
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง   นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา  

“ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย ปีที่ ๒” 
……………………..................................................……….. 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ด าเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน
และสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกขยายองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการประเมินตาม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จึงก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินการตาม
นโยบายและแนวทางการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้
ด าเนินการโดยก าหนดเป็นนโยบาย “ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย” เพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืนของโรงเรียน 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  
จึงประกาศนโยบาย “ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย ปีที่ ๒” โดยด าเนินการตามมาตรการที่
ก าหนด ดังนี้ 

มาตรการที่ ๑ ลดการเกิดขยะมูลฝอย (BMS–4–Clean)  
 เป้าหมายที่ ๑  ใช้ปริมาณพลาสติกและกระดาษอย่างคุ้มค่า (Plastic & Paper Less) 

โดยบูรณการหลักการ 3R หรือ 3ใช้ ประกอบด้วย ๑. การใช้น้อย (ลดการใช้ : Reduce)  
๒. การใช้ซ้ า (โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป : Reuse) ๓. การใช้แปรรูป (แปรรูปใช้ใหม่ : Recycle) 
ร่วมกับการรณรงค์สร้างเสริมความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน (Knowledge) จึงก าหนดเป็น
รูปแบบ BMS–4–Clean (K+3R : Knowledge to Reduce – Reuse – Recycle) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อเนื่อง และยั่งยืน (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

มาตรการที่ ๒ เพิ่มพื้นที่ความสะอาด (BMS-Goal-Clean) 
 เป้าหมายที่ ๑ ห้องเรียนสะอาด (Clean Classroom)  

โดยห้องเรียนได้รับการดูแลรักษา จัดวัสดุอุปกรณ์ต่างฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอ้ี จุดทิ้งขยะ รวมทั้งปิดไฟส่องว่าง และพัดลม เป็นต้น 
เป้าหมายที่ ๒ เขตพื้นที่สะอาด (Clean Area)  

โดยก าหนดให้นักเรียน ๑๒ ห้องเรียนต่อคณะสี ดูแลรักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่ ๑ จุด  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๒๕ – ๐๗.๔๕ น. (ระดับชั้น ม.ต้น) 
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๒.๔๐ น. (ระดับชั้น ม.ปลาย) 

ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปราศจากขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
 
ประกาศ ณ  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓    

 
 

(นายเสนอ  นวนกระโทก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 



นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา  
“ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย ปีที่ ๒” 

……………………..................................................……….. 
มาตรการที่ ๑ ลดการเกิดขยะมูลฝอย (BMS–4–Clean) 
 เป้าหมายที่ ๑  ใช้ปริมาณพลาสติกและกระดาษอย่างคุ้มค่า (Plastic & Paper Less)  

โดยบูรณการหลักการ 3R หรือ 3ใช้ ประกอบด้วย ๑. การใช้น้อย (ลดการใช้ : Reduce) ๒. การใช้ซ้ า  
(โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป : Reuse) ๓. การใช้แปรรูป (แปรรูปใช้ใหม่ : Recycle) ร่วมกับการรณรงค์สร้าง
เสริมความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน (Knowledge) จึงก าหนดเป็นรูปแบบ BMS–4–Clean (K+3R : 
Knowledge to Reduce – Reuse – Recycle) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง และยั่งยืน  
๑. การเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะมูลฝอย (K : Knowledge) 

๑.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมหรือแผยแพร่เกี่ยวกับความรูท้ั่วไปและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี  
โดยยึดหลักการ 3R หรือ 3ใช้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ภาคเรียน ดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะมูลฝอย แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
โดยงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะมูลฝอย โดยหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด สพม.๑๗ หรือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี 
ส านักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี องค์กรเอกชน และชุมชน เป็นต้น 

๒. การใช้น้อย (ลดการใช้ R : Reduce) 
๒.๑ ลดการใช้พลาสติก (๗ แทน ๒ งด) 

 ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ใช้แก้วส่วนตัว ส าหรับซื้อเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ของร้านค้าภายในโรง
อาหาร แทน การซื้อด้วยแก้วพลาสติก * 

 ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ใช้ถุงผ้า หรือกระเป๋าผ้า ส าหรับซื้ออาหารของร้านค้าภายในโรง
อาหาร แทน การซื้อด้วยถุงพลาสติก *  

 ครู และนักเรียน  ใช้ใบตอง ล าไม้ไผ่ หรือวัสดุจากธรรมชาติ ในการใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร แทน 
การใช้ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกและโฟม ส าหรับกิจกรรมเปิดร้านขายอาหารในงาน
แสดงผลงานนักเรียน ได้แก่ งานเปิดบ้านเบญจมาฯ ๔.๐ และ งานราชาวดีชูช่อ    

