบ  ปลุกป่ัน  ยุยงให้เกิดความแตกแยกขึ้นทั้งภายใน  หรือภายนอก
โรงเรียน

๓.๓  หมดสภาพความเป็นโสด  ท้ังทางพฤตินัย  หรือนิตินัย  หรือความสัมพันธ์ทางเพศ
๓.๔  ต้องคดีอาญา  หรือศาลตัดสินมีความผิดจริงทุกกรณี  หรือนักเรียนท่ีถูกค าสั่งศาลให้คุม

ความประพฤติ

๑๕



ข้อ  ๔  การลงโทษมี ๔ ขั้นตอน  
โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนท่ีกระท าความผิด มี ๔ สถาน การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนท่ี
กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอนดังนี้

๑) ว่ากล่าวตักเตือน
๒) ท าทัณฑ์บน
๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
๔) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การลงโทษให้ปฏิบัติตามข้อ  ๑  ประเภทการกระท าความดี  ความผิดและการพิจารณาลงโทษ  ข้อ ๑.๒
ข้อ  ๕ การปฏิบัติของนักเรียนเม่ือเข้ามาอยู่ในโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

๕.๑  วินัยท่ัวไป
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
(๔) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหร่ี หรือ

ยาเสพติด
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อันน่าจะ

ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
(๙) ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางวัน เพ่ือเท่ียวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ

เดือดร้อนให้แก่ ตนเองหรือผู้อ่ืน
๕.๒  การแต่งกายประจ าวัน

๑)  ม.ต้น     
วันจันทร์  ชุดนักเรียน 
วันอังคาร    ชุดเสื้อกราวด์  
วันพุธ      ชุดลูกเสือ ชุดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ม.ปลายชุดนักเรียน 

ห้องไหนที่มีพละ ใส่ชุดกราวด์
วันพฤหัสบดี  ชุดเส้ือกราวด์  
วันศุกร์    ชุดเสื้อขาว

(ให้นักเรียนใส่ชุดพละได้ในวันท่ีเรียนวิชาพละ)

๑๖



๒)  ม.ปลาย
วันจันทร์   ชุดนักเรียน 
วันอังคาร ชุดเสื้อกราวด์  
วันพุธ      ชุดนักเรียน ห้องไหนที่มีพละ ใส่ชุดกราวด์
วันพฤหัสบดี ชุดเสื้อกราวด์  
วันศุกร์   ชุดเสื้อขาว

๕.๓ การรับประทานอาหาร
๑)  เวลารับประทานอาหาร ช่วงเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น.-๐๘.๐๐ น. ช่วงเท่ียง  

เวลา๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.
๒)  นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารและเข้านั่งโต๊ะรับประทานอาหารให้เรียบร้อย ตามล าดับ

ก่อนหลัง
๓)  ห้ามนักเรียนรับประทานอาหาร หรือของขบเคี้ยวทุกชนิดโดยเด็ดขาดในขณะครูก าลัง

สอนท้ังในและนอกห้องเรียน
๔)   ห้ามนักเรียนเดิน หรือยืน หรือส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร
๕) ให้นักเรียนรับประทานอาหารตามเวลาและสถานท่ีท่ีโรงเรียนก าหนดให้เท่านั้น
๖) เก็บถ้วย ชาม จาน ซ้อนซ่อม และตะเกียบในภาชนะในภาชนะรองรับทุกครั้งหลัง

รับประทานอาหารเสร็จแล้ว
๕.๔  การแสดงความเคารพ

๑) ในห้องเรียนทุกชั่วโมง เมื่อครูเข้าสอน ทุกคนพร้อม หัวหน้าบอกท าความเคารพด้วย
ค าว่า “นักเรียนเคารพ” ให้นักเรียนตรงยกมือไหว้ แล้วกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ” พร้อมกันเมื่อหมดเวลา
เรียนในชั่วโมงนั้นๆ  หัวหน้าห้องบอกด้วยค าว่า  “ นักเรียนเคารพ” ให้นักเรียนตรงยกมือไหว้แล้วกล่าวค า
ว่า  “ขอบคุณครับ” “ ขอบคุณค่ะ” เสร็จแล้วนั่งรอครูท่ีจะเข้าสอนในชั่วโมงต่อไป

๒) ถ้าครูเรียกพบ หรือนักเรียนจะเข้าพบ ให้นักเรียนอยู่ห่างครูพอประมาณแล้วยืนตรง 
หรือเวลาพูดคุยให้มีค าลงท้ายว่า “ครับ” “ค่ะ” ทุกครั้งไป

๓)  เมื่อครูเดินผ่าน หรือเดินสวนทางกับนักเรียนให้นักเรียนยืนตรงแล้วน้อมไหว้ท้ังชาย
และหญิง(เว้นแตม่ีของถอืในมือให้ยืนตรง) ถ้าอยู่ในชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี ให้ท าความเคารพตาม
ระเบียบ  และการแสดงความเคารพต้องท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ(ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การเคารพของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐)

๑๗



๕.๕  การมาและการกลับจากโรงเรียน
๑)  มาถึงก่อนโรงเรียนขึ้นเวลา ๑๐ นาที ( ๐๘.๐๐ น. สัญญาณเรียกเข้าแถวหน้าเสาธง 

ครั้งท่ี ๑)
๒)  ขณะที่เข้ามาถึงประตูทางเข้าโรงเรียนให้นักเรียนไหว้พระพุทธรูปก่อน แล้วท าความ

เคารพครูเวรทุกครั้งท้ังไปและกลับ
๓)  ห้ามนักเรียนกลับก่อนเวลาหรือสัญญาณเลิกเรียน
๔)  ห้ามนักเรียนไปรอท่ีประตูก่อนสัญญาณเลิกเรียน
๕)  ห้ามนักเรียนไปเอาพาหนะของตนเองก่อนสัญญาณเลิกเรียน

๕.๖  การลา
๑)  ไม่มาเรียนทุกครั้งต้องมีใบลายื่นต่อครูท่ีปรึกษาและครูผู้สอนรายวิชาแต่ละวันทราบ
๒)  ใบลาห้องบอกเหตุผลการลาให้ชัดเจนท้ังลาป่วยและลากิจและผู้ปกครองรับรองทุก

ครั้งจึงถือว่าสมบูรณ์
๓)  การยื่นใบลา ให้ย่ืนในวันท่ีนักเรียนลา ยกเว้นไม่สามารถท่ีจะยื่นในวันลาได้  ให้ยื่น

