
แนวปฏิบัติโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
การก ากบั ตดิตาม ดูแลพฤตกิรรมนกัเรียน 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 โรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้ตระหนักถึงการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และประเทศชาติ การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการละเว้น ปลูกฝังให้เป็นคน
มีเหตุผล โรงเรียนจึงก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ ติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 
ดังนี ้

๑. การลงโทษนักเรียน 
โรงเรียนก าหนดระเบียบการลงโทษนักเรียนโดยอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน

และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑. นักเรียนทุกคนมีความประพฤติเต็ม ๑๐๐ คะแนน ต่อ ๑ ภาคเรียน เมื่อนักเรียนกระท าความผิดและถูกตดั

คะแนนความประพฤติ โรงเรียนจะด าเนินการ ดังนี ้
๑.๑ ว่ากล่าวตักเตือนครัง้ที่ ๑ เมื่อถูกตัดคะแนน ๒๐ คะแนน 
๑.๒ ว่ากล่าวตักเตือนครัง้ที่ ๒ เมื่อถูกตัดคะแนน ๔๐ คะแนน 
๑.๓ ท ากิจกรรมเพือ่ปรับพฤติกรรม เมื่อถูกตัดคะแนน ๕๐ คะแนน 
๑.๔ แจ้งผูป้กครอง เมือ่ถูกตัดคะแนน ๘๐ คะแนน 
๑.๕ ท าทัณฑ์บน เมื่อถูกตัดคะแนน ๙๐ คะแนน 
๑.๖ ไม่ผ่านกิจกรรม เมือ่ถูกตัดคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 ๒. การด าเนินการทุกข้ันตอนครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับและผู้ปกครองต้องรบัทราบด้วย 

๒. การตัดคะแนนพฤติกรรม 
 เพื่อใหเ้ป็นแนวทางเดียวกัน โรงเรียนจงึก าหนดหลกัเกณฑก์ารตัดคะแนนพฤติกรรมไว้ดังนี้ 

 ๒.๑ ความผิดขั้นเบา ตัดคะแนนพฤติกรรมไม่เกิน ๕ - ๑๐ คะแนน ได้แก่ 
รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนท่ีตัด 

๑. มาสาย (หลัง ๐๘.๐๐ น.) หรือมาช้าไม่ทันเคารพธงชาติ จะไม่ได้เข้าแถวและ
บันทึกพบครูทีป่รกึษา 

ตัดคะแนนครั้งละ ๕ 

๒. หนีช่ัวโมงเรียนหรือไมเ่ข้าห้องเรียนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตัดคะแนนครั้งละ ๑๐ 
3. น าอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานในห้องเรียน หรอืน าข้ึนไปบนอาคารเรียน ตัดคะแนนครั้งละ ๕ 
4. ซื้ออาหาร หรอืเครือ่งดื่มนอกรั้วโรงเรียน ตัดคะแนนครั้งละ ๑๐ 
5. ทิ้งขยะไม่ถูกทีห่รือมีเจตนาท าใหโ้รงเรียนสกปรก ตัดคะแนนครั้งละ ๑๐ 
6. ไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจรของโรงเรียน (การสวมหมวกกันน็อค) ตัดคะแนนครั้งละ ๕ 
7. กล่าววาจาหยาบคาย ตัดคะแนนครั้งละ ๕ 



 

รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนท่ีตัด 
8. แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน ดังนี ้
    8.๑ การตรวจการแต่งกายประจ าเดือน  
          - ร่างกาย ตัดคะแนน ๕ คะแนน 
          - เครื่องแต่งกาย ตัดคะแนน ๕ คะแนน 
          - เครื่องประดับ ตัดคะแนน ๕ คะแนน 
   8.๒ เมื่อพบเห็นการแต่งกายทีผ่ิดระเบียบ 

 
ตัดคะแนนครั้งละ ๑๕ 
 
 
 
ตัดคะแนนครั้งละ ๕ 

 ๒.๒ ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนพฤติกรรม ๒๐ คะแนน ได้แก่ 
รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนท่ีตัด 

๑. มีเจตนาไมเ่ข้าโรงเรียน หนีโรงเรียนหรือออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนญุาต ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ 
๒. สูบบหุรี่หรือมบีุหรี่ในครอบครองเพื่อการใด ๆ ก็ตาม ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ 
๓. เล่นการพนันทกุชนิด หรือมสี่วนร่วมในการจัด หรือรู้เห็นให้ผู้อื่นเล่นการพนัน    
แม้จะไม่เป็นผู้เล่นโดยตรงก็ตาม 

ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ 

๔. มั่วสุมก่อความร าคาญแก่ผูอ้ื่นทั้งในและนอกโรงเรียน ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ 
๕. เข้าสถานเรงิรมณ์โดยไม่มผีู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ 
๖. มีสื่อลามกในครอบครอง เช่น คลิปต่าง ๆ  ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ 
๗. ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ อาคารเรียนหรือท าลายทรัพยส์ินของโรงเรียน ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ 
๘. ขับรถจักยานยนตท์ั้งในและนอกโรงเรียนด้วยความเร็ว หรือมลีักษณะก่อกวน
และอาจเกิดอันตรายไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตามในสภาพนักเรียน 

ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ 

๙. ยุยงให้แตกความสามัคคี ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ 
๑๐. กลั่นแกล้ง รงัแก หรอืกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ 
๑๑. ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน (ถูกตัดคะแนนพร้อมทัง้ชดใช้ความเสียหาย) ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ 

 ๒.๓ ความผิดขั้นหนัก ตัดคะแนนพฤติกรรมไมเ่กิน ๕๐ คะแนน 
รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนท่ีตัด 

๑. ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู หรือบุคลากรอื่น ๆ กระด้างกระเดือ่งต่อครู ตัดคะแนนครั้งละ ๕๐ 
๒. ดื่มสุราเมรัย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการใด ๆ ก็ตาม ตัดคะแนนครั้งละ ๕๐ 
๓. มีพฤติกรรมชู้สาว ตัดคะแนนครั้งละ ๕๐ 
๔. ทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุใหเ้กิดการทะเลาะวิวาททัง้ในและนอกโรงเรียนรวมทั้ง
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

ตัดคะแนนครั้งละ ๕๐ 

๕. ชักชวนให้ผู้อื่นเข้ามาทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ตัดคะแนนครั้งละ ๕๐ 
  



๒.๔ ความผิดขั้นรุนแรง ตัดคะแนนพฤติกรรม ๖๐ คะแนน 
รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนท่ีตัด 

