แบบสัญญาผูป้ กครองกับการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ตาบลไพศาล อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ..............
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................ผู้ปกครองของ........................................................
นักเรียนชั้น ม. ............ ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่...........หมู่บ้าน...................................ตาบล..................
อาเภอ..................................จังหวัด...................................โทรศัพท์....................................................
ข้าพเจ้าให้สัญญากับโรงเรียนไพศาลพิทยาคมว่า
๑. ถ้าหากนักเรียนที่อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้า มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนระเบียบโรงเรียน ข้าพเจ้ายินดี
ให้โรงเรียนลงโทษนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้าตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยความประพฤติ การปฏิบัติตนของ
นักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบของกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกาหนดไว้ ๔ สถาน ดังนี้
๑. ว่ากล่าวตักเตือน
๒. ทาทัณฑ์บน
๓. ตัดคะแนนความประพฤติ
๔. ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทั้งนี้หากนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน ข้าพเจ้า
ยินดีให้โรงเรียนลงโทษนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า ตามระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน และหากพบว่า
นักเรียนกระทาความผิดร้ายแรง หรือสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่า สุดวิสัย
ที่จะแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมได้ ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า ถูกส่งต่อภายนอกตาม
ความเหมาะสม เพื่อเป็นการแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นต่อไป
๒. หากนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ข้าพเจ้าจะให้นักเรียนสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง และจอดรถจักรยานยนต์ในโรงรถของโรงเรียนเท่านั้น หากนักเรียนฝ่าฝืน ข้าพเจ้าอนุญาตให้
ทางโรงเรียนลงโทษนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนได้
๓. หากนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้านาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน แล้วนามาใช้ในเวลาที่ไม่เหมาะสมหรือ
ครูผู้สอนไม่ได้อนุญาตให้ใช้ในช่วงเวลานั้น ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนได้
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความทั้งหมด และมีความเข้าใจเรียบร้อย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ปกครองนักเรียน
(..............................................................)

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

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

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

(ลงชื่อ)...........................................หัวหน้างานกิจการนักเรียน
(นางสุณีรัตน์ วังนุราช)

(ลงชื่อ)..............................................ผู้บริหาร
(นายสมคิด สิทธิสาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

การทาข้อตกลงความเข้าใจ
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่จบการศึกษา ปีการศึกษา…………..
*************************************

บันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ ทาขึ้นเมื่อวันที่ ………. เดือน…………………………………….. พ.ศ. ……………
ระหว่าง (นาย/นาง/นาสาว)……………………………………….………………………………………………. ผู้ปกครองของ
(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)……………………………………………………………… นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่……/…….
กับผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน
ที่ไม่จบหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระหว่างผู้ปกครองของนักเรียนกับโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ที่มีเจตจานงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการไม่จบการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา……………. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 นักเรียนจะต้องเรียนซ้าชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา………….. และดาเนินการ
ลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาในภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา……………. โดยดาเนินการเรียนซ้ารายวิชาเพื่อแก้ไข
ปัญหาผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่…….. เดือน ………………………. พ.ศ. …………..
ข้อ 2 ผู้ปกครองจะกากับติดตามนักเรียนที่อยู่ในความปกครองอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้
การเรียนซ้าชั้นในครั้งนี้บรรลุผลทุกรายวิชา
ข้อ 3 หากนักเรียนดาเนินการเรียนซ้ารายวิชาและมีการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา นักเรียน
จะได้รับอนุมัติจบการศึกษาพร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา …………….
ข้อ 4 หากนักเรียนดาเนินการแก้ไขปัญหาผลการเรียนไม่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา หรือไม่ดาเนินการ
แก้ไขผลการเรียนตามกาหนดเวลา ถือว่านักเรียนไม่จบการศึกษา และข้าพเจ้ายินยอมให้นักเรียนในความดูแลของ
ข้าพเจ้าเรียนซ้าชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือย้ายสถานศึกษาตามแต่กรณี
ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ให้ข้อตกลง
(……………………………………………)