วันแรกท่ีนักเรียนมาเรียน  ถ้านักเรียนไม่ยื่น ถือว่านักเรียนออกจากบ้านแต่ไม่ถึงโรงเรียน จะถูกพิจารณา
โทษตามขั้นตอนที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้

๔)  แบบใบลาให้ใช้ตามแบบท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว้
๕)  ลากิจ  อย่างมากไม่เกินคร้ังละ ๓ วัน ลาป่วย ครั้งละไม่เกิน ๗ วัน (ถ้าเกินกว่านั้น

ต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง)
๕.๗  การปฏิบัติตนในเวลาเรียน

๑)  เวลา  ๐๗.๓๐ น. ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาความสะอาด หรืออื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย

๒)  เวลา  ๐๗.๕๕ น.  เมื่อได้ยินสัญญาณเรียกเข้าแถว นักเรียนต้องเดินไปเข้าแถวหนา้
เสาธงอย่างรวดเร็ว และเมื่อเพลงจบนักเรียนทุกคน ต้องอยู่ในแถวด้วยความเป็นระเบียบ

๓)  ในขณะท่ีประกอบกิจกรรมหรือร่วมพิธีหน้าเสาธง นักเรียนจะต้องอยู่ในอาการ
ส ารวมไม่คุยกันและอยู่ในระเบียบแถวตลอดเวลา

๔)  การเดินเข้าชั้นเรียนให้เดินเรียงเดี่ยวชิดขวาขึ้น-ลงอาคารเรียนหรือตามแนวถนน
๕)  การเข้าห้องเรียนในแต่ละชั่วโมง ถ้าช้าเกิน ๑๕ นาที ให้ถือว่าขาดเรียนในรายวิชา

นั้นๆ  และให้ขออนุญาตครูผู้สอนก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง
๖)  ก่อนเข้าเรียนชั่วโมงแรกในภาคบ่าย ให้นักเรียนเข้าเรียนรอครูผู้สอนรายวิชานั้นๆ

๕.๘  การออกนอกโรงเรียน และนอกบริเวณโรงเรียน
๑)  การออกนอกห้องเรียนให้ขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั้ง
๒)  การออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ขออนุญาตครูท่ีปรึกษา ครูประจ าวิชาหรือ

คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑๘



๓)  กิจจ าเป็นท่ีจะอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนได้คือ
๓.๑)  ป่วยต้องไปโรงพยาบาล
๓.๒)  ไปธนาคาร
๓.๓)  ไปไปรษณีย์
๓.๔)  อื่นๆ (ให้อยู่ในดุลยพินิจของานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

๔)  ก าหนดเวลาท่ีจะอนุญาตให้ออกบริเวณโรงเรียนได้ จะต้องเป็นชั่วโมงท่ีพักกลางวัน
และชั่วโมงท่ี ๗ นอกเหนือจากนี้ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุญาต

๕)  การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง ถ้าเป็นเวลาเรียนให้แจ้งครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษา
ก่อนจึงไปขออนุญาตจากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วต้องน าบัตรประจ าตัวนักเรียนไปด้วยเมื่อ
เสร็จธุระแล้วให้รีบคืนบัตรทันทีตามระยะเวลาท่ีขออนุญาตออกในวันนั้น บัตร ๑ ใบใช้ได้ ๑ คน ต่อครั้งต่อ
วัน
๕.๙  การใช้ยานพาหนะ

๑)  ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด
๒)  นักเรียนท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายจะต้องสวมหมวกนิรภัยเสมอ
๓)  จอดให้เป็นระเบียบในโรงรถท่ีทางโรงเรียนก าหนด
๔)  ใส่หรือล๊อคกุญแจให้มั่นคง
๕)  ห้ามขับขี่ยานพาหนะเล่นภายในโรงเรียนและในเวลาเรียน
๖)  ไม่น ายานพาหนะท่ีไม่ใช้ของตนเองมาขับขี่(ยกเว้นเจ้าของอนุญาต)

๕.๑๐  การใช้ห้องน้ าห้องสุขา
๑)  การใช้ห้องน้ าห้องสุขา จะต้องใช้ตามท่ีโรงเรียนก าหนด เช่น ห้องน้ าห้องสุขาชาย 

ห้องน้ าห้องสุขาหญิง ห้องน้ าห้องสุขาของครู โดยไม่ปะปนกัน
๒)  เมื่อใช้แล้วต้องท าความสะอาดทุกครั้ง
๓)  ไม่ขีดเขียนหรือวาดภาพใดๆ  ลงตามพื้นฝาผนัง
๔)  ไม่ใช้เป็นสถานท่ีหลบซ่อน มั่วสุมในการกระท าความผิดระเบียบของทางโรงเรียน

ข้อ  ๖ การหมดสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๑)  เสียชีวิต
๒)  ผู้ปกครองมาลาออกและได้รับอนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา
๓)  ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้ ตั้งแต่ ๑๕ วัน ขึ้นไป
๔)  ต้องคดีอาญา หรือศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง ทุกกรณี
๕)  ออกตามขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๖)  ผู้บริหารโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมพิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา

๑๙



การแก้ไขระเบียบนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามสถานการณ์และความจ าเป็นย่อมท าได้
โดยคณะกรรมการน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยอนุมัติของผู้อ านวยการโรงเรียนละให้
รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม)
ผู้อ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

๒๐



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม



 

แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 
 

วิธีการด าเนิน 
ระยะเวลา
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ 

๑.  เตรียมการและวางแผนด าเนินงาน 
     กิจกรรมที่  ๑  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
     กิจกรรมที่  ๒  วิเคราะห์สภาพ

ความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียนและ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

 
พฤษภาคม  

๒๕๖๓ 

 
-  ผู้บริหาร 
-  คณะกรรมการ   
   ประสานงาน 

-  โครงการ/แผนปฏิบัติงาน/
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

๒.  ปฏิบัติตามแผน 
     กิจกรรมที่  ๓  สร้างความตระหนัก

และความเข้าใจกับบุคลากร 
     กิจกรรมที่  ๔  ด าเนินการตาม

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พฤษภาคม
๒๕๖๓ 

ถึง 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
-  คณะกรรมการ 
   ประสานงาน 
-  ครูทุกคนใน       
   โรงเรียน 

