
 

 

คู่มือนักเรียน 
 

 
 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  5 
อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี 

โทรศัพท์  035 – 481477   โทรสาร  035 – 481477 
 
 
 
 
 

ชื่อ......................................................................................... 
ชั้น.............................เลขที่.............................. 

 
 

 
 
 

 



 

 

ค ำน ำ 
  
 เอกสาร   “คู่มือนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  5”  ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพื่อรวบรวม ประวัติ
โรงเรียน  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนท่ีกระท าความผิด  เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและ
ระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักเรียน  เกณฑ์การให้คะแนนความประพฤติเมื่อนักเรียนกระท าความดี 
สร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน และการให้บริการของฝ่ายต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้ใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกของโรงเรียน 
บรรหารแจ่มใสวิทยา  5   และนักเรียนจะอยู่กับระเบียบวินัยอย่างมีความสุข 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนทุกท่านท่ีได้จัดท าและปรับเกณฑ์ระเบียบ
วินัยต่าง ๆ ส่งผลให้เอกสาร  “คู่มือนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  5”  ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ท่ีจะใช้
ในการสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความคาดหวังของ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
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เคร่ืองหมำยประจ ำโรงเรียน 
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โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ  5 
 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   เป็นโรงเรียนมธัยมประจ าต าบล  ต้ังอยู่ท่ี ต าบลบางตาเถร   
อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  โทร. 035 – 481477   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยมี  นายนพดล  ค าเรียง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
เปิดท าการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน  4  ห้อง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน  4  ห้อง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  4  ห้อง 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน  4  ห้อง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  3  ห้อง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  3  ห้อง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระเบียบโรงเรียนบรรหำรแจม่ใสวิทยำ 5 
ว่ำด้วยเครื่องแบบกำรแต่งกำยของนักเรียน  พุทธศักรำช  2565 

         ตามท่ีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนท้ังด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ
วินัยกฎข้อบังคับของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับจ่างๆของกระทรวงศึกษาธิการอาศัย
ตามความในข้อ 4 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 132 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2515 กฎกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2515 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2527 
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จึงมีก าหนดระเบียบว่าด้วย
เครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกายของ
นักเรียน พุทธศักราช 2557 
 ข้อ  2 ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังอื่นใดท่ีก าหนดไว้แล้วหรือค าส่ังอื่นใดท่ีก าหนดไว้แล้วหรือ
ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
          ข้อ 4 ในระเบียบนี้ ค าว่า 
                     “นักเรียน”  หมายถึง  นักเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
                     “โรงเรียน”  หมายถึง  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
                     “ครู”  หมายถึง  ข้าราชการครูซึ่งด ารงต าแหน่งในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 หรือ
ข้าราชการครูซึ่งได้รับค าส่ังให้มาช่วยปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 พนักงานราชการหรือ
ครูจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  
                     “ผู้อ านวยการ”  หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดท่ี 1 
เครื่องแบบนักเรียนชำย 

 
          ข้อ 5 เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนชาย ก าหนดไว้ดังนี้ 
                    5.1 กำงเกง กางเกงทรงนักเรียนขาส้ันมีหูร้อยเข็มขัดผ้าสีด าสนิทใช้ผ้าเนื้อเกล้ียงผิวไม่มันหรือ
ด้าน เมื่อใช้แล้วสีต้องไม่ซีดหรือด่าง ไม่บางหรือหนาจนเกินไป ห้ามใช้ผ้าเนื้อหยาบ ผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูก หรือผ้า
เวสปอยส์ ขอบเอวมีขนาดกว้าง 3.0-3.5 เซนติเมตร มีหูกว้าง 1.0 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหูเท่ากัน จ านวน 
7 หู เป็นชนิดหูเด่ียวและเป็นผ้าเนื้อเดียวกับกางเกงไว้ส าหรับร้อยเข็มขัด มีจีบด้านข้างละ 2 จีบ เป็นลักษณะจีบ
ออก มีกระเป๋าตรงตามแนวตะเข็บท้ังสองข้าง ไม่มีกระเป๋าหลังหรือกระเป๋าอื่นใด ความยาวของกางเกงสูงจาก
กึ่งกลางลูกสะบ้าหัวเข่า 5-8 เซนติเมตร ความกว้างของปลายขากางเกง เมื่อยืนตรงวัดโดยรอบห่างจากขา 6-10 
เซนติเมตร ปลายขาพับชายเข้าข้างใน เย็บเสมอกันโดยตลอดกว้าง 5 เซนติเมตร เป้ากางเกง เพื่อท่ีจะคาดเข็ม
ขัดไว้ตรงระดับเอว เมื่อสวมให้ทับชายเส้ือไว้ด้านใน ขนาดของกางเกงกางเกงต้องมีขนาดพอเหมาะกับร่างกาย 
ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป 
  5.2 เสื้อ  เป็นแบบเส้ือเช้ิตคอพับแขนส้ัน คอตั้งให้ใช้ผ้าสีขาว เกล้ียงไม่บางหรือหนาจนเกินไป 
ห้ามใช้ผ้ามัน ผ้าไหมดิบ ผ้าฝ้าย หรือผ้าเนื้อหยาบผ่าอกตลอด มีสาบนอกท่ีอกขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร ใช้
กระดุมสีขาวกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ไม่มีเกล็ดด้านหลังตัวเส้ือ ไม่มีเกล็ดเพื่อเข้ารูปหรือตัวใหญ่
เกินไป ไหล่เส้ือต้องไม่ตกจากป่า แขนเส้ือเหนือข้อศอก 5 เซนติเมตร ความกว้างของแขนเส้ือวัดจากแขน 5-8 
เซนติเมตร มีกระเป๋าติดเบื้องซ้ายในระดับราวนม 1 ใบ ขนาดกว้าง 8-12 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ 
 ขนาดของเส้ือ เส้ือมีขนาดพอเหมาะกับร่างกาย ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป 
 การสวมเส้ือต้องสอดชายเส้ือไว้ในกางเกงให้เห็นเข็มขัดโดยรอบและไม่ดึงเส้ือลงมาปิด  
  5.3 เข็มขัด หางสีด าเรียบ ไม่มีลวดลายขนาดกว้าง 2.5-4.0 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะสี
เงินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขอบมน ชนิดหัวกัด มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัดขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ส าหรับสอด
ปลายเข็มขัดยาวเพียงพอให้ร้อยหูกางเกง ท่ี 1 ได้ ปลายเข็มขัดเป็นรูปโค้งมน ห้ามตัดชายธงหรือห้ามเขียนหรือ
ติดส่ิงประดับหรือเจาะรูใดๆ ลงบนเข็มขัด 
  5.4 รองเท้ำ ใช้รองเท้าผ้าใบชนิดหุ้มส้นสีด า หัวมน ชนิดผูกเชือกเชือกท าด้วยหนังหรือเชือก 
รูร้อยเชือกจ านวน 5-7 รู 
  5.5 ถุงเท้ำ ใช้ถุงเท้าสีขาวเรียบไม่มีสัญลักษณ์หรือลวดลายใดๆ และไม่พับถุงเท้า 