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ให้ข้อตกลง
(……………………………………………)

นักเรียน

ผู้ปกครอง

ลงชื่อ…………………………………………..พยาน
(นางสาวนิธิมา วงเวียน)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
(
)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้รับข้อตกลง
(นายสมคิด สิทธิสาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

การทาข้อตกลงความเข้าใจ
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนเรียนซ้าชั้น ปีการศึกษา………….
***********************************************

บันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ ทาขึ้นเมื่อวันที่ ………. เดือน…………………………………….. พ.ศ. ……………
ระหว่าง (นาย/นาง/นาสาว)……………………………………….………………………………………………. ผู้ปกครองของ
(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)……………………………………………………………… นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่……/…….
กับผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน
เรียนซ้าชั้น ปีการศึกษา………….. ระหว่างผู้ปกครองของนักเรียนกับโรงเรียนไพศาลพิทยาคมที่มีเจตจานงร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาการเรียนซ้าชั้นของนักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6
ปีการศึกษา…………….. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 นักเรียนจะต้องเรียนซ้าชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่…………. ปีการศึกษา …………….
ข้อ 2 ผู้ปกครองจะกากับติดตามนักเรียนที่อยู่ในความปกครองอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้
การเรียนซ้าชั้นในครั้งนี้บรรลุผล
ข้อ 3 หากนักเรียนยังมีปัญหาผลการเรียนเกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน
ปีการศึกษา …………… ข้าพเจ้ายินยอมให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบวัดผลของ
โรงเรียนหรือยินยอมให้ย้ายสถานศึกษา ตามแต่กรณี
ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ให้ข้อตกลง

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ให้ข้อตกลง

(……………………………………………)
นักเรียน

(……………………………………………)
ผู้ปกครอง

ลงชื่อ…………………………………………..พยาน
(นางสาวนิธิมา วงเวียน)

ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
(
)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้รับข้อตกลง
(นายสมคิด สิทธิสาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

การทาข้อตกลงความเข้าใจ
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก
******************************************************************
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ ทาขึ้นเมื่อวันที่ ………. เดือน………………………………. พ.ศ. …………
ระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….……………………………………….……………. ผู้ปกครองของ
(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)……………………………………………………………… นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…..…/…….
กับผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน
ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกหรือไม่ได้เข้าเรียนรายวิชาเลือกในภาคเรียนที่………ปีการศึกษา…………….
ระหว่างผู้ปกครองของนักเรียนกับโรงเรียนไพศาลพิทยาคมที่มีเจตจานงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่……. ปีการศึกษา…………. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …….. จานวน……. วิชา
ในภาคเรียนที่……. ปีการศึกษา……………
ข้อ 2 นักเรียนจะต้องมาเรียนซ่อมเสริมเพิ่มเติมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามที่ครูผู้สอนนัดหมาย
ข้อ 3 ผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนมาเรียนซ่อมเสริมเพิ่มเติมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามที่ครูผู้สอน
นัดหมาย
ข้อ 4 ผู้ปกครองจะกากับติดตามนักเรียนที่อยู่ในความปกครองอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้
การแก้ไขปัญหาการเรียนรายวิชาเลือกในครั้งนี้บรรลุผล
ข้อ 5 หากนักเรียนไม่มาเรียนหรือมาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่ส่งงานตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือไม่เข้ารับการทดสอบ ในรายวิชาเลือกที่ลงทะเบียนเรียน ข้าพเจ้ายินยอมให้นักเรียนใน
ความปกครองของข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบวัดผลของโรงเรียนหรือยินยอมให้ย้ายสถานศึกษา ตามแต่กรณี
ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ให้ข้อตกลง
(……………………………………………)

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ให้ข้อตกลง
(……………………………………………)

นักเรียน

ผู้ปกครอง

ลงชื่อ…………………………………………..พยาน
(นางสาวนิธิมา วงเวียน)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
(
)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้รับข้อตกลง
(นายสมคิด สิทธิสาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