- รายละเอียดตามเอกสารเรื่อง  
คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓.  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินและ
รายงาน 

     กิจกรรมที่  ๕  ประเมินผลเพื่อ
ทบทวน 

     กิจกรรมที่  ๖  ประเมินเพ่ือพัฒนา
และสรุปรายงาน 

สิงหาคม 
และ 

มกราคม 
(กิจกรรมที่  ๕) 

กุมภาพันธ์ 
(กิจกรรมที่  ๖) 

-  คณะกรรมการ      
   ประเมินเพื่อ 
   ทบทวน 
-  คณะกรรมการ      
   อ านวยการและ   
   ประสานงาน 

-  รายละเอียดตามเอกสารเรื่อง  
การประกันคุณภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
วัน เดือน ปี กิจกรรม/วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

พฤษภาคม  
๒๕๖๓ 

ศึกษาท าความเข้าใจเอกสาร     ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน 

 

รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน

ระบบการดูแลฯ 
โรงเรียน 

พฤษภาคม  
๒๕๖๓ 

จัดท าโครงการ 
บุคลากร             

ในโรงเรียนทุกคน 
หัวหน้างาน

ระบบการดูแลฯ 
โรงเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลฯ 
บุคลากร            

ในโรงเรียนทุกคน 
หัวหน้างาน

ระบบการดูแลฯ 
โรงเรียน 

มิถุนายน   
๒๕๖๓ 

ประชุมชี้แจงโครงการและอบรมแนว
ทางการด าเนินงานตามระบบการดูแลฯ 

บุคลากร             
ในโรงเรียนทุกคน 

หัวหน้างาน
ระบบการดูแลฯ 

โรงเรียน 

มิถุนายน   
๒๕๖๓ 

เก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล 
นักเรียน ครูที่ปรึกษา โรงเรียน 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

เยี่ยมบ้านนักเรียน 
นักเรียน ครูที่ปรึกษา บ้านนักเรียน 

      กรกฎาคม   
๒๕๖๓ 

ให้นักเรียนกรอกข้อมูล 
-  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ) 
หรืออ่ืน ๆ   
-  คัดกรองนักเรียนเป็น  ๓  กลุ่ม  
และสรุปผลการคัดกรอง 
-สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนและเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

นักเรียน 
นักเรียน 

ครูทีป่รึกษา 
โรงเรียน 

      กรกฎาคม   
๒๕๖๓ 

-ประชุมผู้ปกครอง  
(Classroom  Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ 
-สรุปรายงานผลและเสนอต่อผู้บริหาร 

ผู้ปกครอง นักเรียน ครูที่ปรึกษา 
โรงเรียน 

 

พ.ค. ๖๓-ก.พ.
๖๔ 

 
 

-จัดกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน 
-สรุปรายงานการด าเนินงาน 

 
 

นักเรียน 

-  ครูที่ปรึกษา 
-  ครูแนะแนว 
-  ครูปกครอง 
-  ผู้เชี่ยวชาญ    
    ภายนอก 

-โรงเรียน 
-สถาบันต่างๆ 
-สาธารณสุข     
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 
เก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล 

นักเรียน ครูที่ปรึกษา โรงเรียน 

พฤศจิกายน  
๒๕๖๓ 

เยี่ยมบ้านนักเรียน 
นักเรียน ครูที่ปรึกษา บ้านนักเรียน 

     ธันวาคม   
๒๕๖๓ 

ให้นักเรียนกรอกข้อมูล 
-  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ) 
หรืออ่ืน ๆ   
-  คัดกรองนักเรียนเป็น  ๓  กลุม่  
และสรุปผลการคัดกรอง 
-สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนและเสนอ
ต่อผู้บริหาร 

นักเรียน 
นักเรียน 

ครูที่ปรึกษา 
โรงเรียน 

     ธันวาคม   
๒๕๖๓ 

-ประชุมผู้ปกครอง  
(Classroom  Meeting) ภาคเรียนที่ 
๒ 
-สรุปรายงานผลและเสนอต่อผู้บริหาร 

ผู้ปกครอง
นักเรียน 

ครูที่ปรึกษา 
โรงเรียน 

 

พ.ค. ๖๓-ก.พ.
๖๔ 

 
 

-จัดกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของนักเรียน 
-สรุปรายงานการด าเนินงาน 

 
 

นักเรียน 

-  ครูที่ปรึกษา 
-  ครูแนะแนว 
-  ครูปกครอง 
-  ผู้เชี่ยวชาญ    
    ภายนอก 

-โรงเรียน 
-สถาบันต่างๆ 
-สาธารณสุข     
จังหวัด 

    กุมภาพันธ์ 
        ๒๕๖๔ 

สรุปโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เสนอต่อผู้บริหาร 

 
- 

-  คณะกรรมการ
ประเมิน 
 

โรงเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

แผนภูมิแสดงกระบวนการด าเนินงาน 
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของครูที่ปรึกษา 
 
                                                                     
            
                                                

 
                                                                             
                                                                            ดีขึ้น  

  

        คดักรองนกัเรียน 

     กลุ่มพิเศษ / กลุ่มปกติ 

       ส่งเสริมนกัเรียน 

            ไม่ดีข้ึน  
 ยากต่อการช่วยเหลือ
ดูแล 

              ส่งต่อ 
   (ภายในโรงเรียน) 

        รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

พฤติกรรม
ดี       ข้ึน

     กลุ่มเส่ียง  /  มีปัญหา 

    ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา 



 
 
 

แผนภูมิการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

หวัหนา้งานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

งานส่งเสริม 

งานโฮมรูม/แนะแนว 

งานเครือข่ายผูป้กครอง 

งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 

งานใหค้ าปรึกษา 

งานส่งต่อภายใน/
ภายนอก 

ครูท่ีปรึกษา 

งานสารสนเทศและประเมินผล 

หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 



 

 
 

 

 

 
การส่งเสริมระบบการบริหาร 

งานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 
 
 การเยี่ยมบ้านนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานระบบ                     
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน  พร้อมด้วยวิธีการและ
เครื่องมือ   การท างานที่ชัดเจน  โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน  พร้อมทั้งความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดของครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  
จึงจัดให้มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ภาคเรียนที่  ........  ปีการศึกษา ...............  ขึ้น  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริม  
พัฒนา  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน  อันน าไปสู่การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 การจัดท ารายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน  จึงเป็นการรายงานผลการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 
....................................... ถึง ......................................... เพ่ือเป็นข้อมูลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  อันน าไปสู่การน าผลการรายงานไปสู่การวาง
แผนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนต่อไป 
 
 
      ลงชื่อ            ครูที่ปรึกษา 
              (................................................................) 
 