 
หมวดท่ี 2 

เครื่องแบบนักเรียนหญงิ 
 ข้อ 6 เครื่องแบบและการแต่งกายขอองนักเรียนหญิง ก าหนดไว้ดังนี้ 
     6.1 กระโปรง ผ้าเนื้อเรียบเกล้ียงไม่มีลวดลายบนเนื้อผ้า สีกรมท่า ห้ามใช้ผ้าเนื้อมันหรือผ้าท่ี
ทอด้วยไหมเนื้อหยาบหนา หรือผ้ายีนส์ หรือผ้าท่ีจับจีบไม่อยู่ ขอบกระโปรงกว้าง 2.5-3.0 เซนติเมตร เอวไม่ต่ า 
ตัวกระโปรงด้านหน้าและด้านหลังมีจีบลึก 2.5-4.0 เซนติเมตร ข้างละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอก ตีเกล็ดทับบน
จีบยาว 8.00-10.00 เซนติเมตร เว้นระยะตรงกลางพองาม ปลายล่างของชายกระโปรงพับเข้าด้านในกลว้าง 4.5 
เซนติเมตร ความยาวของกระโปรงจะอยู่ใต้เข่าไม่น้อยกว่า 8.0 เซนติเมตร แต่ไม่เกินครึ่งน่อง ขณะสวมลวดทรง
บาน ดูเรียบร้อย สวยงาม ห้ามใช้กระโปรงรูปทรงแคบ 



 

 

     6.2 เสื้อ ใช้ผ้าขาวเกล้ียง เรียบ ไม่มีลวดลายใดๆ บนเนื้อผ้า ห้ามใช้มัน ห้ามใช้ผ้ามัน ผ้าไหม
ดิบ ผ้าฝ้ายหรือผ้าเนื้อหยาบ ไม่บางหรือหนาจนเกินไป 
           6.2.1 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เส้ือตัดแบบคอกะลาสี (แบบพับคอในตัว) พอสวม
ศีรษะได้สะดวก สายตลบเข้าด้านใน ด้านบนของสาบให้ใหญ่ เมื่อเเบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บด้านใน ใช้ผ้าสองช้ัน
เย็บเขา้ถ้ าแขนยาวเหนือข้อศอกเล็กน้อย ปลายเเขนจีบเล็กน้อย ขอบปลายเเขนประกอบด้วยผ้าสองช้ันกว้าง3 
เซนติเมตร กระเป๋าเส้ือติดตอนล่างด้านขาว ขนาดกว้าง 7-10 เซนติเมตร ท่ีคอเส้ือใช้ผ้าสีเดียวกับกกระโปรง
ขนาดโบคอซองกว้าง 4-5 เซนติเมตร ต าแหน่งของโบคอซองอยู่ ณ กระดุมเม็ดบนสุด ชายเส้ือปล่อยไว้นอก
กระโปรง 
           6.2.2 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเส้ือคอเช้ิตผ่าอกตลอด สายตลบเข้าด้าน
ในกว้าง 3 เซนติเมตร มีกระดุมกลมแบนสีขาว 5 เม็ด ตัวเส้ือไม่ตีเกล็ดเพื่อเข้ารูป ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป ไหล่
เส้ือไม่ตกจากบ่า เเขนเส้ือยาวเหลือข้อศอกเล็กน้อย ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย ปลายแขนมีขอบพับ 3 
เซนติเมตร สอดชายเสือไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย ให้เห็นเข็มขัดได้โดยรอบ 
 ขนาดของเส้ือ เส้ือต้องมีขนาดพอเหมาะกับร่างกาย ไม่ใหญ่ หรือเล็ดจนเกินไป  
 นักเรียนหญงิต้องใส่เส้ือทับสีขาวไม่มีลวดลายใดๆ ทับเส้ือช้ันใน คอเส้ือชายแขนและชายเส้ือทับ 
จะต้องไม่โผล่ออกนอกตัวเส้ือ  
            6.3 เข็มขัด ใช้เฉพาะนักเรียนช่วงช้ันท่ี4 เข็มขัดหนังสีด าขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร หัวเข็ม
จัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขอบมล ขนาดกว้าง 4.5 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดหุ้มด้วยหนังสีด า 1 ปลอก
คาดทับขอบกระโปรง ห้ามเจาะรู ห้ามเขียนหรือติดส่ิงประดับใดๆลงบนเข็มขัด 
            6.4 รองเท้ำ ใช้รองเท้าหนังสีด าแบบเบบี้ มีสายเข็มขัด ไม่มีลวดลาย ส้นเต้ียสูงไม่เกิน   
1 เซนติเมตร 
            6.5 ถุงเท้ำ สีขาวเรียบ เนื้อไม่บางหรือหนาจนเกินไป ต้องไม่มีสัญญาลักษณ์หรือลวดลายใดๆ 
ความยาวครึ่งน่อง แล้วพับเข้าหาข้อเท้า 2 ทบ ขนาดกว้าง 3.0-4.0 เซนติเมตร 
 

หมวดท่ี 3 
ชุดพลศึกษำ 

 ข้อ 7 ชุดพลศึกษาของนักเรียนชาย ก าหนดไว้ดังนี้ 
 7.1  กำงเกงผ้ำยืดวอร์มสีด ำ รองเท้าและถุงเท้า ให้ใช้รองเท้าและถุงเท้านักเรียนตามข้อ 6 
 7.2 เสื้อใช้ผ้ำสีเขียวและสเีหลือง ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด เนื้อเรียบ ไม่หนาหรือบาง

จนเกินไป ไม่มีลวดลายใดๆ บนเส้ือผ้า ห้ามใช้ผ้ามัน ผ้าไหมดิบ ผ้าฝ้ายหรือผ้าเนื้อหยาบ ตัดแบบคอโปโลมี
กระดุมสีขาว 3 เม็ด มีกระเป๋าติดเบ้ืองซ้ายในระดับราวนม 1 ใบ ขนาดกว้าง 8-12 เซนติเมตร ลึก 10-15 
เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ ความยาวของตัวเส้ือเมื่อยืนตรงและเหยียดแขนตรง วัดจากกระดูก
ข้อมือข้ึนมาไม่เกิน 5 เซนติเมตร ความยาวไม่เกินกระดูกข้อมือชายขอบเส้ือพับเข้าด้านในไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
ผ่าตามตะเข็บชายเส้ือด้านล่างขึ้นมาไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
 ข้อ 8 ชุดพลศึกษาของนักเรียนหญิง ก าหนดไว้ดงันี้  

 8.1 เสื้อ ให้ใช้แบบเส้ือตามข้อ 7.2 
 8.2 กำงเกงผ้ำยืดวอร์มสีด ำ  เอวยางยืดกว้าง 5-7 เซนติเมตร  มีเชือกรัดเอวในตัว มีกระเป๋า

ด้านหน้าเจาะขนานกับแนวตะเข็บด้านข้างห่างจากแนวตะเข็บ 3-4 เซนติเมตร ข้างละ 1 ใบ ติดซิปซ่อนไว้ด้าน
ในปลายขามีสายเหยียบ 



 

 

 8.3 รองเท้ำ สวมรองเท้ากีฬาทุกชนิดแบบหุ้มส้นสีขาว หัวมน ชนิดผูกเชือก มีรูร้อยเชือก
จ านวน 5-7 คู่ ต้องมีสีขาวท้ังเชือกและตาไก่ ไม่มีลวดลายและห้ามขีดเขียนใดๆ บนรองเท้า รองเท้าต้องร้อย
เชือกทุกรูและผูกเชือกให้เรียบร้อย ห้ามผูกเชือกลวดลาย ห้ามสวมรองเท้าเหยียบส้น  

