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หมวดที่ 1 
ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน 



ประวตัิโรงเรียน 
 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหล่ียม เป็นโรงเรียนประเภทสามญัศึกษา ระดบัประถมศึกษาขนาดใหญ่ เป็นหน่ึงใน
โรงเรียน ในเครือคาทอลิก   สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ตั้งอยูเ่ลขท่ี  ๑๖๔/๕  หมู่ท่ี๑๖  ถนนมะลิวลัย ์  ต าบลในเมือง   อ าเภอเมืองขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น  
รหสัไปรษณีย ์ ๔๐๐๐๐โทรศพัท/์โทรสาร ๐ – ๔๓๒๓ - ๙๘๒๐    websitewww.mht.ac.th  ครอบคลุมพื้นท่ี  ๒๐ ไร่ ๑ งาน 
๘๐ ตารางวา 
 การขออนุญาตจดัตั้งโรงเรียนใน  พ.ศ  ๒๕๐๙    บาทหลวงวรีะพงษ ์ วชัราทิตย ์   นกับวชในคณะสงฆพ์ระมหาไถ่ได้
ยืน่ค  าขออนุญาตจดัตั้งโรงเรียนและไดรั้บใบอนุญาตเลขท่ี  ๓๖๓/๒๕๐๙  ไดรั้บอนุญาตใหรั้บนกัเรียนได ้ ๓๑๕  คน 
 ปี พ.ศ  ๒๕๑๐  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยไดเ้ปิดท าการสอนเป็นปีแรก   และรับนกัเรียนเขา้เรียนโดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียม ๆ  ทั้งส้ินมีนกัเรียนรวม  ๑๐๔  คน  มีครูปฏิบติัหนา้ท่ี ๒ คน 
 ปี พ.ศ ๒๕๑๗ บาทหลวงวรีะพงษ ์วชัราทิตยไ์ดโ้อนกิจการใหพ้ระคุณเจา้ยอร์ช  ยอด  พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑล
อุดรธานี    เป็นผูรั้บใบอนุญาตโดยมอบใหซิ้สเตอร์คณะพระกุมารเยซูท าหนา้ท่ีบริหารโรงเรียน โดยซิสเตอร์อนุกูล หริพงศ ์
ท าหนา้ท่ีครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ ๒๕๑๗   พระคุณเจา้ยอร์ช ยอด   พิมพิสาร   ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี    ไดแ้ต่งตั้งให ้  ซิสเตอร์ดอมินิก 
(มนีนา) ศรีสรรพางค ์ เป็นผูรั้บใบอนุญาตโดยมีนายวฒันา หลงกุล  ท าหนา้ท่ีครูใหญ่  ระหวา่งพ.ศ ๒๕๒๐ – ๒๕๒๕ ซิ
สเตอร์เซลิน ทรงสัตย ์เป็นผูรั้บใบอนุญาตและผูจ้ดัการช่วงระยะเวลาดงักล่าวโรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมปีการศึกษาละ ๑๐๐  
บาท 
 ปี พ.ศ ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙    ซิสเตอร์กลัยาลกัษณ์  ฤกษส์วา่ง เป็นผูรั้บใบอนุญาต – ผูจ้ดัการ 
 ปี พ.ศ ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒ ซิสเตอร์พชัรี  กอปรนิธิวฒันา เป็นผูรั้บใบอนุญาต–ผูจ้ดัการและไดเ้พิ่มค่าธรรมเนียมการ
เรียนเป็นปีละ  ๑๕๐  บาท 
 ปี พ.ศ ๒๕๓๓ – ๒๕๓๙    ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซูไดถ้อนตวัจาการบริหารงานโรงเรียน 
พระคุณเจา้ยอร์ช  ยอด  พิมพิสาร  ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีไดม้อบหมายใหซิ้สเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรมเขา้รับหนา้ท่ี
บริหารงานแทน  โดยมีซิสเตอร์สถาน  บวัขนัธ์  เป็นผูรั้บใบอนุญาต – ผูจ้ดัการ  
                ปี พ.ศ ๒๕๓๖  ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรมถอนตวัจากการบริหารโรงเรียน พระคุณเจา้ยอร์ช ยอด พิมพิสาร  
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี    ไดม้อบใหซิ้สเตอร์คณะพระกุมารเยซูบริหารโรงเรียนอีกคร้ังโดยมี  ซิสเตอร์ดอ มินิก (มนีนา)  
ศรีสรรพางคเ์ป็นผูรั้บใบอนุญาต – ผูจ้ดัการ       
               ปี พ.ศ ๒๕๓๘ โรงเรียนไดข้ออนุญาตเปล่ียนช่ือโรงเรียนจาก “โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อย” 
เป็น  “โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลีย่ม”  
 ปี พ.ศ ๒๕๔๑ โรงเรียนไดข้ออนุญาตเปิดท าการสอนระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ – ๓) 
             ปี พ.ศ ๒๕๔๓ โรงเรียนไดรั้บรางวลัพระราชทานดีเด่น โดยซิสเตอร์ดอมินิก (มนีนา) ศรีสรรพางคเ์ป็นผูรั้บ
ใบอนุญาต – ผูจ้ดัการ    และนางบงัอร จารีรัตน์ ครูใหญ่   ไดเ้ขา้รับรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 
 ปี พ.ศ ๒๕๔๕  คณะสงฆพ์ื้นเมือง สังฆมณฑลอุดรธานีไดเ้ขา้มาบริหารโรงเรียนโดยมีบาทหลวง โทมสั  ก าจดั  เสาะ
ก่าน  เป็นผูรั้บใบอนุญาต – ผูจ้ดัการ  

http://www.mht.ac.th/


    ปี พ.ศ ๒๕๔๙  บาทหลวงโทมสั  ก าจดั  เสาะก่าน  เป็นผูรั้บใบอนุญาต – ผูจ้ดัการ  และ   นายประสิทธ์ิ  บุญมา  ท า
หนา้ท่ีครูใหญ่  
    ปี พ.ศ ๒๕๕๓  บาทหลวง เปรโตรประวติั  ญวนเหนือ เป็นผูรั้บใบอนุญาต – ผูจ้ดัการ  และ  นายประสิทธ์ิ  บุญมา  
ท าหนา้ท่ีผูอ้  านวยการ 
    ปี พ.ศ ๒๕๕๔- ๒๕๕๕  บาทหลวง ซีโมน  ไมตรี  ทาสุวรรณ์  เป็นผูรั้บใบอนุญาต – ผูจ้ดัการ และนายประสิทธ์ิ  
บุญมา  ท าหนา้ท่ี  ผูอ้  านวยการ 
    ปี พ.ศ ๒๕๕๖–ปัจจุบนั บาทหลวง ลอเรนซ์พรภิรมย ์ บุญทรัพย ์เป็นผูรั้บใบอนุญาต – ผูจ้ดัการ 
และนางศรีบงัอร  จารีรัตน์ตระกูล  ท าหนา้ท่ีผูอ้  านวยการ 

 

วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์  นโยบาย บริหารสถานศึกษา 
วสัิยทัศน์ 
 “ภายในปี ๒๕๕๙  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหล่ียม จดัการศึกษาไดม้าตรฐานชาติสู่ความเป็นเลิศทาง
วชิาการและคุณธรรมนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

พนัธกจิ (Mission) 

 ๑. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ประสบการณ์ มีความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็น และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมใหมี้การบริหารเป็นระบบ เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยบุคลากรมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม   
 ๓. ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมพฒันาสถานศึกษานอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 
 