                         
      ลงชื่อ            ครูที่ปรึกษา 
              (................................................................) 

 
 

      ลงชื่อ            ครูที่ปรึกษา 
              (................................................................) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

สารบัญ 
 

เรื่อง                            หน้า 
ค าน า    
สารบัญ 
บันทึกข้อความรายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน      ๑ 
แบบรายงานการด าเนินงานเยี่ยมบ้าน                    ๒ 
แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านรายห้องเรียน ระดับชั้น ม. ……./……           ๓ 
ภาคผนวก                            ๖ 

- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านรายบุคคล (ท่ีบันทึกข้อมูล นักเรียนทั้งหมด) 
และภาพการด าเนินงานออกเยี่ยมบ้าน 

- ค าสั่งที่ ......../.......... เรื่อง แต่งตั้งครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ภาคเรียนที่ .....ปีการศึกษา .............   

 
 

 
   

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานการด าเนินงานเยี่ยมบ้าน 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน ที่อยู่ บุคลที่ครูไปพบ/เบอร์
โทรศัพท์ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านรายห้องเรียน ระดับชั้น ม. ................ 

 ข้าพเจ้า   ............................................................  และ..............................................................  ครูที่ปรึกษา   
ชั้น  ...................  ได้ด าเนินการเยี่ยมบ้านแล้ว  สรุปผลได้ดังนี้ 

สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้านต่างๆ   
 ด้านที่ ๑  สมควรได้รับการช่วยเหลือด้านการเรียนและความสามารถ     จ านวน  .........  คน 
 ด้านที่ ๒  สมควรได้รับการช่วยเหลือด้านสุขภาพ          จ านวน  .........  คน 
 ด้านที่ ๓  สมควรได้รับการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการเงิน      จ านวน  .........  คน  

ด้านที่ ๔  สมควรได้รับการช่วยเหลือด้านสภาพแวดล้อม สังคม ชุมชนที่อยู่อาศัย   จ านวน  .........  คน 
 ด้านที่ ๕  สมควรได้รับการช่วยเหลือด้านพฤติกรรม          จ านวน  .........  คน 
 

เกณฑ์การสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ด้านการเรียนและความสามารถ 

๑. ด้านการเรียน         จ านวน  .........  คน   
๒. ด้านความสามารถ       จ านวน  .........  คน 

ด้านสุขภาพ 
๑. สุขภาพกาย         จ านวน  .........  คน   
๒. ด้านสุขภาพจิต        จ านวน  .........  คน 

ด้านเศรษฐกิจและการเงิน 
๑. ไม่จ าเป็น          จ านวน  .........  คน 
๒. ปานกลาง          จ านวน  .........  คน 
๓. จ าเป็นมาก         จ านวน  .........  คน 
๔. จ าเป็นมากที่สุด        จ านวน  .........  คน 

ด้านสภาพแวดล้อม สังคม ชุมชนที่อยู่อาศัย   
๑. ความปลอดภัย        จ านวน  .........  คน   
๒. มีปัญหายาเสพติดในชุมชน     จ านวน  .........  คน 
๓. บ้านเรือนที่พักอาศัย ความเป็นอยู่   จ านวน  .........  คน 

ด้านพฤติกรรม 
๑. การใช้สารเสพติด        จ านวน  .........  คน 
๒. การใช้ความรุนแรง       จ านวน  .........  คน 
๓. เพศหรือชู้สาว         จ านวน  .........  คน 
๔. ติดเกมส์          จ านวน  .........  คน 
๕. ติดเครื่องมือสื่อสาร/สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  .........  คน 

 



 
ประโยชน์ของการเยี่ยมบ้าน 
............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................ ....................................
............................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ..........................................................................................  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
........................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................ .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
        
 
 
  
        ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 
               (..........................................) 
               ........../...................../..............       
 
        ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 
              (...........................................) 
               ........../...................../.............. 

 



 
 

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ช่ือ-นามสกลุนักเรียน...................................................................  ช่ือเล่น...............................................................  
รหัสประจ าตัวนักเรยีน................................................................ อีเมล์.................................................................. 
รหัสประจ าตัวประชาชน............................................................. Facebook........................................................ 
วันเดือนปีเกิด..............................................................................        เบอร์โทรศัพท์..................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................................................... 

ข้อมูลจากการสังเกตและสอบถาม 
จ านวนพี่น้อง (รวมตัวนักเรียน).................คน เป็นบตุรล าดับที่................   ชาย.............คน หญิง.............คน 
กรณีที่มีพ่ีน้องในโรงเรียนเดียวกันระบุช่ือ ........................................................................................................................ 

ข้อมูลบิดา-มารดา-ผู้ปกครอง 
ที่อยู่อาศัย   บ้านตนเอง  เช่าอยู่กับผู้ปกครอง  บ้านเช่า/หอพัก(อยู่กับ....................)  อาศัยอยู่กับคนอ่ืน  
สภาพตัวบ้าน / ที่อยู่อาศัย    ดี   พอใช้   เก่าทรุดโทรม   พื้นที่คับแคบ   ไม่มีความเป็นสดัส่วน 
นักเรียนอาศัยอยู่กับ   บิดาและมารดา    บิดา    มารดา   ผู้ปกครอง  คนอ่ืน   คนเดียว 
สถานะการสมรสของบิดา-มารดา  โสด    หย่าร้าง    แยกกันอยู่   อยู่ด้วยกันไมไ่ด้จดทะเบียนสมรส   
                                           อยู่ด้วยกันจดทะเบียนสมรส  บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม 
                                           บิดาและมารดาถึงแก่กรรม   อื่น ๆ 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว / เดือน....................................บาท นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายจาก   ผู้ปกครอง  บิดา  
 มารดา  ท้ังบิดาและมารดา  ท้ังบิดา มารดา และผู้ปกครอง   หามาด้วยตนเอง 
ได้เงินไปโรงเรียนวันละ.................บาท  นักเรียนท างานหารายได้ อาชีพ............................... รายได้วันละ..............บาท 
ช่วงระยะเวลาท างาน.............................................................................................. .............(เช่น ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.) 
ชื่อ – สกุลผู้ปกครอง................................................................ อาชีพผู้ปกครอง  เกษตรกร  ค้าขาย  รับจ้าง  ขับรถ  รับ
ราชการ   ไม่ได้ประกอบอาชีพ  รัฐวิสาหกิจ  นักการเมือง  อื่น ๆ 
ชื่อ – สกุลบิดา......................................................................... อาชีพบิดา  เกษตรกร  ค้าขาย  รับจ้าง  
 ขับรถ  รับราชการ   ไม่ได้ประกอบอาชีพ  รัฐวิสาหกิจ  นักการเมือง  อื่น ๆ 
ชื่อ – สกุลมารดา.........................................................................อาชีพมารดา  เกษตรกร  ค้าขาย  รับจ้าง  ขับรถ  รับ
ราชการ   ไม่ได้ประกอบอาชีพ  รัฐวิสาหกิจ  นักการเมือง  อื่น ๆ 

การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน..................กม.     การเดินทางมาโรงเรียน  ผู้ปกครองมาส่ง   เดินทางมาเอง 
เดินทางโดยพาหนะ  เดิน  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  รถโดยสารประจ าทาง   
                         รถรับ-ส่ง   รถไฟ  
ความปลอดภัยระหว่างไปโรงเรียน  ปลอดภัย   ไม่ปลอดภัย 
ต าแหน่งท่ีอยู่บ้านพักของนักเรียน 
สถานท่ี......................................................................................... ละติจูด........................... ลองติจูด............................. 

การดูแลและสนับสนุนด้านการเรียน และพฤติกรรม ของครอบครัว 
ด้านการเรียน..............................................................................  การดูแลพฤติกรรม...................................................... 
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้าน   มีความใกล้ชิด/อบอุ่น   ห่างเหิน/ทอดท้ิง/ปล่อยปะละเลย 
พฤติกรรมท่ี ไม่ด ีของนักเรียนเมื่ออยู่บ้าน........................................................................................................................  

 

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  
๑ 

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  
๒ 



 
 
 
 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโรงเรียน   ดีมาก    ดี    ปานกลาง    น้อย    น้อยที่สุด   
โรคประจ าตัว / ความเจบ็ป่วยทางกายหรือทางจิต.......................................................................................................... 
ความพิการ....................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการเย่ียมบ้านนักเรียน 
สมควรได้รับการช่วยเหลือด้านการเรียน ความสามารถ    ด้านการเรยีน   ด้านความสามารถ 
(ระบุได้มากกว่า ๑ รายการ) 
 
สมควรให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพ :  สุขภาพกาย   สุขภาพจิต 
(ระบุได้มากกว่า ๑ รายการ) 
 
สมควรช่วยเหลือด้านการเงิน :  ไม่จ าเป็น    ปานกลาง   จ าเป็นมาก   จ าเป็นมากท่ีสุด    
 
สมควรได้รับการช่วยเหลือด้านสภาพแวดล้อม :  ความปลอดภัย     มีปัญหายาเสพตดิในชุมชน  
 บ้านเรือนที่พักอาศัย ความเปน็อยู่ 
(ระบุได้มากกว่า ๑ รายการ) 
 
สมควรให้การช่วยเหลือด้านพฤติกรรม :  การใช้สารเสพติด   การใช้ความรุนแรง    เพศหรือชู้สาว   
 ติดเกมส ์   ติดเครื่องมือสือ่สาร/สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(ระบุได้มากกว่า ๑ รายการ) 
 
ข้อเสนอแนะ 
:............................................................................................................................................................................................................. 
:............................................................................................................................................................................................................. 

 

ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บประเด็นและข้อมูลที่นา่สนใจในการเยี่ยมบ้าน 

 
 
 
 

รูปที่ ๑   มีหลังคาและฝาบ้านด้วย 

 
 
 
 

รูปที่ ๒   ภายในบ้าน 

 



 
ที ่ ข้อมูล ตัวอย่างประเด็นสังเกต สอบถาม 
๑. ด้านท่ีอยู่อาศัยและปัจจัยทางกายภาพ -การอยู่อาศัยกับบิดามารดา หรืออยู่กับบุคคลอื่น 

-สถานภาพของครอบครัวอยู่ร่วมกัน หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ 
-จ านวนและลักษณะบุคคลท่ีอาศัยในบ้าน 
-ลักษณะ สภาพบ้าน ความแข็งแรงปลอดภัยของบ้านท่ีอยู่อาศัย 
-ความเป็นสัดส่วนในการนอนของเด็ก 
-สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย 
 หรือมีความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพของเด็ก 
-มีความเป็นอยู่ในสภาพยากจน ล าบาก หรือสุขสบาย 

๒. ด้านการใช้ชีวิตและกิจกรรม 
ท่ีบ้าน 

ในวันที่เรียนหนังสือ 
-การเล่นกีฬา            - การคุยโทรศัพท์            - การดูโทรทัศน์ 
-การคุยกับพ่อแม่       - การเล่นเกม                 - การเล่นอินเทอร์เน็ต 
-การอ่านหนังสือเรียน  - การอ่านหนังสืออ่านเล่น  - การท าการบ้าน         
- การช่วยงานบ้าน      - การเรียนพิเศษ             - การอยู่บ้านเพื่อน 
ในวันหยุด 
-เท่ียวกับพ่อแม่             -ไปวัดท าบุญ            - เท่ียวกลางคืน 
-ไปห้างสรรพสินค้า         - ดูหนัง                  - ช้อปป้ิง 
-ช่วยงานบ้าน               - ท างานพิเศษหารายได้ 

๓. สภาพการเลี้ยงดู -พ่อแม่เลี้ยงดูเอง               - มีผู้ปกครองดูแล 
-ดูแลอย่างเข้มงวด             - เลี้ยงดูโดยมีการใช้ความรุนแรง 
-เลี้ยงดูแบบมีเหตุผล          - เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย 
-การดูแลสุขภาพร่างกาย     - การดูแลสภาพจิตใจ 

๔. ด้านบรรยากาศและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

-ความรัก                 - ความใกล้ชิด/ห่างเหิน 
-ความอบอุ่น            - การถูกทอดท้ิง/ละเลย 
-การให้เวลาอย่างเต็มท่ี/ไม่มีเวลาให้มากนัก 