 8.4 ถุงเท้ำ  ให้ใช้ถุงเท้านักเรียนตามข้อ 5.5 
 

หมวดท่ี 4 
กำรปักอักษรย่อโรงเรียน ช่ือ สกุล และเครื่องหมำยระดับช้ันของนักเรียน 

 ข้อ 9 เครื่องแบบนักเรียนชายและนักเรียนหญิง แต่ละช่วงช้ันก าหนดให้ปักอักษรย่อโรงเรียน ช่ือ สกุล 
และระดับช้ันของนักเรียน ไว้ดังนี ้

 9.1 กำรปักอักษรย่อโรงเรียน เครื่องแบบนักเรียนชายและหญิงให้ปักอักษรย่อโรงเรียน บ.จ.
๕ ตามแบบของโรงเรียน ท่ีอกเส้ือด้านขวาเหนือราวนมใต้อักษรย่อโรงเรียนให้ปักช่ือ นามสกุล ของนักเรียนด้วย
ตัวบรรจงขนาดความสูง 1 เซนติเมตร ส าหรับเครื่องแบบนักเรียนชาย ส่วนเครื่องแบบนักเรียนหญงิให้ปักตาม
แนวราวนมด้านขวา โดยให้ปักบนเนื้อผ้าของเส้ือด้วยไหมสีน้ าเงินเข้ม 

 9.2 กำรปักเคร่ืองหมำยระดับชั้น   
เครื่องแบบนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น ปักรูปดาวห้าแฉกด้วยไหมสีน้ าเงิน ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร ณ ต าแหน่งกึ่งกลางของขอบบนกระเป๋าเส้ือด้านซ้ายห่างจากขอบบน 2 เซนติเมตร  
จ านวนดาวเท่ากับช้ันปีท่ีศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปักรูปดาวห้าแฉกด้วยไหมสีน้ าเงิน เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร  ณ ต าแหน่งกึ่งกลางของปกเส้ือด้านซ้ายห่างจากขอบบน 2 เซนติเมตร โดยมี
จ านวนดาวเท่ากับช้ันปีท่ีศึกษาของนักเรียน 

เครื่องแบบนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ปักรูปดาวห้าแฉกด้วยไหมสีน้ าเงิน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร ณ ต าแหน่งกึ่งกลางหน้าอกด้านซ้ายระดับเดียวกับอักษรย่อโรงเรียน โดยมีจ านวน
ดาวเท่ากับช้ันปีท่ีศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปักรูปดาวห้าแฉกด้วยไหมสีน้ าเงินขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร  ณ ต าแหน่งกึ่งกลางหน้าอกด้านซ้ายระดับเดียวกับอักษรย่อโรงเรียน โดยมีจ านวน
ดาวเท่ากับช้ันปีท่ีศึกษาของนักเรียน  

ข้อ 10 เสื้อพลศึกษำ ให้ปักสัญลักษณ์ของโรงเรียนบนกระเป๋าเส้ือตามท่ีโรงเรียนก าหนด ส่วนช่ือ – 
สกุล และเครื่องหมายแสดงระดับช้ันของนักเรียนให้ปักดังนี้  

ช่ือ-สกุล ปักตัวบรรจง ขนาดความสูง 1 เซนติเมตร ระดับเดียวกับเครื่องหมายรูปดาวด้านขวาสูงจาก
ขอบบนกระเป๋าเส้ือประมาณ 2 เซนติเมตรโดยปักบนเนื้อผ้าของเส้ือ ด้วยไหมสีน้ าเงินเข้มเครื่องหมายระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น ปักรูปดาวห้าแฉกด้วยไหมสีน้ าเงินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร ณ ต าแหน่ง
กึ่งกลางเหนือขอบบนกระเป๋า ห่างจากขอบบน 2 เซนติเมตร เท่ากับช้ันปีท่ีศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปักรูปดาวห้าแฉกด้วยไหมสีน้ าเงินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร ณ ต าแหน่งกึ่งกลางเหนือ
ขอบบนกระเป๋า ห่างจากขอบบน 2 เซนติเมตร  มีจ านวนดาวเท่ากับช้ันปีท่ีศึกษาของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดท่ี 5 
เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนำร ี

  
 ข้อ 11  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  หรือเนตรนารี  จะต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี  
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี  ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ 12  ให้นักเรียนแต่งชุดเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี  มาจากบ้าน 
  

หมวดท่ี 6 
เครื่องแบบนักศึกษำวิชำทหำร 

 
 ข้อ 14  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  จะต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  ให้
เป็นไปตามท่ีหน่วยบัญชาการก าลังส ารอง  กรมการักษาดินแดนก าหนด 
 ข้อ  15    ให้นักเรียนแต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร มาจากบ้าน 
 ข้อ 16  ให้นักเรียนสวมเส้ือขาว กางเกงพละ ในกรณีท่ีวันนั้นเป็นวันพระ กรณีท่ีวันใดเป็นวันพระตรง
กับวันฝึกทหาร ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
 

หมวดท่ี 7 
กระเป๋ำหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน 

 
 ข้อ 17 กระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน ให้ใช้กระเป๋าสะพายหลังหรือเป้ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
จะต้องไม่ขีดเขียน ไม่ดัดแปลงรูปทรงกระเป๋าติดเครื่องประดับใด ๆ บนกระเป๋าหนังสือเรียนหรือเป้ยกเว้นการ
เขียนช่ือ นามสกุลเจ้าของตามท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
 ข้อ  18   ให้รองผู้อ านวยการ ผู้ท าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนักเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวดท่ี 8 
ทรงผม 

 
 ข้อ 19  ทรงผมนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
  19.1  นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (ปีการศึกษา 2560)  ไว้ผมส้ันทรงนักเรียนความ
ยาวเสมอติ่งหู ไม่ดัด ไม่ย้อม ไม่ซอย และไม่อนุญาตให้ไว้ผมหน้าม้า 
  19.2 นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ใช้ระเบียบเดิม จนกว่าจะ
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ข้อ 20  ทรงผมนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อนุญาตให้ไว้ผมยาว โดยความยาวไม่เกิน 
3 ก ามือ  ไม่ดัด ไม่ย้อม ไม่ซอยและไม่ต่อผม ให้ใช้โบว์ผูกผมสีขาว  
 ข้อ 21  ทรงผมนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้ไว้ผมทรงนักเรียนด้านข้างและด้านหลัง
เกรียน ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
 ข้อ 22  ทรงผมนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้ไว้รองทรงสูงด้านหน้าจากโคนผมยาวไม่
เกิน 5 เซนติเมตร 



 

 

ตวัอยา่งเครือ่งแบบนกัเรียนชายชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ตวัอยา่งเครือ่งแบบนกัเรียนหญิงชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตวัอยา่งเครือ่งแบบลกูเสือชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่ำงเครื่องแบบเนตรนำรีชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ตัวอย่ำงชุดพละชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงชุดพละชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่ำงเครื่องแบบนักเรียนชำยชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงเครื่องแบบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่ำงเครื่องแบบนักศึกษำวิชำทหำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงเสื้อสีขำวสวดมนตป์ระจ ำสัปดำห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   



 

 

  ระเบียบโรงเรียนบรรหำรแจม่ใสวิทยำ 5 
ว่ำด้วยกำรควบคุมควำมประพฤติและกำรพิจำรณำลงโทษนักเรียน พ.ศ.2565 

................................................ 
 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของ
โรงเรียน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความประพฤติและปฏิบัติภายในระเบียบของโรงเรียน  ซึ่งวางระเบียบว่า
ด้วยการควบคุมความประพฤติและระดับโทษของนักเรียนท่ีฝ่าฝืน  ดังต่อไปนี้  

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการพิจารณาลงโทษนักเรียนท่ี
ฝ่าฝืน” พ.ศ. 2560 