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 

เป้าประสงค์หลัก เป็นผลลพัธ์ของการด าเนินงานตามพนัธกจิ เป็นผลสัมฤทธ์ิทีมุ่่งหวงัจะให้เกดิการบรรลุในอนาคต  ประกอบ
ไปด้วย 
 ๑. นกัเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ี
แขง็แรงสมบูรณ์ ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 ๒. นกัเรียน ไดรั้บการพฒันาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงความสามารถ เขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัและ
ไดรั้บรางวลัในระดบัต่างๆ 
 ๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ 
 ๔. นกัเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
 ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทกัษะตามสมรรถนะ  สามารถปฏิบติังานไดต้าม
มาตรฐานวชิาชีพ 
๖. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
 ๗. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในบริหารและจดัการศึกษามีการนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 
 ๘. โรงเรียนเป็นท่ีเช่ือมัน่ของโรงเรียนและชุมชน 



 

อตัลกัษณ์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 
“ยิม้ง่าย ไหวง้าม” 
 

อตัลกัษณ์ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลีย่ม 
“รับผดิชอบรอบรู้เป็นครูจิตอาสา” 
 

เอกลกัษณ์สถานศึกษา 
“สามคัคี  มีวนิยั  ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม” 
 

ประเด็นกลยุทธ์ 
ประเด็นกลยทุธ์  เป็นประเด็นส าคญัหรือวาระการพฒันาตามพนัธกิจ  ท่ีจะอาศยัการขบัเคล่ือนดว้ยวธีิการทางกลยทุธ์ใหมี้การ
พฒันาท่ีบงัเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีแตกต่าง  โดดเด่น  และกา้วกระโดด  ประกอบดว้ย  ๕ ประเด็นกลยทุธ์ 
๑.  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้มาตรฐานการศึกษา 
๒.  พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
๓.  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔.  ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาใหโ้ดดเด่น 

๕.  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
 

ตราสัญลกัษณ์ 
ประจ าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหล่ียม 

 
 
 
 
 
 
 

 ความหมายอนัยิง่ใหญ่จากตราสัญลกัษณ์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหล่ียม คือ โล่ ในรูปโล่นั้นมีปรัชญา 
กางเขนและดาว 5 ดวง ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

โล่ หมายถึง เกาะก าบงั ทั้งกายา 
ปรัชญา น าชีวติ ท่ีคิดไว ้
รูปกางเขน คือองคพ์ระ มหาไถ่ 
พรหลัง่ไหล จากดารา หา้ประการ 
ดาว  5 ดวง ในตราสัญลกัษณ์ มีความหมายดงัน้ี 



ดาวดวงท่ี 1 หมายถึง   ความซ่ือสัตย ์
ดาวดวงท่ี 2 หมายถึง   ความอดทน 
ดาวดวงท่ี 3 หมายถึง   ความรัก 
ดาวดวงท่ี 4 หมายถึง   ความสามคัคี 

ดาวดวงท่ี 5 หมายถึง   ความขยนัหมัน่เพียร 
กางเขนท่ีมีรัศมีทอแสง 12 เส้น ใตโ้ล่มีปรัชญาวา่ ท่ีวา่ “ก้าวหน้า ด้วยความรู้   คู่คุณธรรม” ซา้ยมือมีหนงัสือเปิดไว ้ดา้นขวา
มีเทียนจุดแลว้   

โรงเรียนปรัชญา 
                                  “ ก้าวหน้า ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม ” 
 

ค าขวญั 

                                  “ศึกษาดี มีวนัิย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม ล า่เลิศการงาน” 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 
 
 

 สีประจ าโรงเรียน สีแดงขาว ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

สีแดง หมายถึง ความกลา้หาญ เสียสละ อดทน เขม้แขง็ 
สีขาว หมายถึง ความริสุทธ์ ซ่ึงเกิดจากการฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ึอสัตยมี์จิตใจท่ีสะอาด 
บริสุทธ์ิซ่ึงเกิดจากการฝึกฝนตนเองอยูส่ม ่าเสมอ 
 

ค าปฏิญาณของนักเรียน 
เราคนไทย ใจกตญัญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์เรานกัเรียน จะตอ้งประพฤติตน อยูใ่นระเบียบวินกั ของโรงเรียน มี
ความซ่ือสัตย ์ต่อตนเองและผูอ่ื้น เรานกัเรียน จะตอ้งไม่ท าตนใหเ้ป็นท่ีเดือดร้อนแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาร์ชมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลีย่ม 
พวกเรา     ชาวมหาไถ่ 

ดว้ยใจ      เรานั้นเป็นหน่ึงเดียว 
รวมพลงั     สร้างความรักความกลมเกลียว 
จบัมือแน่นเหนียว   เก่ียวความสัมพนัธ์ 
เรียนรู้     รู้จกัพึ่งตนเอง 
ย  าเกรง     เคารพอภิวนัท ์
องคพ์ระเยซู     คู่นามสถาบนั 
ด ารงมัน่     ชาติ ศาสน์ กษตัรา 
สัตย ์ซ่ือ     ถือคุณ ( ะ  ) ธรรม 
เลิศล ้า      นอ้มน า วิญญาณ 
เขม้แขง็     แบ่งปันคุณค่า 
พฒันา      หนา้ท่ีทวสุีขสันต ์
ตั้งใจ      หมัน่เพียรเรียนรู้ 
เชิดชู      ครูผูพ้ลีชีวนั 
พระมหาไถ่     คือดวงใจนิรันดร์ 
ใหเ้รารักกนั     สร้างสรรคอ์ยูบ่นแดนดิน 

 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมจึงได้ออกระเบียบ 

ว่าด้วยการปกครองนักเรียนไว้ดังนี้ 
แนวปฏิบัติ 
คุณลกัษณะทีพ่ึง่ประสงค์ 
แต่งกายถูกระเบียบการแต่งกายตามโรงเรียนก าหนดมาโรงเรียนใหท้นัเคารพธงชาติ และเม่ือเขา้มาในโรงเรียนแลว้ใหอ้ยู่
บริเวณโรงเรียน หา้มออกนอกบริเวรโรงเรียน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเท่านั้นเคารพ เช่ือฟัง และอยูใ่นโอวาทของบิดา มารดา ครู 
อาจารย ์รู้จกักล่าวค าวา่สวสัดี ขอบคุณ ขอโทษ ตามโอกาสอนัเหมาะสมตั้งใจเรียนหนงัสือ ศึกษาหาความรู้ ขยนัหมัน่เพียร
การเรียน ไม่รบกวนผูอ่ื้นเวลาเรียน รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี เพื่อด ารง
เกียรติ ศกัด์ิศรีของตนสู่วงศต์ระกูล / โรงเรียนรักษาทรัพยสิ์นส่วนตวัและทรัพยสิ์นส่วนรวมปฏิบติัตนตามระเบียบ ขอ้ปฏิบติั 
ปรัชญา นโยบายของโรงเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความเตม็ใจใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและหมู่
คณะ 
 

การปฏิบัติตนภายในโรงเรียน 

การมาโรงเรียนและการกลบับ้าน 
ใหผู้ป้กครองจอดรถรับ – ส่ง ในบริเวณท่ีก าหนด ยกเวน้โรงเรียนอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 
นกัเรียนตอ้งเดินเขา้ออกประตูโรงเรียนใหเ้ป็นระเบียบ ท าความเคารพคุณครูเวรประจ าวนัท่ีหนา้ปะตูก่อนเขา้บริเวณโรงเรียน 



เม่ือนกัเรียนมาถึงโรงเรียนทุกเชา้ตอ้งอ่านหนงัสือ หรือท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรคต์ามจุดท่ีครูก าหนดใหจ้นกวา่จะไดรั้บอนุญาต
ใหข้ึ้นบนอาคารเรียนได ้                
นกัเรียนตอ้งมาถึงโรงเรียนอยา่งชา้ไม่เกิน 08.00 น. เพื่อใหท้นัการเขา้ร่วมกิจกรรมก่อนเขา้ห้องเรียน 

นกัเรียนท่ีมาถึงโรงเรียนไม่ทนัเขา้แถว ตอ้งเขา้แถวในกลุ่มผูม้าสายเพื่อรอรับการตกัเตือนบนัทึกรายช่ือโดยอยูใ่นการควบคุม
ของครูเวรประจ าวนั หากมาสายและไดต้กัเตือน 3 คร้ัง ทางโรงเรียนจะขอรับการแกไ้ขจากผูป้กครอง 
เม่ือนกัเรียนมาถึงโรงเรียนแลว้ตอ้งอยูโ่รงเรียนจนถึงเวลาเลิกเรียนคือเวลา 15.30 น. 

การรับนกัเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนดใหผู้ป้กครองติดต่อท่ีห้องธุรการ ก่อนท่ีนกัเรียนกลบัและเซ็นช่ือไว้
เป็นหลกัฐานทุกคร้ัง 
โรงเรียนไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองข้ึนอาคารเรียนขณะท่ีมีการเรียนการสอน หากผูป้กครองมีความจ าเป็นท่ีจะพบนกัเรียนตอ้ง
ติดต่อห้องธุรการ 
ผูป้กครองควรมารับนกัเรียนหลงัเลิกเรียนอยา่งชา้ไม่เกิน เวลา 17.00 น. หากเกินเวลาท่ีก าหนดนกัเรียนตอ้งรอ ณ บริเวรท่ี
ทางโรงเรียนจดัใหเ้ท่านั้น 
นกัเรียนจะตอ้งอยูร่่วมกนัอยา่งสันติวธีิ จะตอ้งไม่ทะเราะววิาทกนัโดยวธีิใดๆ ทั้งปวง ผูฝ่้าฝืนจะไดรั้บโทษตามระเบียบ 
ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนเล่นหรือวิง่เล่นบนอาคารเรียนและในหอ้งเรียนเวลาพกัช่วงเชา้และพกักลางวนั 
หา้มน าโทรศพัทมื์อถือ หรือของเล่นมาโรงเรียน 
 
 

ระเบียบปฏิบัติการส่งงานและการบ้าน 
นกัเรียนตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการเรียน โดยส่งงานท่ีครูมอบหมายให้ตรงเวลาท่ีก าหนด 
นกัเรียนตอ้งท าการบา้นทุกคร้ังท่ีครูประจ าวชิาสั่ง จากสมุดบนัทึกการบา้นและใหผู้ป้กครองนกัเรียนก ากบัดูแลพร้อมเซน
ก ากบัทุกคร้ังก่อนน าส่งครู 
นกัเรียนคนใดไม่ส่งงานหรือการบา้น 3 คร้ังติดต่อกนัหรือครูประจ าวชิาเห็นควรโรงเรียนจะแจง้ใหผู้ป้กครองรับทราบเพื่อ
แกไ้ขต่อไป 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องน า้และสุขา 

1. ทุกคนช่วยกนัรักษาความสะอาดหลงัการใชห้้องน ้า  - หอ้งสุขาแลว้ 

2. นกัเรียนทุกคนตอ้งช่วยกนัประหยดัสาธารณูปโภค โดยปิดน ้า  ปิดไฟ  เม่ือเลิกใช ้

3. หา้มขีดเขียนฝาผนงัห้องน ้า – สุขา 

4. ไม่ส่งเสียงดงั  หยอกลอ้กนั 

5. นกัเรียนตอ้งลา้งมือใหส้ะอาดทุกคร้ังหลงัใชห้อ้งสุขา 

 

ระเบียบเร่ืองทรงผมและเคร่ืองประดับ 

 



1. นกัเรียนหญิงอนุญาตใหไ้วผ้มยาวไดแ้ต่ตอ้งรวบเก็บใหเ้รียบร้อย ในกรณี จะใชโ้บวผ์กูผม อนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะสีท่ี

สุภาพเท่านั้น เช่น สีด า  สีน ้าเงิน 

2. นกัเรียนชายระดบัอนุบาลไม่บงัคบัเร่ืองทรงผม 

3. นกัเรียนชายระดบัประถมศึกษาใหต้ดัผมสั้นทรงนกัเรียนเท่านั้น 

4. ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนสวมเคร่ืองประดบัมาโรงเรียน   ยกเวน้นาฬิกาขอ้มือท่ีมีลกัษณะสุภาพเท่านั้น 

5. หา้มนกัเรียนน าของมีค่ามาโรงเรียน  หากเกิดสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผดิชอบ 

 

ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย 

ระดับอนุบาล 

  เคร่ืองแบบนักเรียน 

นักเรียนชาย 

1. สวมชุดนกัเรียนตามเคร่ืองแบบของโรงเรียน 

2. สวมรองเทา้หนงัสีด าแบบนกัเรียนอนุบาลชาย 

3. ถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 

4. ปักช่ือดา้นซา้ยดว้ยไหมสีแดง 

5. ปักอกัษรยอ่  ม.ถ.น.  ดา้นขวาดว้ยไหมสีแดง 

นักเรียนหญงิ 

1. สวมชุดนกัเรียนตามเคร่ืองแบบของโรงเรียน 

2. สวมรองเทา้หนงัสีด าแบบนกัเรียนหญิง 

3. ถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 

4. ปักช่ือดา้นซา้ยดว้ยไหมสีแดง 

5. ปักอกัษรยอ่  ม.ถ.น.  ดา้นขวาดว้ยไหมสีแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 

ชุดอนุรักษ์วฒันธรรมไทย 

ระดับอนุบาล 

 

นักเรียนชาย 

1. สวมเส้ือเหลืองดอกคูนตามแบบของโรงเรียน 

2. สวมกางเกงม่อฮ่อมตามแบบของโรงเรียน 

3. ถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 

4. รองเทา้หนงัสีด าแบบนกัเรียนอนุบาลชาย 

5. ปักช่ือดา้นซา้ยดว้ยไหมสีแดง 

6. ปักอกัษรยอ่  ม.ถ.น.  ดา้นขวาดว้ยไหมสีแดง 

นักเรียนหญงิ 

1. สวมเส้ือเหลืองดอกคูนตามแบบของโรงเรียน 

2. สวมกางเกงม่อฮ่อมตามแบบของโรงเรียน 

3. ถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 

4. รองเทา้หนงัสีด าแบบนกัเรียนอนุบาลหญิง 

5. ปักช่ือดา้นซา้ยดว้ยไหมสีแดง 

6. ปักอกัษรยอ่  ม.ถ.น.  ดา้นขวาดว้ยไหมสีแดง 

 

 

เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง (ระดับประถมศึกษาปีที ่1-3) 

ระดับประถมศึกษา 
นักเรียนชาย 
สวมกางเกงนกัเรียนสีน ้าเงิน 
สวมเส้ือนกัเรียนสีขาวติดป้ายช่ือโรงเรียนบนแขนเส้ือดา้นขวา ห่างตะเขบ็ 1 ซ.ม. 