 ผู้ประกอบการร้านค้า ใช้กล่องบรรจุอาหารแบบกระดาษชีวภาพ (Biobox) แทน การใช้กล่องบรรจุ
อาหารแบบพลาสติก หรือโฟม ส าหรับร้านขายอาหาร (ประเภทของคาว) ภายในโรงอาหาร  

 ผู้ประกอบการร้านค้า ใช้ถ้วยพลาสติกกับช้อนสแตนเลส แทน การใช้ถ้วยกระดาษกับช้อนพลาสติก 
ส าหรับร้านขายอาหาร (ประเภทของของหวาน : น้ าแข็งใส ขนมหวาน เป็นต้น)  
ภายในโรงอาหาร โดยผู้ซื้อจะต้องคืนถ้วยทุกครั้งเมื่อรับประทานเสร็จเรียบร้อย 

 ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ใช้แก้วน้ าส่วนตัว ส าหรับซื้อเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ของ  
ร้านส านักงาน One Stop Service แทน การซื้อด้วยแก้วพลาสติก ** 

 ร้านส านักงาน One Stop Service ใช้แท่งไม้ไอศกรีม แทน การใช้แท่งพลาสติก ส าหรับชงกาแฟ/
เครื่องดื่มต่างๆ รูปแบบการซื้อกลับ 

 ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน งด ใช้หลอดพลาสติกส าหรับ
บริโภคเครื่องดื่มทุกชนิด 

 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน งด การน าอาหารที่บรรจุใส่ถุงพลาสติกและกล่องโฟม จาก
ภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน  
 
 

๒ 



* เงื่อนไขพิเศษส าหรับนักเรียน 
 จะได้รับคูปองสะสมคะแนนธนาคารความดี ในระบบ Ps School ๑ ใบ ต่อครั้ง มีค่าเท่ากับ ๒.๕ คะแนน  

โดยสามารถแลกคะแนนได้ท่ี ห้อง ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์  
ด าเนินการโดย งานโภชนาการฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

** เงื่อนไขพิเศษส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 จะได้รับการลดราคาขายจากราคาปกติ เป็นจ านวนเงิน ๕ บาท ต่อแก้ว 
 ๒.๒ ลดการใช้กระดาษ (๓ แทน) 

 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ใช้ QR Code ส าหรับจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ
ชี้แจง เอกสารการสรุป และประเมินผลโครงการ หรือกิจกรรม  แทน การใช้กระดาษ A๔ 

 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ Google Application for Education ส าหรับจัดท าเอกสาร
การจัดการเรียนรู้ เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจง เอกสารการสรุป และประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรม แทน การใช้กระดาษ A๔ 

 ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ใช้ เว็บ ไซต์ โ รง เรี ยน เบญจมานุสรณ์  จั งหวัดจันทบุ รี 
(www.bms.ac.th) ส าหรับการประกาศ การประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจง การรายงานประชุมครูและ
บุคลากรประจ าเดือน แทน การใช้กระดาษ A๔ 

๓. การใช้ซ้ า (โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป R : Reuse) 
๓.๑ ส่งเสริมการน าบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ า ดังนี้ 

 การจัดแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม 
 การจัดแสดงผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Active Learning) 
 การจัดแสดงผลงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study ๑-๓ : IS ๑-๓) 
 การจัดแสดงผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน ที่สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล ในรายวิชาต่างๆ 
 การจัดแสดงผลงานกิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ นวัตกรรม โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพครูเพ่ือศิษย์ (Professional Learning Community : PLC) 
๓.๒ ส่งเสริมการใช้กระดาษ A๔ ทั้ง ๒ หน้า  

 ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ส านักงาน  น ากระดาษ A๔ ใช้แล้ว ๑ หน้า จัดท าเอกสาร
ส าเนา หรือเอกสารข้อมูลทั่วไปที่ใช้ภายในโรงเรียน 

๔. การใช้แปรรูป (แปรรูปใช้ใหม่ R : Recycle) : ถูกที่ ถูกถัง เพิ่มตังค์คณะสี 
๔.๑ ก าหนดจุดทิ้งขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ ๔ ประเภท (๔ สี) ดังนี้ 
 สีเขียว    ประเภท ขยะอินทรีย ์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น ผัก ผลไม้ 

ใบไม้ เศษอาหาร  
 สีเหลือง   ประเภท ขยะรีไซเคิล  คือ ขยะที่สามารถน ามารีไซเคิล (แปรรูป) หรือขายได้ 

 เช่น แก้ว ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติกแข็ง โลหะ ยาง  
 สีน้ าเงิน    ประเภท ขยะท่ัวไป    คือ ขยะที่ย่อยสลายเองไม่ได้ ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่าต่อ 

การรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ถุงพลาสติก โฟม 
ซองขนม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ฟอล์ยที่เปื้อนเศษ
อาหาร  พลาสติกประเภทบาง 

 สีแดง    ประเภท ขยะอันตราย  คือ ขยะอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
 เช่น ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์  
 ขวดสารเคมี หลอดฟลูออเรสเซนต์  
 
 

ติดต้ังรวมจุดเดียว 

๓ 



๔.๒ ก าหนดจุดคัดแยกขยะรีไซเคิล ๔ คณะสี  
 คณะสีหลือง    
 คณะสีฟ้า 
 คณะสีชมพู 
 คณะสีเขียว 

ผู้ก ากับติดตาม   คือ ครูแม่สี 
ผู้รับผิดชอบ คือ นักเรียนประธานสี 
 ครูแม่สี นักเรียนประธานสี และนักเรียนทุกห้อง ของแต่ละคณะสี 
จะต้องรวบรวมขยะรีไซเคิลเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม “ยังไงก็ชั่ง” ประจ าเดือน ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน  
(คาบที่ ๑ mind & body) 

มาตรการที่ ๒ เพิ่มพื้นที่ความสะอาด (BMS-Goal-Clean) 
 เป้าหมายที่  ๑ ห้องเรียนสะอาด (Clean Classroom)  

โดยห้องเรียนได้รับการดูแลรักษา จัดวัสดุอุปกรณ์ต่างฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอ้ี จุดทิ้งขยะ รวมทั้งปิดไฟส่องว่าง และพัดลม เป็นต้น 

ผู้ก ากับติดตาม  คือ ครูที่ปรึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  คือ นักเรียนหัวหน้าห้อง และนักเรียนหัวหน้าฝ่ายการงาน (โครงการสถานศึกษาสีขาว) 

* เงื่อนไขพิเศษส าหรับครูที่ปรึกษา และนักเรียน 
 กรณีท่ีดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน หรือห้องประจ าที่รับผิดชอบได้เรียบร้อย ถ้าสะสมครบ ๒ ครั้ง  

ไดร้ับเกยีรติบัตรห้องเรียนสะอาด ระดับทอง (โครงการสถานศึกษาสีขาว) 
 กรณีท่ีดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน หรือห้องประจ าที่รับผิดชอบไม่เรียบร้อยในแต่ละครั้งที่สุ่มตรวจ  

(ระดับคุณภาพ = ปรับปรุง)  จะถูกหักคะแนนความประพฤต ิครั้งละ ๕ คะแนน 
 เป้าหมายที่  ๒ เขตพื้นที่สะอาด (Clean Area)  

โดยก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภายในบริเวณโรงเรียนรวมทั้งสิ้น ๔ จุด ดังนี้ 
 จุดที่ ๑  พ้ืนทีบ่ริเวณรอบอาคาร ๑ (อาคารปาริชาต) สวนหย่อมรอบอาคารประชาสัมพันธ์  

เวทีกิจกรรมหน้าเสาธง และลานกีฬาอเนกประสงค์ 
 จุดที่ ๒  พ้ืนทีบ่ริเวณรอบอาคาร ๕ (อาคารราชาวดี) เวทีคนเก่ง คนกล้า  

ถนนคอนกรีตด้านหลังอาคารราชาวดี และด้านหน้าอาคาร ๓ (อาคารอินทนิน) 
 จุดที่ ๓  พ้ืนที่บริเวณรอบอาคาร ๒ (อาคารราชพฤกษ์) รอบส านักงานกิจการนักเรียน  

และถนนคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณหน้าทางเข้าประตูโรงเรียนจนถึงส านักงาน One Stop Service  
 จุดที่ ๔  พ้ืนที่บริเวณสวนป่า รอบอาคารโรงอาหาร รอบอาคารผ้าป่าสามัคคี บริเวณสวนหย่อมข้าง

อาคารสนุกเกอร์ และถนนคอนกรีตด้านหน้าห้องสุขานักเรียนชาย–หญิง 
ผู้ก ากับติดตาม  คือ  ครูแม่สี และครูที่ปรึกษาของแต่ละคณะสี 
ผู้รับผิดชอบ  คือ  นักเรียนหัวหน้าห้อง นักเรียนหัวหน้าฝ่ายการงาน (โครงการสถานศึกษาสีขาว) 

และนักเรียนประจ าชั้นเรียน 
โดยมอบหมายให้ ๑ คณะสี (๑๒ ห้องเรียน) รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่ ๑ จุด ต่อภาคเรียน 

