
 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                คู่มือมาตรฐานการให้บริการนี้จัดท าขึ้นเพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
การให้บริการแก่นักเรียน และผู้มาติดต่องานทีฝ่่ายกิจการนักเรยีนอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้มาขอรับบริการ และเป็นระบบ  
ซึ่งประกอบไปด้วย  
                 1. การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 
                 2. การลาของนักเรียน 
                 3. การท าความดีของนักเรยีน 
                 4. กระท าความผิดของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 

           การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนของนักเรียน จะต้องเขียนแบบฟอร์มขออนุญาต 
 โดยขออนุญาตจากครูประจ าวิชาท่ีเรียน ครูประจ าชั้น และครูฝ่ายกิจการนักเรียน ตามล าดับ  
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นักเรียนน าใบขออนุญาต 
ไปเสนอขออนุญาตต่อครูประจ าวิชาที่เรียน 

และแจ้งหัวหน้าชั้นเรียนของตน 

นักเรียนเขียนขออนุญาตในแบบฟอร์ม 
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

ที่ห้องกิจการนักเรียน 

นักเรียนน าใบขออนุญาต 
ไปเสนอขออนุญาตต่อครูประจ าชั้นของตน 

นักเรียนน าใบขออนุญาต 
มาเสนอครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

เพื่ออนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณ โรงเรียนได้ 



 

 

 

 

 

แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

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

 

          ข้าพเจ้า ชื่อ...................................... นามสกุล.............................................ชั้น.................. 
มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง...................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

ระหว่างเวลา...................................................น. ถึงเวลา............................................................ น. 

 

 

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

 

ลงชื่อ............................................ครูประจ าวิชา       ลงชื่อ..........................................ครูท่ีปรึกษา 
     (.................................................)                        (..................................................) 

 

 

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

หมายเลขบตัร 

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

ตัวอย่างแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 



2.การลาของนักเรียน 

        การลาของนักเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี คือกรณีท่ีนักเรียนมาโรงเรียน แล้วต้องการลา  
และอีกกรณีหนึ่ง คือนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน 

         2.1 การลาในกรณีที่นักเรียนไม่ได้มาที่โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หัวหน้าช้ันน าใบลาที่เขียนเสนอครูประจ าช้ัน
เพ่ือลงลายมือชื่อรับรองการลา 

ครูประจ าช้ันประสานให้หัวหน้าช้ัน 
ขอเขียนใบลาให้กับนักเรียนที่ลา 

ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน 
โทรแจ้งครูประจ าช้ันของนักเรียน 

หรือผู้ปกครองมาแจ้งที่โรงเรียนด้วยตนเอง 

หัวหน้าช้ันเรียนน าใบลา 
เสนอต่อครูผู้สอนในแต่ละวิชา 

จนครบตามระยะเวลาที่ระบุในใบลา 



          2.2 การลาในกรณีที่นักเรียนมาโรงเรียนแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นักเรียนขออนุญาตครูฝ่ายกิจการนักเรียน
เพ่ือเขียนใบลาพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล 

นักเรียนเขียนใบลา 
(ระบุเหตุผลในการลา และระยะเวลาที่ลา ) 

ในกรณีที่มีผู้ปกครองมารับ  
ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองในใบลา 

ในกรณีทีไ่ม่มีผู้ปกครองมารับ 
 ใหค้รูที่ปรึกษาเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองในใบลา 

หัวหน้าช้ันเรียนน าใบลา 
เสนอต่อครูผู้สอนในแต่ละวิชา 

จนครบตามระยะเวลาที่ระบุในใบลา 



ใบลานักเรียน 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เขียนท่ี.......................................... 
เลขที่...........หมู่ท่ี......................... 
ต าบล..................อ าเภอ............... 
จังหวัด.......................................... 

เร่ือง ขอลา....................................................... 

เรียน ครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.........../............ 

           ด้วยข้าพเจ้า ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว................................................................................ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี............./..............ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ เนื่องจาก 

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

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

.......................................................................................................................................................... 
จึงขออนุญาตหยุดเรียน มีก าหนด ............. วัน ตั้งแต่วันที.่......เดือน.............................พ.ศ. .......... 
ถึงวันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ...............หรือขออนุญาตลาในชั่วโมงที.่............... 
ถึงชั่วโมงเรียนท่ี.................ของวันท่ี.......................เดือน......................................พ.ศ...................... 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
                                                          (ลงชื่อ)................................................นักเรียน 
                                                                (.....................................................) 