2. ให้ยกเลิกระเบียบและกฎข้อบังคับของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

3. “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
4. “ครู” หมายถึง ครู – อาจารย์ ท่ีประจ าการสอนอยู่ท่ีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
5. ให้ใช้ระเบียบนี้ในปีการศึกษา 2560  
6. ให้ครูทุกคนควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบนี้และมีสิทธิ์พิจารณา

พฤติกรรมของนักเรียนตามระดับความผิดท่ีเกิดขึ้น  ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำพฤติกรรมของนักเรียนตำมระดับควำมผิดที่เกิดขึ้น 
ล ำดับที่ พฤติกรรมที่ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ ระดับคะแนน 

1 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจ า 5 
2 มาโรงเรียนหลังเวลา  08.00  น. 5 
3 ท ากิจกรรมหรือส่งเสียงดังในช้ันเรียนเป็นท่ีรบกวนผู้อื่น 5 
4 ไม่รักษาความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบ 5 
5 เข้าห้องเรียนช้าเกินกว่า 10 นาที 5 
6 ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียนท่ีก าหนด 5 
7 รับประทานอาหารและขนมในห้องเรียนหรือในขณะท่ีก าลังเรียน 5 
8 ใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมไม่เหมาะสม เช่น  เล่นฟุตบอลในอาคารเรียน  ฯลฯ 5 
9 แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 5 
10 ทรงผมผิดระเบียบตามท่ีโรงเรียนก าหนดและมีหนวดเคราซึ่งแสดงถึงการ

ส่ือเจตนาต้ังใจไว้หนวดเครา 
5 

11 ใช้เครื่องส าอางหรือส่ิงแปลกปลอมเพื่อการเสริมสวย 5 
12 ใช้เครื่องประดับ เช่น ต่างหู สวมสร้อยคอทองค า ก าไลข้อมือ แหวน   

ริสต์แบนต์แฟช่ัน 
5 

13 ใช้ค าพูดไม่สุภาพกับคณะครู เพื่อนนักเรียนและในห้องเรียน 5 
14 ใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนและขณะท่ีก าลังเรียน 5 
15 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนญุาต 5 
16 ขาดเรียนโดยไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบ ต้ังแต่ 3 วันขึ้นไป 10 
17 แต่งเครื่องแบบนักเรียนมาโรงเรียนแต่ไม่เข้าเรียนและไม่ถึงโรงเรียน 10 

 

 



 

 

ล ำดับที่ พฤติกรรมที่ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ ระดับคะแนน 
18 ท ากิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมในโรงเรียน เช่น จับกลุ่มไม่เข้าเรียนหรืออื่น ๆ  

ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน 
10 

19 น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน 10 
20 ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความประมาทเลินเล่อและคึกคะนอง 10 
21 เล่นการพนันซึง่ต้องห้ามตามกฎหมายการพนันทุกชนิด 15 
22 แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ ขาดความเคารพครู –อาจารย์ เช่น ใช้ค าหยาบ

กับครูผู้สอน            
15 

23 ท าลายทรัพย์สิน / ลักขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนและของเพื่อนนักเรียน 15 
24 มีวัตถุอันตราย เช่น ประทัด พลุ ไว้ในครอบครอง ท่ีก่อให้เกิดเสียงดังเป็น

อันตรายต่อผู้อื่น 
15 

25 ประพฤติผิดในท านองชู้สาวมีความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่
ช่ือเสียงของโรงเรียน 

15 

26 ก่อเหตุทะเลาะวิวาทท้ังในและนอกโรงเรียน 15 
27 น าบุหรี่ กัญชา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาใน

โรงเรียน หรือรับฝากบุหรี่ กัญชา ยาเสพติด ของมึนเมาเข้ามาในโรงเรียน 
15 

28 ประพฤติช่ัว หรือกระท าใดๆ ท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติยศต่อโรงเรียน 15 
29 ถูกลงโทษฐานประพฤติผิดกฎหมาย 15 
30 พกพาอาวุธมาโรงเรียนโดยไม่เกี่ยวกับการท ากิจกรมในโรงเรียน เช่น สนับ

มือ มีดพก  อาวุธปืน เป็นต้น 
15 

 
 เกณฑ์กำรพิจำรณำพฤติกรรมที่ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติภำยในปีกำรศึกษำ 

1. ถูกตัดถึง 40  คะแนน  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อท าทัณฑ์บนและพิจารณาท า
กิจกรรมพัฒนาตนเอง 

2. ถูกตัดถึง 50  คะแนน  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบและพิจารณา 
3. ถูกตัดถึง 60  คะแนน  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบและพิจารณาท ากิจกรรม 

7. ผู้มีอ านาจพิจารณาลงโทษ 
- ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าวิชา  ตลอดจนครู – อาจารย์ ทุกท่านในโรงเรียน 
- หัวหน้าเวรประจ าวัน 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
- คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 

8. ความผิดต้ังแต่ขั้นท ากิจกรรม ให้ผ่านมติของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนแล้วน าเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม 
 
 
 



 

 

นักเรียนท่ีประพฤติผิดไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม เมื่อแจ้งผู้ปกครองทราบผู้ปกครองต้องมาพบภายใน
ก าหนด 5 วัน โดยต้องปฏิบัติดังนี้ 

ครั้งท่ี 1   ให้มาพบภายใน 5 วัน 
ครั้งท่ี 2   ให้มาพบภายใน 4 วัน 
ครั้งท่ี 3   ให้มาพบภายใน 3 วัน 
ถ้าผู้ปกครองไม่มาพบตามก าหนด 3 ครั้งแล้ว  ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนท าเรื่องเสนอผู้อ านวยการ

เพื่อส่ังให้ท ากิจกรรมตามท่ีโรงเรียนเห็นสมควรหรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ 
9. รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 

ระเบียบโรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 
ว่ำด้วยกำรเพิ่มคะแนนควำมประพฤตินักเรียน  พ.ศ. 2560 

 
 เนื่องจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ได้ใช้หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนท่ี
ปฏิบัติผิดระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนนั้น  โรงเรียนจะเห็นว่าระเบียบนี้ใช้กับนักเรียนท่ีกระท าความผิดเท่านั้น 
และน่าจะมีระเบียบส าหรับนักเรียนท่ีกระท าความดีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติในทางท่ี
ถูกต้องและดีงามอันจะน ามาซึ่งช่ือเสียงของโรงเรียนและวงศ์ตระกูลของนักเรียนผู้กระท าความดีนั้น ๆ 
โรงเรียนจึงเห็นสมควรวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบการเพิ่มคะแนนความประพฤติส าหรับนักเรียนผู้กระท าความดี 
2. คณะกรรการส่งเสริมความประพฤติ  หมายถึง คณะครู อาจารย์ ท่ีท าการสอนประจ าปีการศึกษา

นั้น ๆ อยู่ในโรงเรียนท้ังท่ีเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการและบุคลากรอื่น ๆ  
3. การเพิ่มคะแนนความประพฤติ จะไม่ลบล้างกับการลงโทษต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ีมีอยู่ 

 
หลักเกณฑ์กำรเพิ่มคะแนนควำมประพฤติใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับที่ พฤติกรรมที่สมควรได้รับกำรยกย่องและเพิ่มคะแนนควำมประพฤติ ระดับคะแนน 
1 มีความประพฤติเหมาะสมไม่เคยถูกลงโทษเป็นเวลา 1 ปี 5 
2 เก็บส่ิงของมีค่าหรือเงินแล้วน ามามอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อส่งคืนเจ้าของ 5 
3 นักเรียนท่ีบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ 

