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๒.ครูที่ปรึกษา........................................... 

  
โรงเรียนปากเกร็ด    อำเภอปากเกรด็   จังหวัดนนทบุร ี

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

                                    



โครงสร้างห้องเรียนสีขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 
 
➢ ฝ่ายการเรียน   มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน 
    หรือปัญหาการเรียนในห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
    ค าอธิบาย ชี้แนะแหล่งเรียนรู้และน าเสนอครูที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ 
➢ ฝ่ายการงาน    มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและ

ทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ท่ีช ารุดป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน  
จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียนและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์เกิดข้ึนในห้องเรียน 

➢ ฝ่ายสารวัตรนักเรียน มีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ เช่น 
    ห้องน้ า หรือที่บริเวณอาคาร แหล่งมั่วสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพ่ือน หากมีพฤติกรรมที่ 

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่าง ๆ  
ให้คณะกรรมการห้องเรียนแก้ไข แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้นักเรียนบอกครู 
ที่ปรึกษาเพ่ือแก้ไขต่อไป  

 ➢ ฝ่ายกิจกรรม    มีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมใน 
สถานศึกษาทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัด 
กิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่ม่ัวสุมหรือ 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
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รองหัวหน้าห้อง 
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
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รองหัวหน้าห้อง 
ฝ่ายการกิจกรรม 
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 ๔ คน 

นักเรียนแกนน า 
 ๔ คน 

นักเรียนแกนน า 
 ๔ คน 

ครูที่ปรึกษา 



         
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว 
ระหว่าง 

ครูที่ปรึกษา กับ นักเรียนแกนน าช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ....../..... 
 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  ท าข้ึนระหว่างครูที่ปรึกษา  กับ  นักเรียนแกนน า  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ......./...... ของโรงเรียนปากเกร็ด โดยมีมติเห็นชอบร่วมกันในการด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียน

สีขาว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนปากเกร็ดเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข และ

พิบัติภัยต่าง ๆ โดยนักเรียนทุกคนในห้องนี้จะด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตามแนวทางของคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวไปใช้กับเพ่ือนนักเรียนที่เรียนอยู่ภายในห้องเดียวกันให้เกิดความตระหนัก 

ปลอดยาเสพติด อบายมุขและพิบัติภัยต่าง ๆ โดยมีข้อตกลงและแนวปฏิบัติของนักเรียนในห้องเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ......./....... ดังนี้  
 

 แนวปฏิบัติของโรงเรียน 

1. จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ยาเสพติด และสิ่งที่เรียกว่า อบายมุข ทุก

ประเภทโดยเด็ดขาด 

2. จะแต่งเครื่องแบบและชุดกิจกรรมมาโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

3. จะเข้าเรียนตรงตามเวลา และจะไม่หนีเรียน โดดเรียน และขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล (มีใบลา) 

4. จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจ สนใจ และจะไม่หนี ไม่ขาดกิจกรรมโดยไม่มีเหตุผล 

5. จะช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยจะไม่ทิ้งขยะ เศษอาหาร บ้วน

น้ าลาย ลงบนพื้นโดยเด็ดขาด 

6. จะรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเต็มก าลังความสามารถ 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัติของห้องเรียน 

1. ............................................................... .........................................................................................  

2. ............................................................................................................................. ........................... 

3. .......................................................................................................................................... .............. 

4. .................................................................................................................... .................................... 

5. ............................................................................................................................. ........................... 

 

มาตรการ/บทลงโทษ 

1. ........................................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................. ........................... 

3. ............................................................................................................................. ........................... 

4. ...................................................................................................... .................................................. 

5. ............................................................................................................................. ........................... 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้   

ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามความร่วมมือกันไว้เป็นหลักฐาน 

  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่................................................................................... 
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รองฝ่ายการ
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แผนผังคณะท างานห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว 
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รองฝ่ายการเรียน               รองฝ่ายการงาน           รองฝ่ายสารวัตรนักเรียน      รองฝ่ายกิจกรรม 
 

 

แกนน าฝ่ายการเรียน             แกนน าฝ่ายการงาน       แกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน      แกนน าฝ่ายกิจกรรม 
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4. ......................................     4. ......................................   4. ......................................    4. ...................................... 

รูป 
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คณะกรรมกรรมการห้องเรียนสีขาว โรงเรียนปากเกร็ด 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ............./...........  
    

ชื่อ.............................................................ครูที่ปรึกษา     ชื่อ...........................................................ครูที่ปรึกษา   
 

หัวหน้าห้อง 

ท่ี ต าแหน่งหน้าท่ี ชื่อ – สกุล 

๑ หัวหน้าห้อง  

ฝ่ายการเรียน ( วิชาการ ) 

ท่ี ต าแหน่งหน้าท่ี ชื่อ – สกุล 

๒ รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน  

๓ คณะท างาน  

๔ คณะท างาน  

๕ คณะท างาน  

๖ คณะท างาน  

ฝ่ายการงาน ( ทั่วไป ) 

ท่ี ต าแหน่งหน้าท่ี ชื่อ – สกุล 

๗ รองหัวหน้าฝ่ายการงาน  

๘ คณะท างาน  

๙ คณะท างาน  

๑๐ คณะท างาน  

๑๑ คณะท างาน  

ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ( กิจการนักเรียน ) 

ท่ี ต าแหน่งหน้าท่ี ชื่อ – สกุล 

๑๒ รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  

๑๓ คณะท างาน  

๑๔ คณะท างาน  

๑๕ คณะท างาน  

๑๖ คณะท างาน  

ฝ่ายกิจกรรม 

ท่ี ต าแหน่งหน้าท่ี ชื่อ – สกุล 

๑๗ รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  

๑๘ คณะท างาน  

๑๙ คณะท างาน  

๒๐ คณะท างาน  

๒๑ คณะท างาน  



กิจกรรมฝ่ายการเรียน (วิชาการ) 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ( ใคร,ท าอะไร,ที่ไหน ) 
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                                                              ลงชื่อ........................................................นักเรียนผู้บันทึก 

 

 

หมายเหตุ    ๑. การบันทึกกิจกรรมสามารถบันทึกได้มากกว่า  ๑ กิจกรรม      

                ๒. อาจจะมีรูปถ่ายประกอบแนบในแผ่น ต่อไปหรือแทรกในภาคผนวกได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรมของฝ่ายการเรยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมฝ่ายการงาน (ทั่วไป) 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ( ใคร,ท าอะไร,ที่ไหน ) 
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                                                              ลงชื่อ........................................................นักเรียนผู้บันทึก 

 

 

หมายเหตุ    ๑. การบันทึกกิจกรรมสามารถบันทึกได้มากกว่า  ๑ กิจกรรม      

                ๒. อาจจะมีรูปถ่ายประกอบแนบในแผ่น ต่อไปหรือแทรกในภาคผนวกได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรมของฝ่ายการงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมฝ่ายสารวัตรนักเรียน (กิจการนักเรยีน) 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ( ใคร,ท าอะไร,ที่ไหน ) 
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