๕. ด้านเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัว - อาชีพของบิดาและรายได้          - อาชีพของมารดาและรายได้ 
- อาชีพของผู้ปกครองและรายได้   - สิ่งอ านวยความสะดวกในบ้าน 
- สิ่งท่ีจะช่วยให้สามารถเรียนและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

๖. การเดินทางไปโรงเรียน -ความใกล้ไกลจากบ้านไปโรงเรียน 
-ความปลอดภยัในการเดินทางไปโรงเรียน เช่น 
  สภาพข้างทางของการเดินทางไปโรงเรียน , พาหนะในการเดินทาง 

๗. พฤติกรรมของนักเรียนในทัศนะของ
ผู้ปกครอง 

-การรับประทานอาหาร เช่น Junk food หรืออาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ 
-การเสพสารเสพติด เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า สารระเหย 
-การไปโรงเรียน เช่น มาเรียนสม่ าเสมอ ตรงเวลา  โดดเรียน  
  มาสาย  การคบเพื่อน 

๘.  คุณลักษณะของเด็กในทัศนะของ
ผู้ปกครอง 

- ความรับผิดชอบ                                  - ความพยายามทุ่มเท 
- ความพากเพียรอุตสาหะ                          - ความใส่ใจเอื้ออาทรผู้อื่น 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า                         - เป้าหมายชีวิต 
- การรักและเห็นคุณค่าในตน                      -ความภาคภูมิใจ 
- ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
- ความมั่นใจในตนเอง 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างงานสภานักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 

ประธานสภานักเรียน 
 

รองประธาน 
สภานักเรียน 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

รองประธาน 
สภานักเรียน 

ฝ่ายบริหารงาน
กิจการ 

รองประธาน 
สภานักเรียน 
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

รองประธาน 
สภานักเรียน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

เลขานุการ 
 

งานวิชาการ 

.งานประเมินผล 

งานกิจกรรม 

งานระเบียบวินัย 
และรับเรื่อง 
ร้องทุกข์ 

งานคณะสี 

ห้องเรียนสี
ขาว 

งาน
งบประมาณ 

งานพัสดุครุภัณฑ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานสวัสดิการ 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

งานเทคโนโลยีและโสตทัศนปูกรณ์ 



 

 

งานส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

1. รับส่งหนังสือ ร่างพมิพห์นังสือ ท าระเบยีบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ 
เก็บหนังสือราชการ 

2. ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือที่มาถึงฝา่ยกิจการนักเรียน  
3. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
4. วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครภุัณฑ์ของฝ่ายกิจการนักเรียน  
5. จัดท าแบบฟอร์มตา่งๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน 
6. จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกจิการนักเรียน ท าหนังสอืคู่มอื

นักเรียน 
7. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  
8. รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรยีนทีต่กเกณฑ์การ

ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
9. จัดท าเอกสารเก่ียวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน  
10. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์ระเบียบวินัย กฎขอ้บังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและ

นักเรียนทราบโดยทัว่กัน 
11. ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ายกิจการนักเรียน 
12. จัดท าเอกสารพรรณนางาน  
13. ออกแบบประเมินงานทกุงาน ในฝ่ายกิจการนักเรียน  
14. วิเคราะห์ผลการน าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการฝา่ย

กิจการนักเรียน ให้รับทราบ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน  
15. จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี 

 

 

          



 

แผนภูมิแสดงกระบวนการด าเนินงานธุรการฝ่าย 
โรงเรียนสวายจกีพทิยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
                
 
 

 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

เจา้หนา้ท่ีงานธุรการฝ่าย 

รับส่งหนงัสือ 

ร่างพิมพห์นงัสือ 

เก็บหนงัสือราชการ 

ประสานงาน ประชาสัมพนัธ์ 

เผยแพร่  ระเบียบวนิยั  
กฎขอ้บงัคบั   แนว
ปฏิบติัใหบุ้คลากรและ
นกัเรียนทราบโดยทัว่กนั 

 

ติดตาม เก่ียวกบัหนงัสือท่ี
มาถึงฝ่ายกิจการนกัเรียน  

จดัท าเอกสารพรรณนางาน 
 

หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 



 

 
โครงสร้างการด าเนินงานกิจกรรมวันส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นเตรยีมการ (P) 
- ศึกษานโยบายของโรงเรียน   
- ศึกษาผลการด าเนนิโครงการฯ ในปทีี่ผ่านมา  
- ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการ 

ขั้นด าเนินการ (D) 

-ประชุมคณะท างานเพือ่ชี้แจงโครงการและมอบหมาย
ภาระงาน 

-ด าเนนิงานตามโครงการ  
 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
- สรุปประเมินโครงการฯ 
- จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 

ขั้นนิเทศตดิตามผล (C) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตามการ
ด าเนนิงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนนิ
กิจกรรมของผู้เกี่ยวขอ้งให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯก าหนด 



 
 

โครงสร้างงานยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจ าแนกนักเรียน 

 
 
ปกต ิ
ให้ความรู้ป้องกัน 
จัดกิจกรรมป้องกัน 
 

เสี่ยง 
สอดส่องดูแล 
พูดคุยให้ค าแนะน า 
แก้ปัญหาเฉพาะราย 
สนับสนุนให้ท ากิจกรรม 
 

เสพ 
จัดท าประวัติ 
เชิญผู้ปกครองพบ 
น าเข้าบ าบัดฟ้ืนฟู 
ติดตามตรวจหาสาร 
ซักถามแหล่งที่มา 
 

เสพ/ขาย 
จัดท าประวัติ 
เชิญผู้ปกครองพบ 
น าเข้าบ าบัดฟ้ืนฟู 
ติดตามตรวจหาสาร 
ซักถามแหล่งที่มา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

             ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

หนังสือสัญญาควบคุม ดูแลพฤติกรรม 

    

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

ตอนท่ี ๑  ส าหรับผู้ปกครอง 

  ข้าพเจ้า.........................................ผู้ปกครองนักเรยีน(ช่ือ).......................................   

(ต้องเป็นผู้ปกครองที่มามอบตัวนกัเรียนหรือระบไุว้ในบันทึกพันธะสัญญากับทางโรงเรยีนเท่านั้น) ขอรับทราบความผิดของนักเรียน

ในปกครอง ท่ีฝ่าฝืนระเบียบทางโรงเรียน เรื่อง................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

โดยได้รับการลงโทษตามความผดิทางโรงเรียน คือ 

  ว่ากล่าวตักเตือน      ทัณฑ์บน 

  ตัดคะแนนความประพฤติ .............. คะแนน     ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  อื่นๆ..................................................................... 