 

             ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
                       ลงชื่อ............................................................ผู้ปกครอง/ครูท่ีปรึกษา 
                             (..............................................................) 

 

             หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองหรือติดต่อสอบถาม หมายเลข............................................ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลานักเรียน 



3. การกระท าความดีของนักเรียน 
          เมื่อนักเรียนมีการกระท าความดีในโรงเรียน จะมีแบบฟอร์มให้นักเรียนบันทึกการท า
ความดีไว้ เพ่ือจัดท าเกียรติบัตรมอบให้นักเรียนผู้ท าความดีเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีล าดับขั้นตอน
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ครู/นักเรียนแจ้งการกระท าความดีของนักเรียน 
ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 

นักเรียนลงบันทึกการท าความดี 
ในแบบฟอร์มบันทึกท าความดี 

ครูฝ่ายกิจการรวบรวมรายช่ือ 
นักเรียนที่ท าความดีให้ทางโรงเรียน 

เพื่อจัดท าเกียรติบัตรชื่นชม 
การท าความดีมอบให้นักเรียนต่อไป 



 

 

 

 

 

แบบบันทึกการท าความดีของนักเรียน 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุลผู้ท าความดี ลักษณะความดีที่กระท า วัน/เดือน/ปี ผู้รับรอง 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

     

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการท าความดี 



3. การกระท าความผิดของนักเรียน 
          เมื่อนักเรียนมีการกระท าความผิดในโรงเรียน จะมีแบบฟอร์มให้นักเรียนบันทึก 
การกระท าความผิดไว้ในแต่ละคร้ง และเรียกนักเรียนมาตักเตือน รวมไปถึงอาจมีการเชิญ
ผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมของนักเรียนแล้วแต่กรณี โดยมีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เมื่อได้รับแจ้งว่านักเรียนกระท าความผิด 
ครูฝ่ายกิจการเรียกนักเรียนมาพบที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ครูฝ่ายกิจการนักเรียนเรียกนักเรียนที่กระท าความผิด 
มาตักเตือน พร้อมให้นักเรียนเขียนบันทึก 

การกระท าความผิด 

ครูฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งไปยังครูที่ปรึกษา 
ของนักเรียนที่กระท าความผิดเพ่ือรับทราบพฤติกรรม 

ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแล  
เพ่ืออบรมนักเรียนตามความเหมาะสมต่อไป 

 (พร้อมส่งแบบแจ้งพฤติกรรมนักเรียน) 

ครูฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ 
เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

**ทั้งนี้ในแต่ละคร้ังจะมีการเชิญผู้ปกครองหรือไม่  
จะพิจารณาตามความเหมาะสม 



 

แบบแจ้งพฤติกรรมนักเรียน 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ต.สระแก้ว 
อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์   31240 

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

เรื่อง......................................................... 

เรียน........................................................ .... 

             เนื่องจากนักเรียนซึ่งอยู่ในความปกครองและดูแลของคุณครู.............................................................. 
ในวันที่.............เดือน............................พ.ศ..................ระหว่างเวลา.........................../คาบเรียนที่..................... 
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคือ................................................................................................ .................................. 
.......................................................................................................................................... .................................. 

                     ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
                     1.......................................................................................  
                     2.......................................................................................  
                     3....................................................................................... 
                     4.......................................................................................  
                     5.......................................................................................  
                     6.......................................................................................  

              จงึเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดได้อบรมนักเรียนตามความเหมาะสม 

 
                                                                 ลงชือ่.......................................................... 

                                                                     (นายญาณกร สรสิงหนาท) 
                                                                 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

ครูผู้รับผิดชอบการแจ้ง 
ลงชื่อ.................................................... 
     (......................................................)                                               รับทราบ 
                                                                            1............................................................. 
                                                                            2............................................................. 
                                                                            3............................................................. 
                                                                            4............................................................. 