๑. แสดงกริิยาวาจาก้าวร้าวครู หรือบุคลากรอื่น ตัดคะแนนครั้งละ ๖๐ 
๒. พกพาอาวุธ หรือสิง่เทียมอาวุธ หรือวัตถุที่ใช้เป็นอาวุธได้เข้ามาในโรงเรียน ตัดคะแนนครั้งละ ๖๐ 
๓. ลักทรัพย์ หรือกระท าการใด ๆ ให้เกิดการลักทรัพยห์รือรบัของโจร ตัดคะแนนครั้งละ ๖๐ 
4. ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นเหตุให้โรงเรียนเสื่อมเสีย
ช่ือเสียง 

ตัดคะแนนครั้งละ ๖๐ 

5. ปลอมแปลงเอกสารราชการ หรอืลายมือช่ือของผู้อื่นเพื่อประโยชน์อื่นใดก็ตาม ตัดคะแนนครั้งละ ๖๐ 
6. มีเจตนาแอบอ้างช่ือครหูรอืผูอ้ื่นเป็นผูป้กครอง ตัดคะแนนครั้งละ ๖๐ 
7.ใช้กิริยาวาจา ข่มขู่เพื่อเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน หรือข่มขู่ให้ผู้อื่นเกรง
กลัว หรือบังคับใหผู้้อื่นกระท าการใด ๆ ให้ผิดระเบียบโรงเรยีน 

ตัดคะแนนครั้งละ ๖๐ 

8. เสพสิ่งเสพติดให้โทษ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการใด ๆ ก็ตาม ตัดคะแนนครั้งละ ๖๐ 

 ๒.๕ ความผิดขั้นร้ายแรง ตัดคะแนนพฤติกรรม ๘๐ คะแนน พร้อมทัง้แจ้งผูป้กครอง 
รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนท่ีตัด 

๑. สักตามร่างกาย ตัดคะแนนครั้งละ ๘๐ 
๒. ทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุใหเ้กิดการทะเลาะวิวาทในโรงเรียนและมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

ตัดคะแนนครั้งละ ๘๐ 

๓. การกระท าอนาจาร ตัดคะแนนครั้งละ ๘๐ 
๔. มีสารเสพติดประเภทที่ ๑ – ๕ ไว้ในครอบครองเพื่อการใด ๆ ก็ตาม ตัดคะแนนครั้งละ ๘๐ 

 ผู้รับผิดชอบอาจตักเตือนในกรณีที่เป็นความผิดครั้งแรกและเป็นความผิดที่ไม่รุนแรงมากนักหรือ
เป็นความผิดที่กิจการนักเรียนพิจารณาว่าเป็นความผิดที่ควรตักเตือนก่อน 

 ความผิดอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในแนวปฏิบัติน้ีเป็นอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

 นักเรียนที่ท าผิดระเบียบโรงเรียนจะต้องบันทึกค าให้การลงในแบบ กจ.๓ โดยผู้รับผิดชอบจะเชิญ
ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษามารับทราบความผิดด้วย 

 

รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนท่ีตัด 
๖. กระท าการใด ๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบรหิารงานของโรงเรียน หรือบังคับขู่
เข็ญยุยงส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูอ้ื่นต่อต้านหรือกระท าผิดระเบียบโรงเรียน 

ตัดคะแนนครั้งละ ๕๐ 

๗. กลั่นแกล้ง รังแกหรือกระท าการอื่นใดในลกัษณะเดียวกันต่อผู้อื่น จนเป็นเหตุให้
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ 

ตัดคะแนนครั้งละ ๕๐ 



แนวปฏิบัติการตัดคะแนนนักเรียน 
 ๑. ครูผู้สอนหรือครูที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลลงในบัตรตัดคะแนนความประพฤติ ให้นักเรียนลงช่ือรับทราบ
ความผิด และครูที่แจ้งความผิดลงช่ือก ากับไว้ส่งบัตรนี้ที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๒. ผู้รับผิดชอบจะบันทึกข้อมูลการตัดคะแนนลงในบัตรตัดคะแนน แจ้งให้ครูที่ปรึกษา 
 ๓. หัวหน้าระดับหรือครูที่ปรึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูล และให้ผู้ปกครองลงช่ือรับทราบด้วย 
 ๔. ผู้รับผิดชอบจะสรุปข้อมูลการตัดคะแนนของนักเรียนแต่ละระดับเป็นรายบุคคล และแจ้งให้ครูที่ปรึกษา 
หัวหน้าระดับ  
 ๕. เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนพฤติกรรมถึง 8๐ คะแนน ผู้รับผิดชอบจะเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

๓. การเชิญผู้ปกครองนักเรียน 
 เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์บ่อยครัง้ โรงเรียนจ าเป็นต้องเชิญผูป้กครองมาพบเพือ่หาทาง
แก้ปัญหา และช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้การเชิญผู้ปกครองเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผูร้ับผิดชอบจึงก าหนด
แนวทางปฏิบัติดังนี้  

๑. ครูที่ปรึกษาหรือครูที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเชิญผู้ปกครองนักเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนในแบบ กจ.๑ ส่ง
ผู้รับผิดชอบ 

๒. ผู้รับผิดชอบจะประสานงานกับครูที่ปรึกษา หรือหัวหน้าระดับแล้วแต่กรณีเพื่อส่งหนังสือเชิญให้ผูป้กครอง
นักเรียน หรือทางผู้รับผิดชอบอาจโทรศัพท์เชิญผู้ปกครองก็ได้ 

๓. เมื่อผู้ปกครองนักเรียนมาพบตามวัน เวลาที่นัดหมายแล้ว ผู้นัดหมายต้องให้ผู้ปกครองนักเรียนกรอกข้อมลู
ในแบบ กจ.๒ ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๔. การเชิญผู้ปกครองมาพบบางกรณีอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้างานกิจการนักเรียน ผู้รับผิดชอบ และผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

๔. การน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 ค าว่า กิจกรรม ในแนวปฏิบัติน้ี หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึน กิจกรรมของส่วนราชการ เอกชนกิจกรรม
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้การร่วมกิจกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงเรียนจึงก าหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 1. นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด 
 2. กรณีที่ต้องน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษา โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบตามระเบียบ
ราชการ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนโรงเรียนอาจมอบหมายใหค้รูผูส้อน ครูที่ปรึกษา หรือหัวหน้าระดับเป็นผูก้ ากบัดูแลนกัเรยีน 
และนักเรียนต้องกลับเข้าโรงเรียนก่อนกลับบ้านทุกครั้ง 
 3. ครูที่ต้องการน านักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนโดยที่กิจกรรมนั้นจ าเป็น หรือเกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอน ให้บันทึกขออนุญาตโดยใช้แบบ กจ.๔ ส่งที่ผู้รับผิดชอบก่อนวันไปร่วมกิจกรรม ๑ - ๒ วัน เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ท าบันทึกข้อความเสนอขออนุญาต และประสานงานกับฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งานที่เกี่ยวข้อง 