นอกเหนือจากท่ีได้รับมอบหมายเกิน 10 ครั้ง 
10 

4 ได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น 
- ระดับโรงเรียน 
- ระดับจังหวัด 
- ระดับภาค 
- ระดับประเทศ 

 
10 
20 
30 
40 

5 สร้างช่ือเสียงในการช่วยเหลือสังคมและได้รับการยกย่องชมเชยจาก
หน่วยงานภายนอก 

20 

 

นักเรียนท่ีมีผลรวมคะแนนความประพฤติต้ังแต่  90 – 100 คะแนน  ฝ่ายกิจการนักเรียนจะพิจารณา
มอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีเพื่อเป็นเกียรติและตัวอย่างแก่นักเรียน 

ส าหรับการกระท าความดีของนักเรียนท่ีไม่ได้กล่าวถึงขอให้อยู่ในดุลยพินิจของครู – อาจารย์ทุกท่าน 
ท่ีพบเห็นการกระท าความดีของนักเรียนว่าสมควรท่ีจะได้เพิ่มคะแนนเท่าไร หากครู – อาจารย์ท่านใดได้เพิ่ม
คะแนนการกระท าความดีของนักเรียนผู้นั้นให้ส่งต่อฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 
 



 

 

แนวปฏิบัติโรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 
เรื่อง  กำรปฏิบัติตนของนักเรียน 

 
 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของนักเรียนให้
เคร่งครัดยิ่งขึ้น  โรงเรียนจึงก าหนดแนวปฏิบัติตนของนักเรียนถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กำรปฏิบัติตนโดยทั่วไป 
1.1 นักเรียนจะต้องพงึระลึกตนอยู่เสมอว่าตนเป็นนักเรียน จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ

ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
1.2 นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองท่ีถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการปี 2552 ถ้านักเรียน

เปล่ียนผู้ปกครองใหม่ ให้น าผู้ปกครองใหม่มามอบตัวใหม่ด้วย 
1.3 นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนตามก าหนดเวลาของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ การหยุดเรียนด้วย

สาเหตุใดก็ตามจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการลา 
1.4 นักเรียนพงึปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต  มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน 

มีสัมมาคารวะต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์และบุคคลท่ัวไป 
1.5 นักเรียนพงึรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไม่แตกแยก  ไม่ทะเลาะวิวาทในระหว่างเพื่อนนักเรียน

โรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียน 
1.6 นักเรียนพงึใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและหมู่คณะช่วยกันส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
1.7 การมาโรงเรียนในวนัหยุด  นักเรียนจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและจะต้องได้รับอนุญาตจาก

ผู้ปกครองด้วยทกุครั้ง  ท้ังนี้ทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
1.8 นักเรียนพงึช่วยกันรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนมิให้บุบสลายแตกหักถ้าหากเกิดความเสียหาย

เกิดขึ้น นักเรียนจะต้องรับผิดชอบ  และชดใช้ให้แก่โรงเรียน 
2. การมาเรียนและการกลับบ้านหลังเลิกเรียนวันปกติ 

2.1 นักเรียนจะต้องมาทันตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด  และเมื่อเข้าประตูโรงเรียน  นักเรียนต้องหยุด
ท าความเคารพครูเวร 

2.2 การมาเรียนหลังจากธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้วถือว่าสาย ส าหรับนักเรียนท่ีมาสายต้ังแต่ 3 ครั้งขึ้น
ไปในแต่ละสัปดาห์ถือว่ามาสายบ่อยครั้งโรงเรียนจะด าเนินการลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน 

2.3 นักเรียนท่ีมาไม่ทันเคารพธงชาติหรือคาบเรียนใด  หลังจากเริ่มเรียนแล้วต้องไปขอรับบัตร
อนุญาตเข้าช้ันเรียนท่ีฝ่ายกิจการนักเรียน 

2.4 นักเรียนต้องมาโรงเรียนในวนัท่ีเปิดท าการสอนทุกวัน  และเข้าเรียนทุกคาบทุกวิชาตามท่ี
ลงทะเบียนเรียนไว้  ไม่หลบหนีการเรียนหรือไม่เรยีนช้ากว่าท่ีโรงเรียนก าหนด 

2.5 การกลับบ้านหลังเลิกเรียนนักเรียนจะต้องออกจากโรงเรียนไม่เกินเวลา 16.30 น. ยกเว้นกรณีท่ีมี
ครูอาจารย์นัดหมาย 

2.6 นักเรียนท่ีไม่มาเรียนเนือง ๆ และไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น ๆ ต้องมีหลักฐานมาแสดง เช่น 
ใบรับรองแพทย์ 

 
 



 

 

3. กิจกรรมก่อนเข้าช้ันเรียน  นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติพร้อมกัน ดังต่อไปนี้ 
3.1  กิจกรรมพัฒนาเขตพื้นท่ีตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
3.2  กิจกรรมหน้าเสาธงเวลา  08.10 น. 
3.3  สวดมนต์ตามบทสวดดังต่อไปนี้ 

 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา  
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์ส้ินเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

 พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ  
ข้าพเจ้า อภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน(กราบ)  
 สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

พระธรรม เป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว  
 ธัมมัง นะมัสสามิ   
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม  (กราบ) 
 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว  
 สังฆัง นะมามิ  
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์  (กราบ) 
 มาตาปิตุคุนัง  อะหังวันทามิ 
ข้าพเจ้ากราบวันทา บิดามารดา ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพ 
 คุรุอุปัชฌา  อาจาริยะคุนัง  อะหัง  วันทามิ 
ข้าพเจ้าขอกราบวันทา  ครูอุปัชฌาอาจารย์  ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพ 
 3.4  กล่าวปฏิญาณตนตามโครงการโรงเรียนสุจริต ดังนี้ 
 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอให้
ค ามั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคล่ือนโครงการ 
“โรงเรียนสุจริต” ดังนี้ 
 1. เราจะป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
       4.  การปฏิบัติตนให้องเรียน 
 4.1  นักเรียนจะต้องรักษาความเป็นระเบียบไม่คุยส่งเสียงดังหรือเล่นในห้องเรียน 
 4.2  ห้ามนักเรียนน าอาหารและเครื่องด่ืมมารับประทานในห้องเรียน 
 4.3  การเปล่ียนคาบเรียนให้นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ 
 4.4  ในระหว่างคาบเรียนนักเรียนต้องอยู่ในห้องเรยีนเท่านั้น เว้นจะได้รับอนญุาตจากคูผู้สอน 
       5. การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบให้เป็นไปตามข้อตกลงของห้องเรียน 
       6. การออกนอกบริเวณห้องเรียน 
 เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนแล้วจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของครู – อาจารย์  หากนักเรียนมีความ
จ าเป็นท่ีจะออกนอกบริเวณโรงเรียน  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 
 



 

 