ผา้ผกูคอตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
สวมหมวกลูกเสือส ารอง 
เขม็ขดัหนงัสีด าหวัเขม็ขดัเป็นเคร่ืองหมายโรงเรียน 
ติดหนา้เสือเหนือช่ือนกัเรียนดา้นซา้ย 
ติดป้ายช่ือจงัหวดับนแขนเส้ือดา้นซา้ยห่างจากตะเขบ็ 1 ซ.ม. 

นักเรียนหญงิ 
สวมกระโปรงนกัเรียน 



สวมเส้ือนกัเรียนคอบวัติดป้ายช่ือโรงเรียนบนแขนเส้ือดา้นขวา ห่างตะเขบ็ 1 ซ.ม. 

ผา้ผกูคอตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
สวมหมวกลูกเสือส ารอง 
ติดป้ายช่ือจงัหวดับนแขนเส้ือดา้นซา้ยห่างจากตะเขบ็ 1 ซ.ม. 

 

ชุดอนุรักษ์วฒันธรรมไทย 

ระดับประถม 

นักเรียนชาย 

1. สวมเส้ือเหลืองดอกคูนตามแบบของโรงเรียน 

2. สวมกางเกงนกัเรียนและคาดเขม็ขดัของโรงเรียน 

3. ถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 

4. รองเทา้นกัเรียนผา้ใบสีด า 

5. ปักช่ือดา้นซา้ยดว้ยไหมสีด า 

6. ปักอกัษรยอ่  ม.ถ.น.  ดา้นขวาดว้ยไหมสีด า 

นักเรียนหญงิ 

1. สวมเส้ือเหลืองดอกคูนตามแบบของโรงเรียน 
2. สวมกระโปรงนกัเรียน 
3. ถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 
4. รองเทา้นกัเรียนหนงัสีด า 
5. ปักช่ือดา้นซา้ยดว้ยไหมสีด า 
6. ปักอกัษรยอ่  ม.ถ.น.  ดา้นขวาดว้ยไหมสีด า 

 
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 

เคร่ืองแบบพลศึกษา 

ระดับประถมศึกษา 

 

1. สวมเส้ือคอโปโลตามแบบของโรงเรียน 

2. สวมกางเกงวอร์มขายาวสีด าไม่มีแถบ 

3. สวมรองเทา้ผา้ใบสีขาว  ถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 

4. ปักช่ือ – สกุลท่ีหนา้อกดา้นขวาดว้ยไหมสีขาว 

5. ใหแ้ต่งกายดว้ยชุดพลศึกษามาจากบา้นในวนัท่ีมีการเรียนการสอน 

 



เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ – เนตรนารี (ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6) 

ระดับประถมศึกษา 
ลูกเสือสามัญ 

1. กางเกง – เส้ือสีกากี                   
2. รองเทา้สีน ้าตาล – ถุงเทา้ยาวสีกากี             
3. ผา้ผกูคอลูกเสือตามแบบโรงเรียน ก าหนด                                                                      
3. เขม็ขดัลูกเสือสามญั                                         
4. หมวกปีกพร้อมหนา้เสือ                               
5. ป้ายช่ือพื้นสีด า ปักช่ือ – สกุลดว้ยไหมสีเหลืองติดเหนือกระเป๋าเนตรนารี  ดา้นขวา       
6. ติดป้ายโรงเรียนบนไหล่เส้ือดา้นขวา และติดป้ายช่ือจงัหวดัขอนแก่นบนไหล่ เส้ือดา้นซา้ย ห่างจากตะเขบ็ 1 ซ.ม.                        
7. ป้ายคติพจน์ลูกเสือสามญัติดเหนือกระเป๋าซา้ย   เส้ือดา้นซา้ย ห่างจากตะเขบ็ 1 ซ.ม. 

8. สายนกหวดีสีเหลืองพร้อมนกหวดี                 

เนตรนารี 
1. เส้ือ – กระโปรง สีเขียว 

2. รองเทา้นกัเรียนสีด า – ถุงเทา้สีขาว 

3. ผา้ผกูคอเนตรนารีตามแบบโรงเรียนก าหนด 

4. เขม็ขดัเนตรนารี 

5. หมวกเนตรนารีพร้อมเขม็ขดัเคร่ืองหมาย     
6.  ป้ายช่ือพื้นสีด า ปักช่ือ – สกลุดว้ย ไหมสีเหลืองติดเหนือกระเป๋าดา้นขวา 

7.   ติดป้ายโรงเรียนบนไหล่เส้ือดา้นขวา และติดป้ายช่ือจงัหวดัขอนแก่นบนไหล่  

8.    8.   ติดเขม็กดัเคร่ืองหมายเนตรนารีเหนือกระเป๋าซา้ย 

9. 9.   สายนกหวดีสีเหลืองพร้อมนกหวดี 

                                                                                
ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายระดับประถมศึกษา 
เคร่ืองแบบนักเรียน 

 นักเรียนชาย 
สวมกางเกงขาสั้นสีน ้าเงิน 
เส้ือเช้ิตสีขาวปักช่ือ-สกุล ดา้นซา้ยดว้ยไหมสีแดง 
รองเทา้ผา้ใบสีด า 
ถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 
เขม็ขดัหนงัสีด า หวัเขม็ขดัเป็นเคร่ืองหมายโรงเรียน 
 

นักเรียนหญงิ 
สวมกระโปรงจีบตามแบบนกัเรียนหญิงสีกรม 
เส้ือคอบวัสีขาวปักช่ือ-สกุล ดา้นซา้ยดว้ยไหมสีแดง 



รองเทา้หนงัสีด าตามแบบนกัเรียน 
ถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 
ปักอกัษรยอ่ ม.ถ.น. ดา้นขวาดว้ยไหมสีแดง 
  

ระดับอนุบาล 

นักเรียนชาย - หญงิ 
สวมเส้ือยดืคอกลวสีขาว – กางเกงขาสั้นสีแดงตามแบบของโรงเรียน 

สวมรองเทา้ผา้ใบสีขาว / สวมถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 
ใหแ้ต่งชุดพละศึกษามาจากบา้นในวนัท่ีมีการเรียนการสอน 
ปักช่ือ – สกุล ท่ีหนา้อกดา้นขวาดว้ยไหมสีแดง 
 
 
 

โรงเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 
  

 1.การมาโรงเรียนสาย 
 โรงเรียนมีความมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ความรับผดิชอบตรงต่อเวลา ไม่มาโรงเรียนสาย หากมีความจ าเป็นนกัเรียน
ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
 1.1 มีจดหมายลา มีลายเซ็นผูป้กครองรับรอง และมีหลกัฐานเอกสารยนืยนัวา่ไปท ากิจกรรมนั้นๆเพื่อเขา้โรงเรียนและ
ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวันกัเรียน 
 1.2 รับบตัรอนุญาตเขา้ห้องเรียนและไปรายงานตวักบัครูประจ าชั้นหากนกัเรียนมาโรงเรียนสาย และไม่มีจดหมาย
รับรองจากผูป้กครองจะมีความผดิและไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบ 
 1.3 ถา้นกัเรียนมาสายครบ 3 คร้ัง จะรายงานถึงผูป้กครอง เพื่อใหผู้ป้กครองไดแ้กไ้ขและรับรองกบัทางโรงเรียนวา่จะ
ไม่ใหน้กัเรียนในปกครองมาสายเช่นน้ีอีก 
 