 4. ครูที่น านักเรียนไปร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นส าคัญ
พร้อมทั้งก าชับมิให้นักเรียนประพฤติตนเสื่อมเสียต่อตนเองและโรงเรียน 

5. เมื่อกลับเข้าโรงเรียนแล้ว ครูที่น านักเรียนไปร่วมกิจกรรมต้องรายงานผลโดยใช้แบบ กจ.๕ 
6. หากนักเรียนคนใดไม่ร่วมกิจกรรมโดยไม่มีเหตุอันควรหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงกิจกรรม โรงเรียนจะพิจารณา

ตัดคะแนนความประพฤติ และส่งนักเรียนไปบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อนส่วนรวม 

๕. การบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นกิจกรรมที่งานกิจการนักเรียนร่วมมือกับงานแนะแนว โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
 2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดี ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและตนเอง นักเรียนที่งานกิจการนักเรียนส่งไป
บ าเพ็ญประโยชน์เป็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น เจตนาฝ่าฝืนระเบียบโรงเรียน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมต่อสภาพนักเรียน เป็นต้น เพื่อให้การส่งนักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงเรียนจึง
ก าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนหรือครูที่เกี่ยวข้องส่งรายช่ือนักเรียนที่งานกิจการนักเรียนโดยใช้แบบ กจ.๗ 
2. งานกิจการนักเรียนจะพจิารณาและท าบันทึกแจง้งานแนะแนวให้ด าเนินการต่อไป 
3. เมื่อนักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ หรือปรับพฤติกรรมแล้วให้งานแนะแนวรายงานผลให้งานกิจการ

นักเรียนทราบโดยใช้แบบ กจ.๘ 

๖. การให้นักเรียนศึกษาตามอัธยาศัย 
 การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง โดยมีผู้ปกครองและครูร่วมกันก ากับดูแลและ

ติดตามผลการศึกษาตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๓ มาตรา ๑๕(๓)  
 การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัว

ให้อยู่ในสังคมได้ อีกทั้งเป็นนักเรียนที่โรงเรียนพิจารณาแล้วว่าสมควรให้ศึกษาตามอัธยาศัยได้ นักเรียนที่โรงเรียน
จะพิจารณาให้ศึกษาตามอัธยาศัยมีลักษณะ ดังนี้ 

 1. ประพฤติตนฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนเสมอ ๆ และไม่พยายามแก้ไขตัวเองให้ดีข้ึน 
 2. มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อเพื่อนนักเรียน การเรียนการสอน และการบริหารงานของโรงเรียน เพื่อให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงเรียนจึงก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา หรือหัวหน้าระดับเสนอช่ือและข้อมูลให้งานกิจการนักเรียนพิจารณาโดยใช้

แบบ กจ. ๑๓ 
2. งานกิจการนักเรียนจะเรียกตัวนักเรยีนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเชิญผู้ปกครองมารับทราบขอ้มลู

และหาข้อยุติ หากผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียนศึกษาตามอัธยาศัยแล้ว งานกิจการนักเรียนจึงจะเสนอข้อมูลให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุญาตต่อไป 



3. เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีค าสั่งอนุญาตแล้ว ฝ่ายบริหารทั่วไปจะส าเนาบันทึกให้ผู้ปกครองเก็บไว้ 
๑ ชุด และแจ้งให้ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ทราบ 

4. เมื่อกลุ่มสาระฯ ได้รับส าเนาบันทึกแล้วต้องแจ้งให้ครูผู้สอนทราบโดยเร็ว 
5. งานกิจการนักเรียนจะมอบสมุดบันทึกให้นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับการ

เรียน การสอน และจะจัดครูที่ปรึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายติดตามผลการศึกษาตามอัธยาศัยของนักเรียนเพื่อ
รายงานให้โรงเรียนทราบ 

6. การศึกษาตามอัธยาศัยของนักเรียนมผีลตั้งแต่วันที่ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุมัต ิ

แนวปฏิบัติของครูกรณีท่ีนักเรียนศึกษาตามอัธยาศัย 
1. ครูผู้สอนไม่ต้องลงเวลาเรียนให้นักเรียนที่ศึกษาตามอัธยาศัย ให้เขียนหมายเหตุลงในสมุดลงเวลาเรียน

ของครูว่า “ศึกษาตามอัธยาศัยต้ังแต่วันที่...” เมื่อถึงช่วงที่งานวัดผลให้ส ารวจเวลาเรียน ครูผู้สอนต้องให้เวลาเรียน 
“มส.” เพื่อให้นักเรียนติดตามสอบด้วยตนเอง 

2. ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานที่จ าเป็นให้นักเรียนที่ศึกษาตามอัธยาศัยท าก็ได้ โดยครูอาจมอบหมายผ่าน
เพื่อนร่วมช้ันเรียนของนักเรียนดังกล่าว 

3. หากนักเรียนต้องการสอบวัดผลเก็บคะแนนระหว่างภาค ครูผู้สอนอาจนัดหมายนักเรียนก็ได้ 
4. โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในกรณีที่มีการทดสอบส าคัญ ๆ  หรือมีกิจกรรมที่นักเรียนจ าเป็นต้อง

เข้าร่วม โดยจะแจ้งผ่านครูที่ปรึกษา 

แนวปฏิบัติของนักเรียนท่ีศึกษาตามอัธยาศัย 
1. นักเรียนต้องติดตาม –สอบถามครูผู้สอนทุกรายวิชาเป็นระยะเพื่อรับงาน หรือเพื่อการนัดหมายต่าง ๆ  
2. นักเรียนต้องบันทึกกิจกรรที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึก เช่น อ่านหนังสือเรียน

วิชาสังคมศึกษา ท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
3. นักเรียนสามารถติดต่อครผูู้สอนเพือ่ขอสอบเก็บคะแนนหรือสง่งานได้ ยกเว้นการสอบปลายภาค ซึ่งนักเรยีน

ต้องมารายงานตัวเพื่อขอสอบ โดยฝ่ายวิชาการจะจัดให้สอบในห้องพิเศษที่โรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น 
4. หากนักเรียนปรับตัวจนสามารถอยู่กับผู้อื่นได้แล้ว นักเรียนมีสิทธ์ิยื่น เรื่องขอกลับเข้าเรียนได้ โดยให้

ผู้ปกครองเขียนค าร้องขอกลับเข้าเรียน ยื่นที่งานกิจการนักเรียน 
5. การพิจารณาของโรงเรียนถือเป็นอันสิ้นสุด 