 

ตัวอย่างแบบแจ้งพฤติกรรมของนักเรียน 

 



 

 

 

แบบบันทึกการกระท าความผิดนักเรียน ครั้งที ่๑ 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ต.สระแก้ว 
อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์   31240 

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

                 ข้าพเจ้า(ด.ญ., ด.ช.,นาย,นางสาว)..........................................สกุล................................................. 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่........../............. ได้กระท าความผิดตามท่ีระเบียบวินัยของโรงเรียน และประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับวัยอันควรส าหรับการเป็นนักเรียน ข้าพเจ้าได้กระท าความผิดครั้งนี้ 
คือ........................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
กระท าเมื่อวันที่.............เดือน...................................พ.ศ...................สถานที่กระท าผิด....................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

                   จึงขอลงลายมือชื่อไว้ให้โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ว่าข้าพเจ้า................................................. 
ยินยอมให้โรงเรียนปฏิบัติและด าเนินการตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ 

 

ลงชื่อ..............................................                                ลงชื่อ......................................................... 
     (.............................................)                                     (...........................................................) 
              นักเรียน                                                          ผู้ปกครอง/ครูที่ปรึกษารับทราบ 

 

ลงชื่อ..............................................                                ลงชื่อ......................................................... 
     (นายญาณกร สรสิงหนาท)                                                     (นางบุญชาติ สรรพวุธ) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

ลงชื่อ......................................................... 
(นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ตัวอย่างแบบบันทึกการกระท าความผิดนักเรียน  

 



 

 

 

แบบบันทึกการกระท าความผิดนักเรียน ครั้งที ่๒ 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ต.สระแก้ว 
อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์   31240 

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

                 ข้าพเจ้า(ด.ญ., ด.ช.,นาย,นางสาว)..........................................สกุล................................................. 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่........../............. ได้กระท าความผิดตามท่ีระเบียบวินัยของโรงเรียน และประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับวัยอันควรส าหรับการเป็นนักเรียน ข้าพเจ้าได้กระท าความผิดครั้งนี้ 
คือ........................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
กระท าเมื่อวันที่.............เดือน...................................พ.ศ...................สถานที่กระท าผิด....................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

                   จึงขอลงลายมือชื่อไว้ให้โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ว่าข้าพเจ้า................................................. 
ยินยอมให้โรงเรียนปฏิบัติและด าเนินการตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ 

 

ลงชื่อ..............................................                                ลงชื่อ......................................................... 
     (.............................................)                                     (...........................................................) 
              นักเรียน                                                          ผู้ปกครอง/ครูที่ปรึกษารับทราบ 

 

ลงชื่อ..............................................                                ลงชื่อ......................................................... 
     (นายญาณกร สรสิงหนาท)                                                     (นางบุญชาติ สรรพวุธ) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

ลงชื่อ......................................................... 
(นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ตัวอย่างแบบบันทึกการกระท าความผิดนักเรียน  

 



 

 

 

แบบบันทึกการกระท าความผิดนักเรียน ครั้งที ่๓ 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ต.สระแก้ว 
อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์   31240 

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

                 ข้าพเจ้า(ด.ญ., ด.ช.,นาย,นางสาว)..........................................สกุล................................................. 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่........../............. ได้กระท าความผิดตามท่ีระเบียบวินัยของโรงเรียน และประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับวัยอันควรส าหรับการเป็นนักเรียน ข้าพเจ้าได้กระท าความผิดครั้งนี้ 
คือ........................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
กระท าเมื่อวันที่.............เดือน...................................พ.ศ...................สถานที่กระท าผิด....................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

                   จึงขอลงลายมือชื่อไว้ให้โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ว่าข้าพเจ้า................................................. 
ยินยอมให้โรงเรียนปฏิบัติและด าเนินการตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ 

 

ลงชื่อ..............................................                                ลงชื่อ......................................................... 
     (.............................................)                                     (...........................................................) 
              นักเรียน                                                          ผู้ปกครอง/ครูที่ปรึกษารับทราบ 

 

ลงชื่อ..............................................                                ลงชื่อ......................................................... 
     (นายญาณกร สรสิงหนาท)                                                     (นางบุญชาติ สรรพวุธ) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

ลงชื่อ......................................................... 
(นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
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จัดท าโดย 

 

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 