2. การลา 
 2.1 ลาป่วยใหส่้งใบลาวนัท่ีลาโดยมีลายเซ็นรับรองของผูป้กครองคนเดียวกบัท่ีเซ็นไวใ้นใบมอบตวั หรือถา้ส่งไม่ได ้
อนุญาตใหส่้งในวนัท่ีมาเรียน แต่ขอให้แจง้ให้โรงเรียนทราบ โดยวธีิใดวธีิหน่ึงเพื่อโรงเรียนจะไดไ้ม่กงัวลเก่ียวกบัสวสัดิภาพ
ของนกัเรียน 
 2.2 ลากิจ ใหส่้งใบลาก่อนได ้1 วนั หรือส่งในวนัท่ีลา ถา้ไม่สามารถส่งไดอ้นุญาตใหส่้งในวนัท่ีมาเรียนในใบลาตอ้ง
มีลายเซ็นรับรองของผูป้กครองท่ีเซ็นไวใ้นวนัมอบตวั 
 2.3 ใบลา ใหเ้ขียนหรือพิมพต์ามแบบของในใบลาในกระดาษท่ีเหมาะสมเท่านั้น หากไม่ถูกตอ้งจะไม่รับพิจารณา 
 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเม่ือมาอยูใ่นบริเวณโรงเรียนแลว้ หากนกัเรียนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขอ
อนุญาตออกไปท าธุระขา้งนอกโรงเรียนตอ้งปฏิบติัดงัน้ีผูป้กครองมารับดว้ยตนเอง 



 ผูป้กครองเขียนใบลาดว้ยตนเองใหน้กัเรียนน าไปใหค้รู คุณครูประจ าชั้นเซ็นแลว้น ามาขอใบออกนอกสถานท่ีกบัฝ่าย
กิจการนกัเรียนห้องธุรการ 
 หากผูป้กครองไม่สามารถเขียนหนงัสือไดใ้ห้นกัเรียนเขียนและผูป้กครองเซ็นเฉพาะช่ือไดใ้หค้รูประจ าชั้นทราบดว้ย
จะพิจารณาอนุญาต เฉพาะท่ีจ าเป็นหลกัมีหลกัฐานแสดงวา่จ าเป็นเท่านั้น 
 ขอ้ก าหนดส าคญัในการใชบ้ตัรออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 1. รักษาเวลาออกนอกบริเวณโรงเรียน 
2. ตอ้งพกบตัรประจ าตวันกัเรียนเพื่อพร้อมใหต้รวจสอบวา่ช่ือผูข้ออนุญาตกบัผูอ้อกนอกบริเวณโรงเรียนตรงกนั 
 หากนกัเรียนหยดุไปแลว้ 3 วนั โดยทางโรงเรียนไม่ทราบสาเหตุทางโรงเรียนจะมีจดหมายหรือโทรศพัท ์ติดต่อให้
ผูป้กครองช้ีแจงเหตุผลและถา้นกัเรียนหยุดเรียนเกิน 7 วนั โดยไม่ทราบสาเหตุทางโรงเรียนจะมีจดหมายลงทะเบียนติดต่อไป
เพื่อขอเชิญผูป้กครองมาช้ีแจงเหตุผลและหาทางแกไ้ขโดยด่วน 
 

3. การท ากจิกรรมนอกโรงเรียน 

 โรงเรียนมีจุดประสงคมุ์่งพฒันานกัเรียนทุกดา้นจึงมุ่งส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนทุกสาขาเม่ือมีโอกาส ดงันั้น
บางคร้ังนกัเรียนจึงตอ้งออกไปท ากิจกรรมนอกโรงเรียนบา้ง เช่น แข่งขนักีฬาตอบปัญหา การแสดงต่างๆ ทศันศึกษาอยูค่่าย
พกัแรม ฯลฯ กรณีเช่นน้ีจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
โรงเรียนจะมีหนงัสือขออนุญาตผูป้กครองเพื่อแจง้ใหท้ราบ 
นกัเรียนน าหนงัสืออนุญาตจากผูป้กครองคืนโรงเรียน 
โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวถา้ผูป้กครองไม่อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

4. มารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียนต่อผู้ใหญ่ 
การแสดงความเคารพภายในโรงเรียน นกัเรียนตอ้งแสดงความเคารพคุณครูทุกคนของโรงเรียนดว้ยการไหว ้ยืนตรง 

ตามความเหมาะสมเม่ือนกัเรียนเดินผา่น เดินสวนทางกบัคุณครูทุกคนตอ้งแสดงความเคารพดว้ยการไหว ้ยืนตรง พูดจาสุภาพ 
อ่อนนอ้มเม่ือนกัเรียนเดินผา่นคุณครูใหเ้ดินกม้ศีรษะอยา่งสุภาพ เม่ือนกัเรียนเดินตามหลงัคุณครูไม่แซงข้ึนหนา้นอกจากมีเหตุ
จ าเป็นตอ้งกล่าวค าวา่ขอโทษ เม่ือคุณครูเดินตามหลงัมาระยะใกลใ้หห้ยดุใหคุ้ณครูผา่นไปก่อนเม่ือคุณครูเขา้ห้องเรียนหวัหนา้
ชั้นตอ้งบอกท าความเคารพ นักเรียนทุกคนกล่าวค าว่าสวสัดีและกล่าวขอบคุณก่อนท่ีคุณครูจะออกจากห้องเรียนทุกคร้ัง
นกัเรียนท่ีพูดกบัคุณครูตอ้งยืนพูดในลกัษณะส ารวมนักเรียนท่ีพบคุณครูขณะท่ีคุณครูนั่งอยู่ให้นกัเรียนนั่งลงห่างจากโต๊ะ
คุณครูปะมาน 1 ช่วงตวั ถา้เขา้ไปกนัจ านวนหลายคนให้นกัเรียนเขา้แถวตามล าดบัก่อนหลงัเม่ือมีแขก ผูป้กครองหรือผูใ้หญ่
ทางราชการมาเยี่ยมชมโรงเรียน นกัเรียนท าความเคารพด้วยการไหวอ้ย่างสุภาพอ่อนน้อมการแสดงความเคารพภายนอก
โรงเรียน เม่ือพบคุณครูภายนอกโรงเรียนใหแ้สดงความเคารพดว้ยการไหวแ้ละกล่าวค าวา่ สวสัดีครับ ค่ะ และทกัทายปราศรัย
ตามสมควร 
  

ระเบียนปฏิบัติในการเดินแถว 
เดินแถวเขา้หอ้งเรียน เวลาเขา้และการออกนอกหอ้งเรียนทุกคร้ังใหเ้ดินแถวคู่ ชาย-หญิง เดินชิดวา้ย ข้ึน –ลง จาก

อาคารเรียนโดยมีครูควบคุมดูแลนกัเรียนตอ้งไม่พูด ไม่คุย และไม่เล่นขณะเดินแถว 
 



5. การรักษาช่ือเสียงของตนเองและโรงเรียน 
นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษาช่ือเสียง ของโรงเรียนโดยไม่กระท าตนใหเ้ส่ือมเสียไม่วา่ทางใดๆตอ้งประพฤติตนให้

เหมาะสมกบัสภาพวยัของนกัเรียนตอ้งมีกิริยามารยาท วาจาสุภาพเรียบร้อยและมีวนิยั 
นกัเรียนตอ้งบ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ไม่สร้างความเดือดร้อนใหผู้อ่ื้นไม่วา่จะเป็นในโรงเรียนหรือนอกบริเวณโรงเรียน 
 

6. การรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน นักเรียนพงึปฏิบัติดังนี้ 
-ทิ้งเศษกระดาษ ขยะในถงัท่ีรองรับ 
-ไม่เด็ด หกั หรือท าลายไมด้อกไมป้ระดบัหรือไมย้นืตน้ของโรงเรียน 
-ไม่ขีดเขียน ผนงัอาคาร โตะ๊ เกา้อ้ี มา้หิน หอ้งน ้าหอ้งส้วมของโรงเรียน 
-ช่วยกนัรักษาความสะอาดบริเวณท่ีมีการบริการน ้าด่ืม น ้าใช ้และไม่ควรลา้งหนา้ ลา้งมือ หรือลา้งเทา้บริเวณน ้าด่ืม 
-ช่วยกนัรักษาความสะอาดของหอ้งเรียนและผนงัอาคารเรียน 
-ราดน ้าช าระห้องส้วมใหส้ะอาดหลงัใช ้
-ไม่ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนหากพบเห็นส่ิงช ารุดควรแจง้ใหค้รูทราบ 
-ถา้นกัเรียนคนใดท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนเสียหาย ในลกัษณะใดก็ตามนกัเรียนจะถูกลงโทษ ตามระเบียบของ
โรงเรียนและชดใชค้่าเสียหายในการนั้นๆ 

 

8. การลาออก 
 นกัเรียนท่ีประสงคจ์ะลาออก ตอ้งใหผู้ป้กครองมาลาออกดว้ยตนเองหรือมีจดหมายผูป้กครองแสดงเป็นหลกัฐาน ถา้
ลาออกภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัเปิดเรียนวนัแรก ลาออกไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าบ ารุงการศึกษา ถา้พน้ก าหนด 7 วนัไปแลว้ ตอ้ง
เสียค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรียนจะออกหลกัฐานให้ 
 

7. การใช้โทรศัพท์ของนักเรียน 
 โรงเรียนมีโทรศพัทส์าธารณะใหน้กัเรียนใช ้แต่อนุญาตใหน้กัเรียนใชใ้นเวลาพกัเท่านั้นในระหวา่งชัว่โมงเรียนหา้ม
ใชแ้ละไม่อนุญาตให้รับโทรศพัทจ์ากบุคคลภายนอก แต่ถา้มีผูโ้ทรศพัทม์าหานกัเรียนทางโรงเรียนจะบนัทึกขอ้ความไวใ้ห ้
เพื่อแจง้ให้นกัเรียนทราบต่อไปตามท่ีจ าเป็นเท่านั้น และนกัเรียนจะตอ้งบนัทึกใหฝ่้ายปกครองไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โรงเรียน
ไม่มีนโยบายใหน้กัเรียนใชโ้ทรศพัทมื์อถือในชัว่โมงเรียนและจะตอ้งน ามาฝากไวท่ี้ห้องวชิาการเท่านั้นแลว้มารับคืนในตอน
เยน็ถา้เกิดสูญหายในกรณีท่ีไม่ฝากทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

8. การเดินทางบนถนนหรือระเบียง และขึน้ลงบันได 
 ระหวา่งเปล่ียนคาบเรียน หรือเวลาปกติ ใหน้กัเรียนเดินชิดขวาทุกคร้ังและเป็นแถว 
 

9. การมาพบและเยีย่มนักเรียน 
 ผูท่ี้ประสงคจ์ะพบหรือเยีย่มนกัเรียนให้ติดต่อและรอหากธุรการไม่อนุญาตใหไ้ปพบนกัเรียนท่ีห้องตามล าพงัเวน้แต่
โรงเรียนเป็นผูน้ดัหมายจะมาพบดว้ยตนเองท่ีฝ่ายปกครองและไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองนกัเรียนข้ึนไปพบนกัเรียนโดดเด็ดขาด 
 



10. การติดต่อกบัผู้ปกครอง 
 โรงเรียนจะมีจดหมายนดัพบหรือติดต่อผูป้กครองตามโอกาสอนัสมควรถา้นกัเรียนมีปัญหาเร่ืองความประพฤติฝ่าย
ปกครองจะมีจดหมายหรือโทรศพัทเ์ชิญผูป้กครองมาพบ ท่ีโรงเรียนเพื่อปรึกษาหารือในการท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนอยูใ่นระเบียบ 
 

11. การท าบัตรประจ าตัวและทะเบียนประวตัิ 
 นกัเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหล่ียมทุกคนตอ้งท าบตัรประจ าตวันกัเรียนและทะเบียนประวติั นกัเรียน
ตอ้งพกบตัรประจ าตวันกัเรียนตลอดเวลา โดยฝ่ายทะเบียนเป็นผูท้  าบตัรประจ าตัวนกัเรียน ในกรณีท่ีบตัรช ารุด สูญหาย ตอ้ง
รีบท าบตัรใหม่ทนัทีและในกรณีท่ีถูกเรียกตรวจบตัรประจ าตวันกัเรียนดว้ยเหตุใดก็ตามตอ้งพร้อมท่ีจะแสดงบตัรได้
ตลอดเวลา 
  

ระเบียบปฏิบัติ การลากจิ ลาป่วย และการหยุดเรียนอ่ืนๆ 
การหยดุเรียนทุกกรณี นกัเรียนตอ้งยืน่ใบลาพร้อมการลงช่ือรับรองของผูป้กครองใหก้บัคุณครูประจ าชั้นทุกคร้ัง เม่ือ

มาถึงโรงเรียนในวนัแรก มิฉะนั้นจะถือวา่เป็นขาดเรียนการลากิจใหส่้งใบลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัในกรณีลาฉุกเฉิน
ผูป้กครองสามารถแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบทางโทรศพัทแ์ละนกัเรียนตอ้งยืน่ใบลาในวนัแรกเม่ือมาถึงโรงเรียนนกัเรียนขาด
โรงเรียนติดต่อกนัเกิน 3 วนัโดยไม่แจง้สาเหตุใหท้างโรงเรียนทราบทางโรงเรียนจะแจง้ใหผู้ป้กครองทราบเพื่อแกไ้ขต่อไป 
 

การปฏิบัติตนในห้องเรียน 
-นกัเรียนตอ้งมีแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนครบทุกวชิาในแต่ละวนั 
-ในระหวา่งเรียนนกัเรียนตอ้งอยูใ่นหอ้งเรียนหรือบริเวรท่ีก าหนด ตอ้งตั้งใจเรียนไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น ก่อนออก
นอกหอ้งเรียนและเขา้ห้องเรียนตอ้งขออนุญาตคุณครูประจ าวชิาทุกคร้ัง 
-นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาดหอ้งเรียนเป็นระเบียบสวยงามรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆใหอ้ยูใ่นสภาพดี หาก
ช ารุดเสียหายตอ้งแจง้ใหคุ้ณครูทราบ 
-นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตนตามขอ้ก าหนดของห้องเรียน 
-ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนน าสินคา้มาขายในหอ้งเรียนและบริเวรโรงเรียน 
-ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนไปเขา้หอ้งน ้า – หอ้งสุขา ในคาบเรียนท่ี 1 และคาบเรียนท่ี 4 นอกจากกรณีจ าเป็นเท่านั้น 

 

ฝ่ายธุรการ – การเงิน 

1. การขอแก้ไขเปลีย่นแปลงหลกัฐานเกีย่วกบัตัวนักเรียน 
 1.1 การขอแก ้วนั เดือน ปีเกิด จะตอ้งยืน่ค  าร้องพร้อมน าหลกัฐานส าเนาทะเบียนบา้น และสูติบตัร มาแสดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีแผนกทะเบียน 
 1.2 การขอเปล่ียนช่ือ นามสกุล ใหผู้ป้กครองยืน่ค  าร้องพร้อมกบัใบอนุญาตเปล่ียนช่ือ นามสกุลปละส าเนาทะเบียน
บา้นต่อเจา้หนา้ท่ีแผนกทะเบียน และเพื่อความสะดวกขอใหรี้บติดต่อตน้ปีการศึกษา เพื่อจะไดล้งบนัทึกในใบระเบียน
แสดงผลการเรียนไดถู้กตอ้ง 
 1.3 การขอแกช่ื้อ ยศ บรรดาศกัด์ิ ของบิดามารดาหรือผูป้กครอง หรือขอเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่นปัจจุบนัใหมี้จดหมาย
แจง้จากบิดามารดาหรือผูป้กครองพร้อมหลกัฐานมายงัแผนกทะเบียน 