๗. การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 
 กรณีที่นักเรียนมีกิจธุระจ าเป็นต้องไปติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ นอกโรงเรียน นักเรียนสามารถขออนุญาต
ออกนอกโรงเรียนได้ทีง่านกิจการนกัเรียน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. นักเรียนต้องมผีู้ปกครองมารบัเท่านั้น 
 2. ผูป้กครองตอ้งมาขออนญุาตด้วยตนเองเท่านั้นหรอืมหีนงัสอืขออนญุาตจากผู้ปกครองมายื่นต่องานกิจการ
นักเรียน งานกิจการนักเรียนตรวจสอบลายมือช่ือของผูป้กครองแล้วจึงจะอนญุาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนได้ 



3. เมื่องานกิจการนักเรียนอนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนแล้ว ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในใบขออนุญาต 
ในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ โดยส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นต้นข้ัวงานกิจการนักเรียนจะเก็บไว้ทดสอบ ให้นักเรียนน าส่วนที่ ๒ 
ติดตัวไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานการได้รับอนุญาตจากงานกิจการนักเรียนและเป็นหลักฐานเมื่อมีครูท่านอื่นขอตรวจสอบ 
นอกจากนี้ นักเรียนต้องกรอกข้อมูลลงในสมุดขออนุญาตออกนอกโรงเรียนด้วย 

4. นอกจากนักเรียนจะปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วผู้ปกครองต้องเขียน ช่ือ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้ปกครองไว้ด้วย 
 5. นักเรียนต้องกลับเข้ามาในโรงเรียนให้ทันตามเวลาที่ระบุไว้ในใบขออนุญาต และน าใบขออนุญาตส่งคืน
ที่งานกิจการนักเรียน ในกรณีที่ไม่ได้กลับมาในวันน้ันให้น ามาส่งในวันถัดไป 
 6. หากงานกิจการนักเรียนตรวจสอบพบว่า นักเรียนปลอมลายมือช่ือครูเวร ผู้มีสิทธ์ิอนุญาตหรือผู้ปกครอง 
นักเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน เนื่องจากเป็นความผิดข้ันกลาง 
 7. หากนักเรียนออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองมารับหรือเปลี่ยนชุด
นักเรียนเป็นอย่างอื่นแล้วออกนอกโรงเรียนโดยที่โรงเรียนไม่ได้อนุญาต นักเรียนจะมีความผิดตามระเบียบของโรงเรียน 

๘. การน ารถมาโรงเรียน 
 เพื่อเป็นการป้องกันเหตุผิดกฎหมายและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน โรงเรียนจึงก าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการน ารถมาโรงเรียนของนักเรียน ดังนี ้
 1. รถที่โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนน ามา คือ รถจักรยานและรถจักรยานยนต์เท่านั้น 
 2. นักเรียนที่จะน ารถมาโรงเรียนต้องลงทะเบียนตามแบบ กจ.๑๕ ไว้ที่งานกิจการนักเรียนและจะต้องติด
สติ๊กเกอร์การเข้า-ออกที่โรงเรียนจัดท าข้ึนติดไว้ที่หน้ารถ 

3. นักเรียนผู้ขับข่ีต้องมีใบอนุญาตขับรถจักยานยนต์ตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและพระราชบัญญัติ
การจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด 

4. รถจักรยานยนต์ที่นักเรียนน ามาต้องติดป้ายทะเบียน 
5. นักเรียนต้องจอดรถในบริเวณที่ก าหนดให้เท่านั้น 
6. นักเรียนผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัย 
7. นักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรยีนช้ากว่าเวลา ๐๘.๐๐ น. จะได้รับอนุญาตจอดรถที่ในโรงเรียน 
8. ในกรณีที่นักเรียนเจตนาฝ่าฝืนแนวปฏิบัติ นักเรียนจะรับโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
9. หากนักเรียนฝ่าฝืนแนวปฏิบัติน้ีซ้ าเดิม ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการไม่อนุญาตให้นักเรียนน ารถมา

โรงเรียน 

9. การน าโทรศัพท์มือถือ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าไปมาก โทรศัพท์มือถือมีความจ าเป็นมากข้ึนตามสภาวะปัจจุบัน 
นักเรียนแทบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือติดต่อกิจธุระต่าง ๆ และน ามาโรงเรียนด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนครูผู้สอน
และเพื่อนักเรียนโรงเรียนจึงก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเปิด หรือใช้โทรศัพท์ขณะการเรียนการสอน หากจ าเป็นต้องเปิดเครื่องไว้ควรเปิด
ระบบสั่นสะเทือน  



 2. นักเรียนต้องฝากโทรศัพท์มือถือกับครูที่ปรึกษาไว้ตั้งแต่คาบที่ ๑ ถึงคาบที่ ๗ เมื่อหมดคาบเรียนจึงมา
รับคืนจากครูที่ปรึกษา หากมีความจ าเป็นอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกรณีเร่งด่วนหรือจ าเป็นจริง ๆ  เท่าน้ัน ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของครูที่ปรึกษา 
 3. หากนักเรียนใช้โทรศัพท์ผิดวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาแอบแฝงที่ไม่เหมาะสมหรือรบกวนผู้อื่น ทางโรงเรียน
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มาโรงเรียนอีกและถือเป็นความผิดข้ันรุนแรงและด าเนินการ
ตัดคะแนนตามระเบียบ 
 4. กรณีที่ครูผู้สอน หรือครูที่เกี่ยวข้องยึดโทรศัพท์ไว้แล้วต้องรีบน าส่งงานกิจการโดยเร็วและบันทึกข้อมูล
ในแบบ กจ.๑๑ งานกิจการนักเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับคืนในวันรุ่งข้ึน 
 5. กรณีที่โทรศัพท์สูญหาย โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ  แต่จะด าเนินการติดตามหากมีพยานหลักฐานว่า
มีผู้ลักขโมย 
 6. หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามในกรณีการน าโทรศัพท์มาโรงเรียนแล้วไม่ฝากครั้งที่ ๑ ตักเตือน หากพบ
ท าซ้ าอีกนักเรียนจะถูกตัดคะแนน ๒๐ คะแนน ถือเป็นความผิดข้ันกลาง 

10. การขอหนังสือรับรองความประพฤติ 
 หนังสือรับรองความประพฤติเป็นเอกสารที่โรงเรียนออกให้นักเรียนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัคร
เข้าศึกษาต่อ หรือเพื่อการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน โรงเรียนจึงก าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี ้
 1. นักเรียนที่ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติต้องยื่นค าร้องตามแบบ กจ.๑๐ และภาพถ่ายหน้า
ตรงขนาด ๑ นิ้ว ที่งานกิจการนักเรียนล่วงหน้า ๓ วัน เพื่อให้เจ้าที่ตรวจสอบและส่งต่อให้งานวิชาการเป็นผู้ออกให้ 
 2. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรมถึง ๖๐ คะแนน งานกิจการนักเรียนจะไม่ออกหนังสือรับรองความ
ประพฤติให้ 
 3. งานกิจการนักเรียนใช้รูปแบบหนังสือรับรองตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยอนุโลมให้สอดคล้องกับโรงเรียน 
 4. เหตุผลที่ต้องให้นักเรียนน ารูปถ่ายมาด้วย เนื่องจากงานกิจการนักเรียนต้องการให้เป็นเครื่องยืนยัน
ระหว่าง ช่ือ-สกุล นักเรียนกับภาพถ่ายว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ 