 6.1  ขออนุญาต 
       -   ติดต่อขอรับแบบขออนุญาตออกนอกบริเวรโรงเรียน 
       -   กรอกข้อความแล้วเสนอตามข้ันตอนแล้วมอบให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้อนุญาต 
       -   รับบัตรอนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อน าติดตัวไประหว่างเดินทาง  
       -   ลงช่ือ  ลงเวลาก่อนออก  และหลังจากกลับเข้าบริเวณโรงเรียนลงในสมุดบันทึกท่ีห้องกิจการ
นักเรียน และน าบัตรอนุญาตส่งคืนฝ่ายกิจการบริเวณโรงเรียนในกรณีดังต่อไปนี้ 
 6.2  โรงเรียนจะอนญุาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนกรณีดังต่อไปนี้ 
       -  ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง 
       -  ผู้ปกครองมีหนังสือขออนุญาต 
       -  มีหนังสือนัดหมายจากแพทย์ผู้ท าการรักษา 
 7.  การรับประทานอาหาร  ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
       -  พักรับประทานอาหารตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
       -  ให้นักเรียนทานอาหารในบริเวณท่ีโรงเรียนก าหนด 
       -  ไม่น าภาชนะใส่อาหารและแก้วน้ าด่ืมทุกชนิดออกนอกบริเวณโรงอาหารหรือบริเวณท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
       -  ภาชนะท่ีใส่อาหารท่ีใช้เพียงครั้งเดียว  รับประทานเสร็จแล้วให้น าไปท้ิงใส่ถังขยะ เช่น ถ้วยน้ า
ด่ืม ถุงพลาสติก 
       -  การซื้ออาหารหรือรับบริการต่าง ๆ นักเรียนจะต้องเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง 
 8.  การลากิจ  ลาป่วย และการขาดเรียน 
       -  การหยุดเรียนทุกครั้ง  นักเรียนจะต้องยืน่ใบลาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาตามเหตุผลท่ีแท้จริง  เมื่อ
มาโรงเรียนได้ในวนัแรก  ส่วนท้ายของใบลาให้ผู้ปกครองลงช่ือรับรองใต้ข้อความว่า  “ข้าพเจ้ารับรองว่าเป็น
ความจริง” (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ปกครองท่ีมาท าการมอบตัวหรือผู้ปกครองท่ี  2) 
      -  ถ้าหากปรากฏว่านักเรียนปลอมรายมือช่ือผู้ปกครอง จะลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน  
เพราะถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารและแจ้งความเท็จแก่โรงเรียน 
      -  ในกรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน  3 วัน  โดยไม่ส่งใบลาหรือแจ้งให้โรงเรียนทราบ จะ
ด าเนินการดังนี ้

 ฝ่ายกิจการนักเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หากไม่ได้รับ
การติดต่อภายใน 3 วัน ฝ่ายกิจการนักเรียนจะอกใบแจ้งเป็นครั้งท่ี 2 โดยส่ง
จดหมายลงทะเบียนหรือ ems หากยังไม่ได้รับการติดต่อภายใน 3 วัน  โรงเรียนจะ
เชิญผู้ปกครองมาพบฝ่ายกิจการนักเรียน 

 หากผู้ปกครองไม่มาติดต่อหากด าเนินตามข้อข้างต้นแล้วภายในก าหนดฝ่ายกิจการ
นักเรียนจะเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม 

9.  การแต่งกาย 
-  วันเรียนปกตินักเรียนจะต้องใส่เครื่องแบบนักเรียน ระเบียบตามกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

เครื่องแบบนักเรียน 
   -  ในวันท่ีมีเรียนพลศึกษา  อนุญาตให้นักเรียนสวมเสือพลศึกษาตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
    -  การเรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรม

สวดมนต์  ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบตามท่ีโรงเรียนก าหนด 



 

 

 
 

 

 
ฝ่ำยงบประมำณ 
นโยบำยและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประวัติโรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 
 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2529  
โดยระยะเริ่มแรกอาศัยตึกปริยัติธรรมของวัดไผ่โรงวัวเป็นอาคารเรียนช่ัวคราว เดิมใช้ช่ือว่า โรงเรียนสำขำ 
สองพี่น้องวิทยำ โดยมีนายมานพ พลเสน เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก  

ปีกำรศึกษำ  2529 
ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคท่ีดินจ านวน 40 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เพื่อเป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียนถาวร คือ 

  นางจุรี  คชินธร   นายบญุพร้อม     คชินทร 
  นางประนอม ช่างสุพรรณ  นางปณิตา     คชินทร 
  นางสาวยุพาพร คชินทร   รศ.นายแพทย์อุดม    คชินทร 

ปีกำรศึกษำ 2530 
ฯพณฯบรรหาร  ศิลปอาชา  ได้จัดสรรงบ ส.ส. สร้างคันกั้นน้ า ถมดิน และถนนในโรงเรียน เป็นเงิน       

420, 000 บาท และยังได้บริจาคเงินร่วมกับคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา เพื่อสร้างอาคารเรียนครึ่งหลัง บ้านพัก
ครู บ้านพักภารโรง และห้องส้วม รวมเป็นเงิน 3 ,378,000 บาท กรมสามัญศึกษายังได้จัดงบประมาณให้
โรงเรียน     เป็นเงิน 1,114,890 บาท 

ปีกำรศึกษำ  2531 
ฯพณฯบรรหาร  ศิลปอาชา  ได้บริจาคเงิน จ านวน 1,000,000 บาท เพื่อเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคาร

ให้สวยงามข้ึน นอกจากนี้ยังได้สร้างเสาธงโรงเรียนและศาลาท่ีพักหน้าโรงเรียน เป็นเงิน 240,000 บาท ในปีนี้
ได้มีการเปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่ เป็น โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 โดยมีพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโดย 
ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักด์ิ (ประธานองคมนตรี) เป็นประธานเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2531 โรงเรียนจึงใช้วันท่ี 
15 มกราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2532 
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  ได้จัดสรรงบ ส.ส. เป็นค่าติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ น้ าบาดาล  ถนน

คอนกรีต  อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เครื่องดนตรี และถมดินหลังอาคารเรียน  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 1,030,514 
บาท  

ปีกำรศึกษำ 2533 
ฯพณฯบรรหาร  ศิลปอาชาได้จัดสรรงบ ส.ส. เป็นค่าปรับพื้นท่ีโรงเรียนท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

ติดพัดลมเพดาน และสร้างบ้านพักครู เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 1,782,100 บาท  
ปีกำรศึกษำ 2534 
ฯพณฯบรรหาร  ศิลปอาชา ได้จัดสรรงบ ส.ส. เพื่อถมดินสร้างสนามฟุตบอลและท าถนนคอนกรีต   

เป็นจ านวนเงิน 2,308,320 บาท 
ปีกำรศึกษำ 2535 
ฯพณฯบรรหาร  ศิลปอาชา บริจาคเงินจ านวน 600,000 บาท เพื่อเปล่ียนแบบอาคารเรียนแบบ 216ล 

ให้สวยงามข้ึน อีกท้ังกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล จ านวน 1 
หลัง เป็นจ านวนเงิน 7,427,000 บาท  

 
 



 

 

ปีกำรศึกษำ  2536 
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  จัดสรรงบ ส.ส. จ านวน 395 ,000 บาท เพื่อสร้างบ้านพักครู และทาสี

อาคารเรียนหลังแรกให้ใหม่โดยใช้งบประมาณจ านวน 240 ,000 บาท อีกท้ังกรมสามัญศึกษาได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อสร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 215,000 บาท และค่าครุภัณฑ์อีก 142,000 บาท 

ปีกำรศึกษำ 2537 
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา จัดสรรงบ ส.ส. จ านวน 143,640 บาท เพื่อถมดินระหว่างอาคาร 1 และ 

2 อีกท้ังกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน 31,000 บาท และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 30,800 บาท 

ปีกำรศึกษำ  2538 
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา จัดสรรงบ ส.ส. เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 178 ,000 