  ข้าพเจ้าในฐานะผู้ปกครองนักเรียน ขอให้สัญญาว่า  จะดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนสวายจีก

พิทยาคม  ทุกประการ หากนักเรยีนกระท าผดิสญัญาที่ท าไว้ ข้าพเจ้ายินดีให้ทางโรงเรียนด าเนินการทัณฑ์บน  หรือโทษตามกรณี

ความผิดและข้าพเจ้ายินดีทีจ่ะมาพบกลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน เพือ่รับทราบและด าเนินการลงโทษท่ีโรงเรียนพิจารณา 

     ลงช่ือ................................................................ผูป้กครอง 

           (................................................................) 

๒.ส าหรับนักเรียน 

 ข้าพเจ้า (ชือนักเรียน) ...................................................... ช้ัน ม................./........................... 

ได้รับทราบสญัญาควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนทีผู่้ปกครองได้ท าไว้กับทางโรงเรียนแล้ว โดยยินดีที่จะ 

ปฏิบัติตามทุกประการ ถ้าหากฝ่าฝืนอีก ข้าพเจ้ายินดยอมรับโทษตามระเบยีบของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

  ลงช่ือ.......................................... นักเรียน  ลงช่ือ.......................................... ครูที่ปรึกษา 

 ลงช่ือ.......................................... นักเรียน  ลงช่ือ.......................................... ครูที่ปรึกษา 

 

          ลงช่ือ ............................................................ 

                       ( นายบุญช่วย  สายลาม ) 

                   หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน 

 



 
 
 
 

    โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ปีการศึกษา ..................................... 
             ชื่อนักเรียน..................................... ชั้น ม...................../............................ 

เลขประจ าตัวประชาชน........................................... เลขประจ าตัวนักเรียน............................................ 
ชื่อผู้ปกครอง (คนที่๑)........................................................... ชื่อผู้ปกครอง (คนที่
๒)........................................................... 
เก่ียวข้องเป็น.................................................ของนักเรียน เก่ียวข้องเป็น.................................................ของนักเรียน 

ที่อยู่ปัจจุบนั...................................................................... ที่อยู่ปัจจุบนั...................................................................... 
.......................................................................................... .......................................................................................... 
โทร ................................................................................... โทร ................................................................................... 

ค าสัญญาของนักเรียน 

ข้าพเจ้าขอให้ค าสัตย์ปฏิญาณเปน็ลายลักษณ์อักษร ไว้แก่โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ดงัต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า  จะประพฤติตนอยู่ในระเบยีบวนิัยของโรงเรียน ไม่ปฏบิัติตนให้เกิดความเสื่อมเสีย 

         ต่อโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 ข้อ ๒  ข้าพเจ้าจะไม่ปฏบิัติตนผดิระเบียบข้อบังคับโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

      ลงชื่อ...........................................................นักเรียนผู้ให้ค าสัญญา 
       วันที่ ................ เดือน...................................พ.ศ........................... 
  

     ค ารับรองของผู้ปกครอง 

 ข้าพเจ้า..............................................................เป็นผู้ปกครองของ ...................................................................... 
ขอท าพันธะสัญญา  ให้ไว้แก่โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ว่า 

1. ข้าพเจา้ขอรับรองว่า........................................................................เป็นผู้อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าจริง 

และเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียและมัวหมอง 

2. ข้าพเจ้ารับรองว่า จะเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนให้นักเรียนตั้งใจเลา่เรียนและมีความประพฤติกดี ปฏบิัติตนได้
ถูกต้อง 

ตามสัญญาที่ให้วั้กับโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ทุกประการ 

3.  ถ้า........................................................ ไม่มาเรียน หนีเรียน หรือมีความประพฤติผิดระเบียบวนิัยของ
โรงเรียน 

ข้าพเจ้ายินดีมาพบงานกิจการนกัเรียนและให้ความร่วมมือโดยปฏิบัติตามค าแนะน าของโรงเรียนทุกประการ 

4. ถ้า ........................................................ สูบบุหรี่หรือมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด ยินดีให้โรงเรียนตรวจปัสสาวะ 

    ลงชื่อ ............................................................ 
                  ( นายบุญชว่ย  สายลาม ) 
              หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน 

 

 
รูปผู้ปกครอง 

คนที่ ๑ 

 
รูปผู้ปกครอง 

คนที่ ๒ 



 
 

 
 

แบบบนัทึกสัญญานักเรียน 
                    โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

                     ต าบลสวายจีก  อ าเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

 
วันที่............เดือน.......................พ.ศ....................... 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสวายจีกพทิยาคม 

 

  ข้าพเจ้า.........................................ผู้ปกครองของ............................................นักเรียนชั้น.................. 
ปีการศึกษา...........................ได้มาพบกลุ่ม บริหารงานกิจการนกัเรียน ตามหนังสือ ศธ ๐๔๒๖๒.๑๔ 

ลงวันที่ ................................................ เดือน...........................................พ.ศ.................................................. 
 ด้วย(ชื่อนักเรียน)..........................................................นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า 

ฝ่าฝนืระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนเรื่อง 
..................................................................................................................................... 
สมควรได้รับโทษ  จึงขอท าสัญญาไว้กับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะวา่กล่าวตักเตือน (ชื่อนักเรียน )................................................................................................ 
ไม่ให้ฝ่าฝนืระเบียบข้อบงัคับของโรงเรียน ถ้าหากยังฝา่ฝนืระเบยีบข้อบังคับของโรงเรียนอีก  ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียน
พิจารณาโทษ  ตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยความประพฤติและการปฏบิัติตนของนักเรียนโรงเรียนสวายจีกพทิยาคม 

ตามสมควรแก่ความผิด 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  จะวา่กล่าวตักเตือน (ชื่อนักเรียน) ............................................................................................. 
ไม่ให้ฝ่าฝนืระเบียบข้อบงัคับของโรงเรียน ถ้าหากยังฝา่ฝนืระเบยีบข้อบังคับของโรงเรียนอีก ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียน
พิจารณาโทษ  ตามร่ะเบียบของโรงเรียนว่าด้วยความประพฤติ และการปฏิบตัิตนของนักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 ข้าพเจ้าให้สัญญา ไว้ ณ วันที่ ................ เดือน ................................พ.ศ....................................... 
 