11. การยึดสิ่งของหรือเครื่องแต่งกายท่ีผิดระเบียบโรงเรียน 
ในกรณีที่ครเูวรหรือครผููส้อนเห็นว่า นักเรียนแตง่กายด้วยเครื่องประดบัที่ไมเ่หมาะสมต่อสภาพนักเรียน

หรือเห็นว่าอาจเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียน ครูสามารถยึดไว้ได้โดยต้องบันทึกในแบบ กจ.๑๑ และให้ผูป้กครองมา
รับคืนโดยครัง้ที่ 1 ผู้ปกครองสามารถมารับคืนได้หลังจากถูกยึดเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และหากโดยยึดเป็นครั้ง
ที่ 2 ผู้ปกครองสามารถมารับคืนได้หลังจากปิดภาคเรียนนั้น ๆ เท่านั้น 

12. การเจาะหู หรือการสักท่ีร่างกาย 
 โรงเรียนไม่อนุญาตให้กระท าดังกล่าวทุกกรณี ยกเว้นสืบได้ว่า เจาะหูหรือสักมาก่อนน้ีแล้ว นักเรียนจะต้อง
ไม่ท าเพิ่มเติมอีกหรือรอยสักให้ลบออกทันที 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 



กจ.1 

 

 

ที่ ศธ. 04241.36/............       โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

         ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวิภาวดี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370 

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

เรื่อง  เชิญผูป้กครอง 

เรียน  ผู้ปกครองของ......................................................................................... ช้ัน ม. ............... .......... 

 ด้วยนักเรียนในปกครองของท่านมีพฤติกรรม............................................................. ................................
ตลอดจนมีพฤติกรรมอื่น ๆ  ที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพนักเรยีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรยีนและคุณลกัษณะอันพงึ
ประสงค์ได้ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงของเชิญท่านซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่สามารถ
ตัดสินใจแทนได้ มาพบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คุณครู............................................................................ ) 
ในวันที่........... เดือน.................................. พ.ศ. ............ เวลา.......................... น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหวังว่า คงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายบุญเลิศ ชุมจลุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 

 

 

กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
โทร/โทรสาร 0-7729-2019 

 

 



กจ.2 

 
บันทึกผู้ปกครอง 

 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ................................................................................................... .................. 
ผู้ปกครองของ............................................................................................ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่........./......... 
โดยมีความเกี่ยวข้องเป็น....................................ของนักเรียนดังกล่าว  

ข้าพเจ้าได้มาพบ................................................................................. ซึ่งเป็น............................................ 
เพื่อรบัทราบ/ปรึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมของนกัเรียนในปกครอง ดังนี้ 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ............................... 

ลงช่ือ...............................................................ผูป้กครอง 
(............................................................) 

บันทึกเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

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



กจ.3 

 
 

แบบบันทึกการสอบถามข้อเท็จจริง 

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

 ข้าพเจ้า................................................................... นักเรียนช้ัน ม. ......../......... เลขประจ าตัว... .............. 
ผู้ปกครองช่ือ...................................................................................... .............. อาชีพ.............................................. 
อยู่บ้านเลขที่............... หมู่ที่................ หมู่บ้าน................................................. ถนน.......... ................................... 
ต าบล............................................ อ าเภอ................................................... จังหวัด................................................ 
โทรศัพท์บ้าน.............................................................. โทรศัพท์มือถือ................................. .................................... 
บิดาช่ือ.................................................................. อาชีพ.................................... โทรศัพท์ ..................................... 
มารดาช่ือ............................................................... อาชีพ.................................... โทรศัพท์..................................... 
โทรศัพท์ที่บ้านบิดาหรือมารดา................................................................................................. ................................ 
 ข้าพเจ้าท าผิดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน โรงเรียนมัธยมวิภาวดี คือ................................. 
....................................................................................................................................................................................
 ข้าพเจ้ายอมรับผิดและจะไม่ประพฤติผิดในลักษณะนี้หรือลักษณะอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดีอีก 

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

 ข้าพเจ้า.......................................................................................... ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรี ยนดังกล่าว 
ขอยืนยันว่าจะอบรม ดูแลนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบยีบวินัยของโรงเรยีน และได้อ่านข้อความทั้งหมดเป็นที่
เข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ...............................................................ผูป้กครอง 
(............................................................) 

ลงช่ือ...............................................................ครูทีป่รกึษา 
(............................................................) 

ลงช่ือ...............................................................หัวหน้าระดับ 
(............................................................) 

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

หัวหน้างานระบบดูแลนักเรียน 



กจ.11 

 
 

บันทึกการยึดสิ่งของท่ีผิดระเบียบโรงเรียน 

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

 ข้าพเจ้า................................................................... นักเรียนช้ัน ม. ......../......... เลขประจ าตัว... .............. 
ผู้ปกครองช่ือ.................................................................................................... อา ชีพ.............................................. 
อยู่บ้านเลขที่............... หมู่ที่................ หมู่บ้าน................................................. ถนน.......... ................................... 
ต าบล............................................ อ าเภอ................................................... จังหวัด................................................ 
โ ท ร ศั พ ท์ บ้ า น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  บิ ด า ช่ื อ
.................................................................. อาชีพ.................................... โทรศัพท์..................................... มารดา
ช่ือ............................. อาชีพ.................................... โทรศัพท์..................................... โทร ศัพท์ที่บ้านบิดาหรือ
มารดา........................................................................................................................ ......... 
 ข้าพเจ้าท าผิดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน โรงเรียนมัธยมวิภาวดี คือ................................. 
....................................................................................................................................................................................
 ข้าพเจ้ายอมรับผิดและจะไม่ประพฤติผิดในลักษณะนี้หรือลักษณะอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดีอีก 

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

 ข้าพเจ้า..................................................................... ..................... ซึ่งเป็นผูป้กครองของนักเรียนดังกล่าว 
ขอยืนยันว่าจะอบรม ดูแลนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบยีบวินัยของโรงเรยีน และได้อ่านข้อความทั้งหมดเป็นที่
เข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงช่ือ...............................................................ผูป้กครอง 
(............................................................) 
 

ลงช่ือ...............................................................ครูทีป่รกึษา 
(............................................................) 
 

ลงช่ือ...............................................................หัวหน้าระดับ 
(............................................................) 
 