บาท และถมดินสนามฟุตบอลเป็นเงิน 392,000 บาท  
ปีกำรศึกษำ  2539 
โรงเรียนได้จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์บรรหารแจ่มใส เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  จ านวน 24 เครื่อง   

จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่หลังท่ี 3 และได้ท าการจัดสร้างอาคารหอพักนักเรียนบ้านไกล 
ปีกำรศึกษำ  2540 
โรงเรียนได้จัดสร้างสนามกีฬามาตรฐานของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสนามกีฬาประจ าอ าเภอสองพี่น้อง 

อาคารโรงฝึกงานหลังท่ี 3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา (SOUND LAB) และจัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์บรรหาร
แจ่มใส 2 โดยใช้เครื่องท่ีทันสมัยและมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น จ านวน 10 เครื่อง 

ปีกำรศึกษำ  2541 
โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารฝึกงานแบบ  204/27 พร้อมกับปรับปรุงบริเวณโรงเรียน 
ปีกำรศึกษำ  2542 
โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย จัดสร้างห้องน้ าห้องส้วมแบบ 6/27  

ซ่อมแซมโรงฝึกงานและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน มีการก่อสร้างพื้นปูอิฐบล็อกตัวหนอน และจัดท าห้องสมุด     
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 

ปีกำรศึกษำ  2543 
โรงเรียนได้มีการซ่อมแซมอาคาร 1 ห้องน้ านักเรียน ระบบไฟฟ้าพร้อมท้ังปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน 

เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 1,014,000 บาท 
ปีกำรศึกษำ  2544 
จัดสร้างสนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน (งบประมาณการกีฬาแห่งประเทศไทย) 
ปีกำรศึกษำ  2545 
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี       

วงโยธวาฑิต 
ปีกำรศึกษำ 2546 
ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์และได้รับความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์จาก       

ฯพณฯ  บรรหาร  ศิลปอาชา จ านวน 20 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา และจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ห้องท่ีสอง     
พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวง ICT จัดต้ังโครงการศูนย์ข้อมูลเครือข่าย
บริการข้อมูลแก่โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โรงเรียนตลาดขุนขยัน โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ และโรงเรียนวัดใหม่บ ารุง
ธรรม 



 

 

ปีกำรศึกษำ 2547 
ได้รับงบประมาณในการทาสีอาคารเรียนใหม่   
ปีกำรศึกษำ 2550  
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ให้การสนับสนุนวงดนตรีไทย เป็นเงิน 150,000 บาท  
ปีกำรศึกษำ 2553  
ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานงบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : 

SP2 จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจ าห้องปฏิบัติการ (CL20) วงเงิน 566 ,460 บาท และจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์ประจ าห้องสมุด (CDL) วงเงิน 112,840 บาท และได้รับงบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตาม
โครงการลงทุนต้นทุนการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์ (SP2-2) เป็นค่าจัดซื้อหนังสือ
ประกอบส่ือดิจิตอล อุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นเงิน 300,000 บาท 

ปีกำรศึกษำ 2554  
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นอุปกรณ์และส่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      

เป็นเงิน 300,000 บาท มีการเปิดสอนภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสอง โดยมีครูจ้างสอน ครูวลีพร แก้วสวัสด์ิ เป็น
ผู้สอน และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สถาบันวิทยาลัยขงจือ มหาวิทยาลัยกวางสี          
จัดส่งนักศึกษาฝึกสอนสาขาภาษาจีนมาปฏิบัติการสอน 

ปีกำรศึกษำ 2555 
โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีเนื่องจากเกิดอุทกภัย 

ประกอบด้วย การปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์บริเวณระหว่างโรงอาหาร และ     
โรงฝึกงาน  ลานคอนกรีตหน้าเสาธง  ปรับปรุงอาคาร 216 ล (ปรับปรุง 29 ) หลังท่ี 2 และอาคาร 216 ล 
(ปรับปรุง 29) หลังท่ี 3 ปรับปรุงอาคารฝึกงาน แบบ 102/27) และอาคารฝึกงาน แบบ 204/27 

ปีกำรศึกษำ 2557 
ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลได้ใช้งบประมาณจ านวน 1,300,000 บาท เพื่อสร้างโรงกรองน้ า หอถัง 

รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการผลิตน้ าด่ืม และท าการส่งมอบให้กับทางโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เพื่อใช้
ผลิตน้ าด่ืมแก่ครู บุคลากร และนักเรียน 
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ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โรงเรียนบรรหำรแจม่ใสวิทยำ  5 

 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 นายนพดล    ค าเรียง   ศษม. (การบริหารการศึกษา) 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นางสาวต้องใจ   กรุตประพันธุ์  ศษม. (การบริหารการศึกษา) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 นางสาวจินตนา  ธรรมจง   ค.บ. (ภาษาไทย) , ค.ม. (บริหารการศึกษา)   
 นางวรรณา  จันทร์บ่อน้อย  ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

นางสาววรรณา   กิจวิเชียร   ค.บ. (ภาษาไทย) 
  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวนิจธีรา   คงห้วยรอบ  ค.บ. (ชีววิทยา) 

 นางสาวทศมาศ  จิรวงศ์รุ่งเรือง  กศ.บ. (ฟิสิกส์) 
นางสาวคณัสนันท์ ฉ่ าสดใส   ค.บ. (เคมี) 
นางสาวนิภาวรรณ          งามข า ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา),  

ศษม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 นางสาวจันทร์ทา  ตันติศักดิ์ศร ี  ค.บ. (คณิตศาสตร์) , ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
 นางทวีพร  พานสร้อย  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)   
 นางสาวนุชนาฏ  เกิดบญุศรี  กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
 นางสาวพัชรีพร  โต๊ะเถ่ือน  ค.บ. (คณิตศาสตร์) , กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

นางศิริลักษณ์   ภูถาวร   ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 นางนงนุช  สวัสดิผล   ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) , ค.ม. (การวิจัย) 
 นางสาวสุภาพร  เกติยะ   กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
 นายสัณฐิติ  รัตนโฆสิต  กศ.ม. (บริหารการศึกษา)  

นางสาวพรผกา   กิตภิัทร์ถาวร  กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
นายธีระเดช   ทิพย์แก้ว  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 นางธนัญญา  สกุลนูน   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 นางศรัณย์พร  นิ่มทับทิม  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง     ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
 นางสาวอรุณี  ศรีทองอ่อน  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

นางสาวณัฐศิมา   กิจโอสถ   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 



 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 นายอนุวัฒน์   ดาวเรือง  ศษ.บ. (พลศึกษา) 

นายอดิศร  พานสร้อย  น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 นางโศภิษฐ์  ชโลธร   คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) 

นายมนตรี  อวชัย           วท.บ. (พืชศาสตร์) 
 นางนารี   สร้อยสม           คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
 นายกิติศักดิ์  นามเสน   ค.บ. (อุตสาหกรรม) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 นายฤทธี  อยู่ด ี   ค.บ. (ดนตรีไทย) 

นายฐิตินันท์   มายืนยง   ศป.บ. (จิตรกรรม) 
 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 นางสาววิชชุตา   สวัสด์ิรักษา  กศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
 

ครูพระ 
 พระมหาสมชาย  มนาโป   นักธรรมเอก 
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ฝ่ำยวิชำกำร 
ขั้นตอนกำรติดต่อเพื่อขอเอกสำรกำรศึกษำจำกฝ่ำยวิชำกำร 

1. นักเรียนปัจจุบัน 
1.1 เอกสารวุฒิการศึกษา / หนังสือรับรอง (ระยะเวลาในการจัดท า  1 – 3 วัน  นับแต่วันท่ียื่น