* เงื่อนไขพิเศษส าหรับคณะสี 
 กรณีท่ีดูแลรักษาความสะอาดเขตพ้ืนทีจุ่ดที่รับผิดชอบได้เรียบร้อยในแต่ละวัน 

ไดร้ับคะแนนธนาคารความดี ในระบบ PS School  ครั้งละ ๕ คะแนน  
 กรณีท่ีดูแลรักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่จุดที่รับผิดชอบไม่เรียบร้อยในแต่ละวัน (ระดับคุณภาพ = ปรับปรุง) 

ถูกหักคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๕ คะแนน  

๔ 



นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา  
“ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย ปีที ่๒” 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

มาตรการที่ ๑ ลดการเกิดขยะมูลฝอย  
(BMS–4–Clean) 

เป้าหมายที่ ๑ 
ใช้ปริมาณพลาสติกและกระดาษ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 

(Plastic & Paper Less) 

การสร้างเสริมความรู้ 
การจัดการขยะมูลฝอย 

K : Knowledge 

 
การใช้น้อย  
(ลดการใช้) 
R : Reduce 
(๒ ลดการใช้) 

 

 
การใช้ซ้ า  

(โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป)  
R : Reuse 
(๒ ส่งเสริม) 

 

การใช้แปรรูป  
(แปรรูปใช้ใหม่) 
R : Recycle 
(๒ ก าหนด) 

(ถูกที่ ถูกถัง เพิ่มตังค์คณะสี) 
 

ลดการใช้พลาสติก 

(๗ แทน–๒ งด) 
 

ลดการใช้กระดาษ 

(๓ แทน) 
 

ส่งเสริมการน าบรรจุภัณฑ์ 
หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ า 

ส่งเสริมการใช้ A๔ ทั้ง ๒ หน้า 
 

ก าหนดจุดทิ้งขยะมูลฝอย 
คัดแยกขยะ ๔ ประเภท (๔ สี) 

ก าหนดจุดคัดแยกขยะรีไซเคิล
ส าหรับ ๔ คณะสี 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไป 
และการจัดการขยะมูลฝอย 

จัดโดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม จงัหวัดจันทบุร ี

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรยีนต้นแบบ 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

Zero Waste School 

กิจกรรมส่งเสริมหรือแผยแพร่เกีย่วกับ
ความรู้ทั่วไปและการจดัการขยะมูลฝอย 
แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑-๖ 

๕ 



 

 
 

 
มาตรการที่ ๒ เพ่ิมพื้นที่ความสะอาด 

(BMS-Goal-Clean) 

เป้าหมายที่ ๑ 
ห้องเรียนสะอาด 

(Clean Classroom) 

เป้าหมายที่ ๒ 
เขตพื้นทีส่ะอาด 

(Clean Area) 

นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา  
“ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย ปีที ่๒” 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

 โดยห้องเรียน หรือประจ าทุกห้องเรียน   
ได้รับการดูแลรักษาความสะอาด อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอ้ี  ป้ายนิเทศ 
จุดทิ้งขยะ รวมทั้งปิดไฟส่องว่าง และพัดลม เป็นต้น 

 โดยก าหนดให้ห้องเรียน ๑๒ ห้องเรียน/คณะสี 
ดูแลรักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่ ๑ จุด/คณะสี 
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๒๕ – ๐๗.๔๕ น. (ระดับชั้น ม.ต้น) 
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๒.๔๐ น. (ระดับชั้น ม.ปลาย) 
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปราศจากขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ 

 

เงื่อนไขพิเศษส าหรับคณะสี 
 กรณีท่ีดูแลรักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่จุดที่รับผิดชอบ 

ได้เรียบร้อยในแต่ละวัน ไดร้ับคะแนนธนาคารความดี  
ในระบบ PS School ครั้งละ ๕ คะแนน 

 กรณีท่ีดูแลรักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่จุดที่รับผิดชอบ 
ไมเ่รียบร้อยในแต่ละวัน (ระดับคุณภาพ = ปรับปรุง) 
ถูกหักคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๕ คะแนน 

 

* เงื่อนไขพิเศษส าหรับครูที่ปรึกษาและนักเรียน 
 กรณีท่ีดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนได้เรียบร้อย  

ถ้าสะสมครบ ๒ ครั้ง ไดร้ับเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาด  
ระดับทอง (โครงการสถานศึกษาสีขาว) 

 กรณีที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน หรือห้องประจ าที่
รับผิดชอบไม่เรียบร้อยในแต่ละวัน (ระดับคุณภาพ = ปรับปรุง) 
ถูกหักคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๕ คะแนน 
ด าเนินการสุ่มตรวจโดยการจับสลากหมายเลขห้องเรียน 

๖ 