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

หัวหน้างานระบบดูแลนักเรียน 



กจ.13 

 
 

บันทึกเสนอให้นักเรียนศึกษาตามอัธยาศัย 
 
เรียน หัวหน้างานกิจการนักเรียน  

ข้าพเจ้า...........................................................................................  ต าแหน่ง............................................. 
ขอเสนอให้นักเรียน จ านวน...............คน ศึกษาตามอัธยาศัยตามนัยแห่งพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 3 มาตรา 15 (3) ดังรายช่ือและเหตผุลต่อไปนี้ 

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ช้ัน เหตผุล 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

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

บันทึกของงานกิจการนักเรียน 
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

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



กจ.14 

 
 

แบบบันทึกข้อมูลการศึกษาด้วยตนเอง (อัธยาศัย) 
 

ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติประจ าวัน 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ลายมือช่ือ
ผู้ปกครอง 

หมายเหต ุ

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ลงช่ือ.....................................................................ครทูี่ปรึกษา 

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

ลงช่ือ....................................................................หัวหน้าระดับ 
(............................................................) 



มว.15 

 
 

ค าขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 

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

เรื่อง  ขออนุญาตน ารถจกัรยานยนต์มาโรงเรียน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 ข้าพเจ้า.......................................................................................... นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ................ 
เลขประจ าตัว...................... ขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนโดยยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนการ
น าจักรยานยนต์มาโรงเรียนว่าด้วยการน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน โดยรถจักรยานยนต์ที่น ามาโรงเรียน คือ 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ....................................... หมายเลขทะเบียน................................ สี.... ............................ 
 ทั้งนี้ ในการน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนครั้งนี้ ก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนและกลับ
บ้านเท่านั้น 
 

ด้วยความเคารพอย่างสงู 
 
 

ลงช่ือ.....................................................................นักเรียนผูข้ออนุญาต 
(............................................................) 
 

 
ลงช่ือ....................................................................ผูป้กครองนักเรียนผู้ขออนญุาต 

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

 
ลงช่ือ.....................................................................หัวหน้างานวินัยจราจร 

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

ลงช่ือ....................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
(............................................................) 



มว.15 

 
 

ทะเบียนประวัติผู้ขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
 
 
1. ช่ือ – นามสกุลนักเรียน........................................................................................................ ............................... 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่.............................. ห้อง.............................. 
2. ช่ือ - นามสกุลผู้ปกครอง....................................................................................................... .............................. 
3. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ............................................................ หมายเลขทะเบียน................................................  
    สี............................................................. รุ่น......................................................... .............................................. 
4. ระยะเวลาในการอนญุาตในการน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน จ านวน 1 ปีเท่านั้น 
    ตั้งแต่ (วันที่/เดือน/พ.ศ.)................................................. ถึง (วันที่/เดือน/พ.ศ.)......................... ....................... 
5. ภาพรถจักรยานยนต์ที่น ามาโรงเรียน 
 

 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้ขออนญุาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
(...............................................................) 

รูปผู้ขออนุญาต 

 

1 น้ิว 



กจ.16 

 
 

ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 

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

เรื่อง  ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
ข้าพเจ้า.......................................................................................... นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ................ 

เลขประจ าตัว...................... ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (เหตุที่ขออนุญาต) เพื่อ............................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
ตั้งแต่ เวลา........................... น. ถึง เวลา........................... น. และในขณะที่ข้าพเจ้าออกนอกโรงเรียน ข้าพเจ้าขอ
รับผิดชอบตัวเอง 

การออกนอกโรงเรียนครั้งนี ้
 ข้าพเจ้าเดินทางไปด้วยตนเอง 
 ข้าพเจ้าเดินทางไปกับ (นักเรียน) ช่ือ - สกุล........................................................................ ช้ัน ม. ............. 
 ข้าพเจ้าเดินทางไปกับผูป้กครองมารับ (ผู้ปกครอง) ช่ือ - สกุล..................................................................... 

ที่อยู่....................................................................................................... โทร.................................................. 
 

             ด้วยความเคารพอย่างสงู 
 

ลงช่ือ.................................................นักเรียนผู้ขออนุญาต 
(..................................................) 

ผู้อนุญาต 
ลงช่ือ............................................อาจารย์ประจ าวิชา      ลงช่ือ.............................................อาจารยป์ระจ าวิชา 

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

ลงช่ือ............................................อาจารย์ประจ าวิชา      ลงช่ือ.............................................อาจารยป์ระจ าวิชา 
(..........................................................)              (..........................................................) 
 

ลงช่ือ.................................................อาจารย์ทีป่รกึษา 
(..................................................) 
 

ลงช่ือ.................................................หัวหน้างานกจิการนกัเรียน 
(..................................................) 
 



กจ.19 

 
 

บันทึกท าทัณฑ์บน 

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

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 ด้วย (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................................................... นักเรียน ช้ัน ม. ......../......... 
เลขประจ าตัว................................. ได้กระท าผิดระเบียบของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี คือ....................................................  
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
งานกิจการ/ผู้รับผิดชอบนักเรียนได้สอบข้อเท็จจริงแล้ว นักเรียนได้กระท าความผิดตามรายละเอียดดังกล่าวจริง                    
จึงด าเนินการข้ันต้นด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ..........................................................................................คะแนน 
และต้องท าทัณฑ์บนมิให้นักเรียนดังกล่าวท าความผิดซ้ าอีก 
 

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

 ข้าพเจ้า............................................................................ เป็นผูป้กครองของนักเรียนที่ได้ท าทัณฑ์บน ข้าพเจ้า
สัญญาว่าจะกวดขันพฤติกรรมมิให้นักเรียนประพฤติผิดระเบียบโรงเรียนอีก หากนักเรียนประพฤติผิดระเบียบโรงเรียน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนด าเนินการข้ันเด็ดขาดได้โดยไม่มีเงือ่นไข 

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

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

บันทึกสั่งการของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(............................................................) 



 

    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ.......................................................................................................................................... 
ท่ี................................................. วันท่ี................................................................................................. 
เร่ือง...................................................................................................................................................... 

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



กจ.21 

 
 

แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน 

กรณี............................................................................................................................. .. 

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

 ช่ือ – นามสกุลนักเรียน (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................................................................. 
นักเรียน ช้ัน ม. ......../......... เลขประจ าตัว................................. นักเรียนดังกล่าวมีพฤติกรรมดังนี้ (กรุณาบันทึก
รายละเอียดให้ครบถ้วน) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................  

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

ลงช่ือ.................................................................ผู้บันทกึ 
(...............................................................) 
 ต าแหน่ง..................................................... 



กจ.22 

 
 

แบบค าร้องขออนุญาตมาโรงเรียนสาย 

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

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง).................................................................................................................................. 
เป็นผูป้กครองของนักเรียน............................................................................................................ ช้ัน ม. ............./............ 
ขออนุญาตมาโรงเรียน เวลา 08.20 น. เนื่องจาก.............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................  