หมายเหตุ 
           ลงชื่อ............................................... ผู้ปกครอง 

           ลงชื่อ............................................... นักเรียน 

           ลงชื่อ............................................... ครูประจ าชัน้/ครูที่ปรึกษา 

               ( ........................................................ ) 
           ลงชื่อ............................................... หัวหน้าระดับชั้น 

               ( ........................................................ ) 
           ลงชื่อ...............................................  

                             (นายบุญชว่ย  สายลาม ) 
                                      หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน 

ถ้านักเรียนกระท าความผิดอีกข้าพเจ้า
ยินดีที่จะให้โรงเรียนด าเนินการตาม
ระเบียบของสถานศึกษาต่อไป 
ลงชื่อ................................................. 
  ( ................................................ ) 
                ผู้ปกครอง 

 



 
 
 
          
                     บ้านเลขที่ ........... หมู่ที่.........ต............. 
                     อ........................จ................................ 
          วันที่ ...................เดือน........................พ.ศ.................... 
 
เรียน  คุณครูที่ปรึกษาและคุณครูประจ าวิชา   ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ........../.............ที่เคารพ   

เนื่องด้วย กระผม /ดิฉัน (บอกสาเหตุและผลของการลาให้ชัดเจน) ........................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
  กระผม / ดิฉันจึงขออนุญาต   ลาป่วย  ลากิจ  มีก าหนด ................ วัน  นับตั้งแต่ 
วันที่ .........เดือน...........................พ.ศ...............ถึงวันที่.................เดือน......................พ.ศ.............................. 
เมื่อครบก าหนดแล้วกระผม / ดฉิัน จะมาเรียนตามปกติ 
 
 

            ด้วยความเคารพอย่างสูง 

   
      

         ลงชื่อ ......................................................(นักเรียน) 
                       ( ............................................................. ) 
ขอรับรองว่า  ข้อความในจดหมาย  ของ ด.ญ./ด.ข./นาย/น.ส....................................................................เป็นความจริง 
 
 
ลงชื่อ ...................................... ผู้ปกครอง 
( ...................................................... ) 
 
 
ครูประจ าชัน้ / ครูที่ปรึกษา รับทราบ 
............................................................. 
ลงชื่อ ......................................  
( ...................................................... ) 
 
 
 
หมายเหตุ นักเรียนจะต้องส่งใบลาทันทีในวันที่มาเรียนตามปกติ  มิฉะนัน้จะถือว่าขาดเรียนและมผีลต่อ 
คะแนนพฤติกรรมและหากมีใบรับรองแพทย์ให้แนบมาพร้อมกับใบลานี้ 

ใบลานักเรียน 



 

            
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

                       เขียนที่โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............... 

เรียน  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
เรื่อง   ครูประจ าวิชา/ครูที่ปรึกษา/ครูเวรประจ าวัน/หัวหน้าฝ่ายกิจการจักเรียน 
   

ข้าพเจ้า(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................เลข
ประจ าตัว........................นักเรียนชั้น ม. ........... มีความจ าเป็นต้องออกไปนอกบริเวณโรงเรียน คือ
............................................................................... .....................................................................................................
......ตั้งแต่เวลา.....................น. ถึงเวลา......................น. โดย (   ) มีจดหมายขออนุญาตจากผู้ปกครองมายืนยัน  (   
) มีผู้ปกครองมารับ      (   ) มีจดหมายจากครูที่ปรึกษา / ครูประจ าวิชา มาขออนุญาต     
(  ) มีเอกสารอ่ืนมาแสดง ระบุ........................................................................................... ให้แนบเอกสารไว้กับแบบ
ขออนุญาตนี้การออกไปนี้ ข้าพเจ้าจะไปโดย  (   ) เดินไป    (   )  จักรยาน     (   )  จักรยานยนต์     
(  )  รถโดยสาร 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
ผู้ปกครองที่มารับชื่อ.............................................. 
เกี่ยวข้องเป็น.........................................................        .................................... 

    นักเรียน 
ลายมือชื่อ................................................ผู้มารับ      
                                                       ความคิดเห็นของครูผู้เกี่ยวข้อง 
( ) อนุญาต 
( ) ไม่อนุญาต เพราะ.................................................. 
 
ลงชื่อ.................................................ครูเวรประจ าวิชา 

( ) อนุญาต 
( ) ไม่อนุญาต เพราะ.................................................. 
 
ลงชื่อ.................................................ครูที่ปรึกษา 

( ) อนุญาต 
( ) ไม่อนุญาต เพราะ.................................................. 
 
ลงชื่อ.................................................ครูเวรประจ าวัน 

( ) อนุญาต 
( ) ไม่อนุญาต เพราะ.................................................. 
 
ลงชื่อ.................................................หวัหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียน/ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

ได้รับคืนบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้ว 
 
วันที่......เดือน...........................พ.ศ ............เวลา......... 

(ลงชื่อ)......................................................ผูส้่งคืนบัตร 
 
(ลงชื่อ)......................................................ผูส้่งคืนบัตร  



 
 

หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน 
 
 
                              เขียนที่………..……………….….……… 
         
        

               วันที่ ……เดือน………….……พ.ศ.…………… 
 

  ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………….…….…………………….. อยู่บ้านเลขท่ี…...…. 
หมู่ที่……...…. แขวง/ต าบล………….………………………………….…เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ………………………..…
จังหวัด…………………………………………ขอรับรองว่า เด็กชาย/
เด็กหญิง……………………………………………………………………..เกิดวันที่…….…เดือน…..…………………………………
พ.ศ…..….. . เลขประจ าตัวประชาชน………………….เป็นบุตร/อยู่ในความปกครองของ……..………….อาศัยอยู่
บ้านเลขท่ี….…. หมู่ที…่.…. แขวง/ต าบล……………………………..……..….…เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ……………..…
จังหวัด…………………ซึ่งปัจจุบันไม่มีตัวตนผู้ปกครองและนักเรียนอยู่ในท้องที่  เนื่องจากได้อพยพไปอยู่ท่ีอ่ืน โดย
ไม่ได้แจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) 

   
 

     (ลงชื่อ)……………..…….……………………….. 
            (……………………………………………….) 
      ต าแหน่ง…………………………….………………. 

 