หลักฐานประกอบครบถ้วน) 
หลักฐานประกอบ 
- ค าร้องขอเอกสารวุฒิการศึกษาท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนด้วยตัวบรรจง 
- รูปถ่ายชุดนักเรียน  ขนาด 1.5 นิ้ว  งดถ่ายรูปด่วน  (ยกเว้นกรณีย้ายสถานศึกษา) 

1.2  การขอเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล  (ระยะเวลาในการจัดท า 1 วัน  นับแต่วันท่ียื่นหลักฐานประกอบ
ครบถ้วน) 

 หลักฐานประกอบ 
- ค าร้องขอเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล  ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนด้วยตัวบรรจง 
- ส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล  ท่ีทางราชการออกให้ (แบบ ช.3 , ช.4) 

2. นักเรียนเก่ำ 
2.1   เอกสารวุฒิการศึกษา  (ระยะเวลาในการจัดท า  1 – 3 วัน  นับแต่วันท่ียื่นหลักฐานประกอบ

ครบถ้วน) 
หลักฐานประกอบ 
- ค าร้องขอเอกสารวุฒิการศึกษาท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนด้วยตัวบรรจง 
- นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2531 – 2547 ให้ใช้รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  นักเรียนท่ี

ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2548 – 2557  ให้ใช้รูปถ่ายขนาด 1.5  นิ้ว  โดยรูปถ่าย
ดังกล่าวต้องส้วมเส้ือเช้ิตสีขาว  ทรงผมไม่ต้องตัดแต่ต้องหวี/ มัดให้เรียบร้อยเพื่อให้เห็นหน้า
ได้ชัดเจน 

- ใบแจ้งความจากสถานีต ารวจเรื่อง เอกสารวุฒิการศึกษาเดิมสูญหายหรือช ารุด 
2.2    เอกสารใบแทนประกาศนียบัตร  (ระยะเวลาในการจัดท า  1 – 3 วัน  นับแต่วันท่ียื่นหลักฐาน

ประกอบครบถ้วน) 
หลักฐานประกอบ 
- ค าร้องขอใบแทนประกาศนียบัตรท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนด้วยตัวบรรจง 
- ใบแจ้งความจากสถานีต ารวจเรื่อง เอกสารประกาศนียบัตรสูญหายหรือช ารุด 
- ส าเนาเอกสารวุฒิการศึกษา  (รบ.1, ปพ.1) 

3. งำนแนะแนว 
 งานแนะแนวในโรงเรียนเป็นงานช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักและเข้าใจตนเอง  เห็นคุณค่าของตนเอง  
สามารถปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง  รวมท้ัง
สามารถพัฒนาตนเองให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 การบริการท่ีจัดให้นักเรียน 

- ข้อมูลการศึกษาต่อและการพัฒนาตนเอง 
- กาให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน 
- ทุนการศึกษา 
- การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กยศ.) 



 

 

- ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนขาดแคลน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน  เส้ือผ้าชุดนักเรียน ฯลฯ 
นักเรียนสามารถติดต่องานแนะแนวของโรงเรียนได้ท่ีห้องแนะแนว  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  แบ่งงำนดังนี้ 
- งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
- งานบริการในสถานศึกษาและสาธารณะ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานสวัสดิการร้านค้า 
- งานโภชนา 
- งานลูกจ้างประจ า – ลูกจ้างช่ัวคราว 
งำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
เป็นงานท่ีดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียนและอาคารฝึกงานให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี  เช่น 

 ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารและส่ิงประกอบภายในอาคารให้ใช้งานได้ดี 
 ดูแลน้ าด่ืมและน้ าใช้ของนักเรียนและครู 
 ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
 จัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

งำนบริกำรในสถำนศึกษำและสำธำรณะ 
 ให้บริการหอประชุม  สนามกีฬาและสถานท่ีต่าง ๆ ในการจัดการอบรมและเล่นกีฬา
แก่ชุมชน 
 น านักเรียนให้บริการในงานชุมชน 
 ให้บริการในการยืมวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนแก่หน่วยงานอื่น ๆ  

งำนประชำสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์มีความส าคัญในฐานะศูนย์กลางการส่ือสารท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา มีหน้าท่ีในการประสานงานและเผยแพร่ช่ือเสียง ข่าวสาร ข้อมูลของทางโรงเรียนให้แก่ครู  
นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรอื่น ๆ ภายในโรงเรียน ตลอดจนบุคคลภายนอกให้ได้รับข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้ 

 อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานผ่านเสียงตามสาย 
 จัดป้ายนิเทศแจ้งข่าวสารข้อมูลท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ครู นักเรียนและ
บุคลากรอื่น ๆ  
 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไปยังโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา พื้นท่ีบริการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 จัดท าวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินรายการบรรหารห้าเรดิโอ  เพื่อเผยแพร่ข่าวสารสาระน่ารู้
ในช่วงเช้าและเวลาพักกลางวัน 

งำนอนำมัยโรงเรียน 
งานอนามัยโรงเรียน  เป็นงานท่ีจัดขึ้นเพื่อให้บริการนักเรียน ครู  นักการภารโรง  ประกอบด้วย 

5  งาน ดังนี้ 
 งานตรวจสุขภาพนักเรียนและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
 งานรักษานักเรียนท่ีตรวจพบโรคและติดตามผลการรักษา 
 งานส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ 



 

 

 งานบริการชุมชน 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 คุ้มครองสวัสดิการของนักเรียนโดยการจัดท าประกันภัย 

งำนโภชนำกำร 
เป็นงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลเรื่องคุณภาพของอาหาร ร้านค้าจ าหน่ายอาหารให้มีคุณภาพและปฏิบัติ

ตามระเบียบของโรงเรียน  โดย 
 ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร 
 เฝ้าระวังความสะอาดของโรงอาหาร 
 ให้ความรู้นักเรียนและบุคลากร 

งำนลูกจ้ำงประจ ำ – ลูกจ้ำงชั่วครำว 
งานลูกจ้างประจ า  
ฝ่ายบริหารท่ัวไป มีจ านวนลูกจ้างประจ าส าหรับดูแลพัฒนาอาคารสถานท่ีจ านวน  5 ราย   เป็น

ชาย  4  ราย  หญิง  1  ราย  แบ่งพื้นท่ีอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล  โดยมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 มอบหมายงานตามภาระความรับผิดชอบ 
 ก าหนดเวลาในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 ประชุมติดตามงาน  เป็นระยะ ๆ เพื่อนิเทศและสรุปงาน 
 จัดเวรยามรักษาการณ์สถานท่ีราชการให้รับผิดชอบร่วมกับครูเวรประจ าวัน 
 พัฒนาและประเมินการเล่ือนระดับตามหลักเกณฑ์ของฝีมือแรงงาน 
 ประเมินผลประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานลูกจ้างช่ัวคราว   
นอกจากลูกจ้างประจ าท่ีปฏิบัติงานตามภาระงานแล้ว โรงเรียนมีลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งจ้าง

ค่าตอบแทนด้วยเงินงบประมาณของโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีโรงเรียนมอบหมายคือ   
 ครูสอนในรายสาระท่ีขาดแคลน 
 ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของโรงเรียน 
 ตรวจสอบ  ประเมินผล  ติดตามการปฏิบัติงาน 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง 
 พัฒนา  อบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 



 

 

แผนผังแสดงอำคำรสถำนที่โรงเรียนบรรหำรแจม่ใสวิทยำ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