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

ความเห็นหัวหน้างานกจิการนกัเรียน 
..................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... .......................................................................................... 

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

บันทึกสั่งการของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................... 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(............................................................) 



กจ.23 

 
 

ใบสมัครรับเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา......................... 

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

 
1. ช่ือผู้สมัคร.......................................................... นามสกุล.................................................... ช้ัน ม. ................/............. 

เกิดวันที่............. เดือน.............................................. พ.ศ. ....................... อายุ....................ปี หมู่เลือด...................... 
2. บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่............................ ช่ือหมู่บ้าน................................. ถนน..................................... 

ต าบล............................................ อ าเภอ....................................................... จงัหวัด.................................................... 
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพทบ์้าน.......................................... โทรศัพท์มือถือ....................................... 

3. ครูที่ปรึกษาช่ือ.................................................................................................................................................................. 
4. หัวหน้าระดับช่ือ............................................................................................................................................................... 
 หากข้าพเจ้าได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียน ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า 
 1. ข้าพเจ้าจะรักษาความดีของตนและโรงเรียน 
 2. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนแก่ส่วนรวม 
 3. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูส้มัคร 
(............................................................) 
............./...................................../.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



จ.4 

 
 

บันทึกขออนุญาตน านักเรียนไปร่วมกิจกรรม 

 
ข้าพเจ้า...........................................................................................  ต าแหน่ง............................................. 

มีความประสงค์จะน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
ในวันที่............................................................ ณ........................................................................... เวลา.......................... น. 
ถึงเวลา.......................... น. จึงขออนุญาตน านักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอให้งานกิจการนักเรียนลงเวลามา
เรียนให้นักเรียน จ านวน...............คน ดังนี้ 

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ช้ัน หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้ขออนญุาต 
(............................................................) 
 
 

กรุณาส่งรายชื่อก่อนน านักเรียนไปร่วมกิจกรรม 1 - 2 วัน ณ งานกิจการนักเรียน 



กจ.6 
 
 

บันทึกขออนุญาตเข้าห้องเรียน/ห้องสอบ 

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

เรียน ครูผู้สอน/ครูผู้ก ากับการสอบ 
          ด้วย..................................................................................... ชั้น ม. ........./......... มาโรงเรียนสายเน่ืองจาก
....................................................................................................... และไดร้ายงานตวัท่ีงานกิจการนักเรียนแล้ว จงึขอ
อนุญาตให้นักเรียนดังกล่าวเข้าห้องเรียน/ห้องสอบด้วย 

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

นักเรียนดังกล่าวได้เข้าห้องเรียน/ห้องสอบด้วย 

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

ครูผู้สอน/ก ากับการสอบสง่คืนทีง่านกิจการนักเรียน 

กจ.6 
 
 

บันทึกขออนุญาตเข้าห้องเรียน/ห้องสอบ 

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

เรียน ครูผู้สอน/ครูผู้ก ากับการสอบ 
          ด้วย........................................................................................... ชั้น ม. ........./......... มาโรงเรียนสายเน่ืองจาก
....................................................................................................... และได้รายงานตัวท่ีงานกิจการนักเรียนแล้ว จงึขอ
อนุญาตให้นักเรียนดังกล่าวเข้าห้องเรียน/ห้องสอบด้วย 

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

นักเรียนดังกล่าวได้เข้าห้องเรียน/ห้องสอบด้วย 

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

ครูผู้สอน/ก ากับการสอบสง่คืนทีง่านกิจการนักเรียน 



กจ.5 

 

 

      โรงเรียน 

รายงานผลการน านักเรียนไปร่วมกิจกรรม 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 ตามที่ข้าพเจ้า...................................................................................... ได้น านักเรียน จ านวน..... ..........คน 
ไปร่วมกจิกรรม......................................................................................................... ................................................ 
ตั้งแต่เวลา...................... น. ถึงเวลา...................... น. ณ...................................................... ................................... 
ดังบันทึกขออนุญาตนั้น ข้าพเจ้าขอรายงานผลการปฏิบัติหนา้ที่ ดังนี้ 
ผลการปฏิบัติหน้าที ่
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................. ................... 
ครูที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่
....................................................................................... .......................................................................................... 

 
ลงช่ือ...................................................................ผูร้ับผิดชอบ 

(............................................................) 
ความคิดเห็นของหัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
............................................................................................................................. .................................................... 

 
ลงช่ือ...................................................................ผูร้ับผิดชอบ 

(............................................................) 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
...................................................................................................................... ........................................................... 

 
ลงช่ือ...................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

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

 



กจ.7 

 
 

บันทึกขออนุญาตส่งนักเรียนปรับพฤติกรรม 
 

เรียน  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

ข้าพเจ้า...........................................................................................  ต าแหน่ง............................................. 
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................................................................................................................... 
ขอส่งนักเรียน จ านวน...............คน เข้ารับการปรับพฤติกรรมดังรายช่ือต่อไปนี้ 

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ช้ัน หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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

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

ความคิดเห็นของหัวหน้างานกจิการนักเรียน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ................................................................................................... 

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



กจ.8 

 
 

รายงานผลการปรับพฤติกรรมนักเรียน 
 

เรียน  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

ตามที่งานกิจการนักเรียนได้ส่งนักเรียน จ านวน...............คน ให้งานแนะแนวด าเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนั้น งานแนะแนวขอรายงานผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ 

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ช้ัน ผลการปรับพฤติกรรม 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................... 

 

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

(.................................................................) 
ความคิดเห็นของหัวหน้างานกจิการนักเรียน 
...................................................................... ........................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

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

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



กจ.9 

 
 

ใบลาโรงเรียน 
 

      บ้านเลขที่.......... หมู่ที.่........... ต าบล......................  
      อ าเภอ....................... จงัหวัด..................................  
 

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

เร ื่อง ขอลา....................................................................................................... 

เรียน  อาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................... 

สิ่งทีส่่งมาด้วย....................................................................................................... 

 ด้วยข้าพเจ้า............................................................................................. นักเรียนช้ัน ม. ... ......../............. 
มีความจ าเป็นไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ เนื่องจาก........................................................................................... 
จึงขออนุญาตลาหยุดเรียนเป็นเวลา.............วัน ตั้งแต่วันที่............. เดือน................................... พ.ศ. ..... .............. 
ถึงวันที่............. เดือน................................ พ.ศ. ................... เมื่อครบก าหนดแล้วข้าพเจ้าจะมาโรงเรียนตามปกติ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

ด้วยความเคารพอย่างสงู 

ลงช่ือ...................................................................นกัเรียน 
(............................................................) 

 
 

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นในจดหมายเป็นความจรงิ 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูป้กครอง 
(............................................................) 

ผู้ปกครองเกี่ยวข้องเป็น............................................................. 
 



กจ.10 

 
 

ค าขอหนังสือรับรองความประพฤติ 

 
1. ช่ือ (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)........................................................... ช่ือสกุล....................................................  
2. ศึกษาอยู่ช้ัน ม. ................../................. เลขประจ าตัวนักเรยีน  (ดูได้จากใบรายช่ือ) 
3. เกิดวันที่................ เดือน................................................. พ.ศ. .........................  
4. เช้ือชาติ.................................................. สัญชาติ......................................................  
5. นับถือศาสนา.............................................................................................. 
6. ช่ือ - นามสกุล บิดา (ระบุค าน าหน้าด้วย)....................................................................................................................... 
7. ช่ือ - นามสกุล มารดา (ระบุค าน าหน้าด้วย)................................................................................................................... 
 

 
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ...................................................................นกัเรียน 
(............................................................) 

 

ความคิดเห็นของหัวหน้างานกจิการนักเรียน 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

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

 
 
 
 
 
 



กจ.12 

 
 

รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน 
 

วัน......................................... ท่ี................ เดือน................................................................ พ.ศ. .............................. 
จุดท่ีปฏิบัติหน้าท่ี....................................................................................................................................................... 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ.................................................................ครเูวร ลงช่ือ.............................................................ครูเวร 
       (............................................................)              (............................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................หัวหน้าเวร 
(..............................................................) 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................................... 
......................................................................................................................................................... ........................ 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 



กจ.17 

 
 

ใบขออนุญาตนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 

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

เรื่อง  อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียน 

เรียน ครูผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 

เนื่องด้วยข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ......................................................................................... ............. 
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น.............................ของ (ช่ือ - สกุล นักเรียน) ........................................................................ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ................ เลขประจ าตัว...................... อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน (เหตุ
ที่ขออนุญาต) เพื่อ.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
เนื่องข้าพเจ้า (ช่ือ - สกุล ผู้ปกครอง) ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

จึงอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียน ในวันที่............ เดือน.................................. พ.ศ. .............. 
ตั้งแต่ เวลา........................... น. ถึง เวลา........................... น. และในขณะที่นักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียน นักเรียน
จะต้องรับผิดชอบตัวเอง และการออกนอกบริเวณโรงเรียนครัง้นี้ 

 นักเรียนเดินทางไปด้วยตนเอง 
 นักเรียนเดินทางไปกับ (นักเรียน) ช่ือ - สกุล....................................................................... ช้ัน ม. ............. 

 
          

    ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 

 
ลงช่ือ......................................................ผูป้กครองนักเรียน 

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



 
กจ.18 

 
 

ค าร้องขอกลับเข้าเรียน 
 

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

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ...................................................................................... เป็นผูป้กครองของ
...................................................................................... นักเรียนช้ัน ม. ........../.......... เลขประจ าตัว........................ 
ซึ่งไม่ได้มาโรงเรียนหรือเข้าเรียน ตั้งแต่วันที่............. เดือน................................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่................ 
เดือน.................................. พ.ศ. ..............  เนื่องจาก.............................................................................................  
................................................................................................................................................................................................  

ข้าพเจ้าขออนุญาตให้นักเรียนในปกครองกลับเข้าเรียนในระดับช้ัน ม. .........../............  และจะก าชับให้
นักเรียนดังกล่าวปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนทุกประการ หากนักเรียนประพฤติผิดระเบียบหรือมีเจตนาฝ่าฝืน
ระเบียบของโรงเรียนอีก ข้าพเจ้ายินดีให้นักเรียนในปกครองเรยีนตามอัธยาศัย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 

ลงช่ือ.........................................................ผูป้กครอง 
(........................................................) 

ความเห็นของงานกิจการนักเรียน
............................................................................................................................. ....................................................... 

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

ความเห็นของงานทะเบียนวัดผล 
..................................................................................................................... ............................................................ 

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

ความเห็นของฝ่ายวิชาการ
............................................................................................................................................................... ..................... 

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

บันทึกสั่งการของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................... 

ลงช่ือ...................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
(............................................................) 



 กจ.24 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
ที่ ................../2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักเรียน กรณียาเสพติด (…………………………………) 
……………………………………………………………………………. 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนปิดกั้นโอกาสการใช้สารเสพติดของเยาวชนทุกวิถีทาง โดยเน้นการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทางเลอืกการส่งเสรมิความสามารถพิเศษ การหล่อหลอมบุคลิกภาพ พึ่งพาตนเองและฝึกฝนอบรมทักษะ
ชีวิต เพื่อการรู้จักใคร่ครวญแยกแยะผิดชอบช่ัวดี และฝึกวินัยในตนเอง เพื่อยับยั้งช่ังใจ ตามยุทธศาสตร์มาตรการ
ในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนนักเรียน กรณียาเสพติด คือ .......................................... 
ดังต่อไปนี้ 

1.  ………………………………………………………………………..ประธาน 
2.  ………………………………………………………………………..กรรมการ 
3.  ………………………………………………………………………..กรรมการ 
4.  ………………………………………………………………………..กรรมการ 
5.  ………………………………………………………………………..กรรมการ 
6.  ………………………………………………………………………..กรรมการ 
7.  ………………………………………………………………………..กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในวันที่........................... ที่............. เดือน.... .................. 
พ.ศ. .................... เวลา................... น. ตามที่ได้มอบหมายอย่างเคร่งครัด และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และ
พิจารณาตัดสินให้เป็นไปตามมติที่ประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางการต่อไป 

 สั่ง ณ วันที่....................................................................... 

 

(นายบุญเลิศ ชุมจลุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 



กจ.25 

 

 

     ค าสั่งโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

ที่ ................../2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักเรียน กรณีทะเลาะวิวาท 

……………………………………………………………………………. 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวัง
ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาทและท าร้ายกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาต่างสถานบันและ
สถาบันเดียวกัน เป็นวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการและให้สถานศึกษาทุกแห่งได้น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนนักเรียน กรณีทะเลาะวิวาท ดังต่อไปนี้ 

1.  ………………………………………………………………………..ประธาน 
2.  ………………………………………………………………………..กรรมการ 
3.  ………………………………………………………………………..กรรมการ 
4.  ………………………………………………………………………..กรรมการ 
5.  ………………………………………………………………………..กรรมการ 
6.  ………………………………………………………………………..กรรมการ 
7.  ………………………………………………………………………..กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในวันที่........................... ที่............. เดือน.................... .. 
พ.ศ. .................... เวลา................... น. ตามที่ได้มอบหมายอย่างเคร่งครัด และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และ
พิจารณาตัดสินให้เป็นไปตามมติที่ประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางการต่อไป 

 สั่ง ณ วันที่....................................................................... 

 

 

(นายบุญเลิศ ชุมจลุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 