 

2. การลาออกจากโรงเรียน 
 ตอ้งใหผู้ป้กครองไปแสดงความจ านงขอลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อนายทะเบียนของโรงเรียน (ยกเวน้นกัเรียนท่ี
เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแลว้) ถา้ลาออกภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดภาคเรียนไม่ตอ้งช าระเงินบ ารุงการศึกษา ถา้พน้
ก าหนด 7 วนัแลว้ไม่มาเรียนโดยไม่แจง้สาเหตุผลใหโ้รงเรียนทราบ หรือโรงเรียนไดมี้หนงัสือแจง้ผูป้กครองใหม้าติดต่อถึง 2 
คร้ังแลว้ยงัไม่มาติดต่อก็จะจ าหน่ายนกัเรียนออกเพราะขาดเรียนนาน และถา้หนงัสือท่ีแจง้ไม่ถึงมือผูป้กครองโดยทางการ
ไปรษณียคื์นหนงัสือมาโรงเรียนก็จะจ าหน่ายเพราะเหตุผลขาดเรียนนานเช่นกนั ใน กรณีท่ีคา้งเงินบ ารุงการศึกษาเม่ือมาขอ
หลกัฐานทางการศึกษา จะตอ้งช าระเงินบ ารุงการศึกษาก่อนโรงเรียนจึงออกให้ 
 

3. การขอพกัการเรียน 
 ใหผู้ป้กครองยืน่ค  าร้องขออนุญาตลาพกักาเรียนต่อโรงเรียนภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัเปิดภาคเรียน เพื่อท่ีจะไม่ตอ้ง
ช าระเงินบ ารุงการศึกษา ถา้ไม่ปฏิบติัตามน้ีโดยนกัเรียนไม่มาเรียนและผูป้กครองละเลยไม่แจง้เหตุผลให้โรงเรียนทราบตาม
ก าหนดเวลาโรงเรียนจะจ าหน่ายออกจากทะเบียนของโรงเรียน 
 

4. การขอใบรับรองการเป็นนักเรียน 
 โรงเรียนจะออกใบรับรองให้แก่นกัเรียน 2 กรณี 
 -กรณีท่ีนกัเรียนก าลงัศึกษาอยู ่และตอ้งการใบรับรองวฒิุ หรือใบรับรองความประพฤติ เพื่อน าไปประกอบหลกัฐาน
การขอรับทุน หรือเร่ืองอ่ืนๆ 
 -กรณีท่ีนกัเรียนก าลงัจะส าเร็จการศึกษาชั้น ป.6 หรือ ม.3 และตอ้งการขอใบรับรองวุฒิ เพื่อน าไปเป็นหลกัฐานในการ
สมคัรสอบคดัเลือกเขา้เรียนต่อ ซ่ึงกระท าก่อนนกัเรียนทราบผลการสอบปลายภาค 
 -กรณีท่ีนกัเรียนจบการศึกษาแลว้และตอ้งการขอใบรับรองวา่จบการศึกษาจริง 
 

หลกัการปฏิบัติ 
 1. ยืน่ค  าร้องแจง้ความประสงคก์บัฝ่ายทะเบียนวดัผลก่อนล่วงหนา้ 3 วนั 
 2. มารับใบรับรองไดห้ลงัจากท่ีแจง้ความประสงคไ์ว ้3 วนั 
 3. ใบรับรองท่ีทางโรงเรียนออกใหจ้ะมีอายใุชไ้ด ้120 วนั รับแต่วนัท่ีออก 
 

5. การขอส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
 1. นกัเรียนตอ้งยืน่ความจ านงของรับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบของโรงเรียนพร้อมดว้ย รูปถ่ายหนา้
ตรงไม่สวมหมวกขนาด 2 น้ิว จ  านวน 3 รูป 
 2. นกัเรียนตอ้งไม่คา้งค่าธรรมเนียมใดๆ 
 

6. การขอออกใบประกาศนียบัตร 
 จะออกใหแ้ก่นกัเรียนท่ีจบชั้นสูงสุดของเรียนในแต่ละช่วงชั้น ใหม้ารับตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด 
 



7. การขอใบรับรองผลการเรียนฉบับภาษาองักฤษ 
 1. ยืน่ค  าร้องต่อฝ่ายทะเบียนวดัผลล่วงหนา้ 7 วนั 
 2. กรอกรายละเอียดในแบบกรอดขอ้มูลของโรงเรียน ดว้ยภาษาองักฤษ 
 3. ไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ 
 การช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ กบัทางโรงเรียน 
1. ผูป้กครองตอ้งติดต่อมาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและอ่ืนๆ กบัทางโรงเรียนให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้นๆ 
2. โรงเรียนจะมีเอกสารเตือนแจง้ใหผู้ป้กครองมาช าระค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นระยะๆ ขอใหท้่านผูป้กครองไดม้าช าระให้
ตรงตามก าหนดเวลา  

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ขอใบรับรองฉบบัแรกไม่ตอ้งช าระเงิน  
ขอใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบบัแรก ไม่ตอ้งช าระเงิน  
ขอใบระเบียนแสดงผลการเรียนเกิน 60 วนั แต่ไม่เกิน 10 ปี  
ขอใบระเบียนแสดงผลการเรียนเกิน 10 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม  
ขอใบรับรองผมการเรียนฉบบัภาษาองักฤษ ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ขอใบประกาศนียบตัรไม่ตอ้งช าระเงิน  
 

ฝ่ายกจิการนักเรียน 

หน้าที่ฝ่ายกจิการนักเรียน 
-จุดมุ่งเนน้ของฝ่ายกิจการนกัเรียน 
-ขอ้ก าหนดและหลกัปฏิบติัของนกัเรียน 
-ระเบียบของโรงเรียนเก่ียวกบันกัเรียนและผูป้กครอง 
-แนวปฏิบติัในการดูแลนกัเรียน 
-เกณฑค์วามผดิ 
-มาตรการลงโทษนกัเรียนท่ีกระท าผดิ 
-เอกลกัษณ์มหาไถ่บา้นนอ้ยสามเหล่ียม 
-คณะกรรมการสภานกัเรียน 

 

หน้าที่ฝ่ายกจิการนักเรียน 
 หลกัการปฏิบติังาน หลกัคุณธรรมใหค้วามรักและความเมตตาและหลกัจิตวทิยาในงานฝ่ายปกครอง 
 เป้าหมาย มุง่พฒันานกัเรียนทุกคนใหเ้ป็นคนดี มีวนิยั ใฝ่คุณธรรมไม่ใชส้ารเสพติด คิดริเร่ิมสร้างสรรคพ์ฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 
ท าหนา้ท่ีเป็นผูป้กครองแทนบิดา – มารดาในเวลาเรียน 
ดูแลนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีความสุข 
ส่งเสริมและพฒันาพฤติกรรมของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 
ป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียนท่ีไม่เหมาะสม 



โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหล่ียมเป็นโรงเรียนคาทรอลิกมีนกัเรียนประมาณ 1,167 คน นกัเรียนมาจากหลายสถานะ 
มีความแตกต่างกนัในเร่ืองครอบครัว ความเป็นอยูแ่ละสังคมอยา่งไรก็ดีเม่ือเขา้มาอยูร่วมกนัในสถาบนัน้ีแลว้โรงเรียนก็
มุ่งหวงัด าเนินการทุกวถีิทางท่ีจะหล่อหลอมทั้งกาย และใจใหเ้ป็นลูกหลาน ท่ีดี มีเกียรติ มีศกัด์ิศรี มีน ้าใจ ตลอดจนมีระเบียบ
วนิยัสามารถท่ีจะด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เด็กท่ีดีในวนัน้ีคือ ทรัพยากรท่ีเลิศกวา่ส่ิงอ่ืนใด ของประเทศของ
เราในวนัขา้งหนา้ 
ในการอยูร่วมกนัในสังคมใหญ่ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีแนวทางปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนัเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยโรงเรียนไดน้ าเอาระเบียบตามค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์น ามาเป็นเคร่ืองช้ีแนะแนวทางปฏิบติัใหก้บันกัเรียน มุ่งพฒันานกัเรียนทุกคนใหเ้ป็นคนดีตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
ฝ่ายปกครองไดใ้ชว้ธีิดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดสามารถแนะแนวทางท่ีถูกท่ีควรและดีท่ีสุดใหก้บันกัเรียนโดยนกัเรียนใน
หอ้งเรียนหน่ึงมีครูท่ีปรึกษา 1 ท่านและยงัมีครูแนะแนวอีกท่านซ่ึงจะสอนติดตามนกัเรียนไปตลอดจนจบการศึกษา โดยอยูใ่น
ความควบคุมและดูแลจากครูประจ าชั้นหวัหนา้ระดบัชั้นและหวัหนา้ปกครอง ซ่ึงนกัเรียนคนนั้นมีช่ืออยูใ่นความรับผดิชอบ
ของคุณครูโรงเรียนมาลาสวรรคพ์ิทยาแห่งน้ีแลว้ จะตอ้งมีครูดูแลเพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนรู้จกัรับผดิชอบตนเองและเป็นคนดี
ในสังคม 
 

จุดมุ่งเน้นนักเรียนของฝ่ายกิจการนักเรียน 

1. มารยาทในการพูดจา และความประพฤติ 
 1.1 ใชว้าจาสุภาพเรียนร้อย ไม่หยาบคายต่อเพื่อนและคนทัว่ไป สุภาพ อ่อนนอ้มต่อครูอาจารย ์
 1.2 ไม่ลอ้เล่น ไมท่  าตวัเองเสมอครู อาจารยแ์ละผูใ้หญ่ 
 1.3 ใหค้วามเคารพย  าเกรง เช่ือฟังครู อาจารยแ์ละผูใ้หญ่ 
 1.4 ไม่ประพฤติตนไปทางเส่ือมเสียช่ือเสียงของตนวงศต์ระกูลและโรงเรียน เช่น มัว่สุมในอบายมุขต่างๆ ไดแ้ก่ การ
พนนั ด่ืมของมึนเมา ติดยาเสพติด เท่ียวเตร่ในท่ีไม่เหมาะสม ส าหรับเด็กนกัเรียนและท าตวัเป็นอนัธพาลและก่อความไม่สงบ 
ฯลฯ 
 

2. ความซ่ือสัตย์ 
 2.1 ไม่ลกัขโมยส่ิงของหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 
 2.2 ไม่พูดปดหรือให้ร้าย ส่อเสียดผูอ่ื้น 
 2.3 ไม่ทุจริตในการสอบ 
 2.4 ไม่ปลอมแปลงเอกสาร 
 2.5 ไม่หนีเรียน 

3. คุณธรรมทีนั่กเรียนควรปฏิบัติ 
 3.1 สุภาพ อ่อนนอ้ม เมตตา ต่อครูอาจารย ์และบุคคลทัว่ไป 
 3.2 ซ่ือสัตยใ์นทุกๆดา้น 
 3.3 กตญัญูต่อผูมี้พระคุณทุกคน แมเ้พื่อนท่ีไม่ใหค้วามช่วยเหลือ 
 3.4 รู้หนา้ท่ี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมถึงหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ขยนั อดทน วางตนใหเ้หมาะสม
กบัวยั ส ารวมกาย วาจาใจ ในท่ีอนัควร เช่น หอ้งเรียน หอ้งประชุมและท่ีสาธารณะ 



 3.5 มีมารยาท แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมแก่กาลเทศะ 
 3.6 มีระเบียบวนิยั 
 3.7 มีน ้าใจเป็นนกักีฬา “รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั” บ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและส่วนร่วม 
 3.8 เคารพปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียน กฎหมายของบา้นเมือง 
 3.9 รักษาช่ือเสียงของตน วงศต์ระกูล และช่ือเสียงของโรงเรียนโดยเฉพาะเม่ืออยูใ่นเคร่ืองแบบของโรงเรียน หรือ
เคร่ืองแบบลูกเสือ-เนตรนารี 
 3.10 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกบัวยั กาลเทศะเสมอ หากอยูใ่นเคร่ืองแบบควรแต่งกายใหถู้กตอ้งและครบ
เคร่ืองจดัให้เรียบร้อยเสมอ 
 

4. ระเบียบปฏิบัติเกีย่วกบัการตรวจนักเรียน 
 4.1 ส่ิงท่ีตอ้งตรวจ 
  4.1.1 ผม นกัเรียนทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ การไวท้รงผม ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  4.1.2 เคร่ืองแต่งกาย ชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน เคร่ืองแบบลูกเสือ – เนตรนารี เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบ 
ชุดพละ ถุงเทา้ รองเทา้ 
  4.1.3 เคร่ืองประดบั ใหส้วมไดเ้พียงนาฬิกา 
  4.1.4 ความสะอาด  
ก. ร่างกาย ผม ใบหนา้ ตลอดจนเล็บมือ เล็บเทา้  
ข. เคร่ืองแต่งกาย  
ค. งานและสมุดท างานทุก ๆ รายวชิา สมบติัส่วนตวั สมุด ต าราเรียน กระเป๋า กล่องอาหาร กระติกน ้า เส้ือผา้ ชุดเคร่ืองแบบ 
ชุดพละ รองเทา้ ตอ้งรู้จกัเก็บรักษาและควรติดช่ือไว ้
ง. สมบติัส่วนรวม ไม่ขดูขีดเขียนโตะ๊เรียน ผนงัหอ้ง ผนงัตึกหอ้งน ้า และบริเวณต่างๆ ในโรงเรียน ปิดไฟ ปิดพดัลม เม่ือไม่มี
นกัเรียนอยูใ่นหอ้งเรียน ปิดประตู หนา้ต่างใหเ้รียบร้อยก่อนกลบับา้นในตอนเยน็ ปิดก๊อกน ้า ทุกคร้ังหลงัจากใชแ้ลว้ไม่น า
อุปกรณ์ท่ีทางโรงเรียนไม่ไดจ้ดัหรืออนุญาตมาใชเ้ล่นภายในบริเวณโรงเรียน ถา้ไปใชบ้ริการห้องสมุดตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ
ของหอ้งสมุดอยา่งเคร่งครัด 
จ. อุปกรณ์ท่ีหา้มน ามาโรงเรียน หนงัสือทุกชนิดท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียน เช่น หนงัสือการ์ตูน นวนิยาย หรือนิตยสารต่างๆ 
เคร่ืองทุกชนิด เช่น เกมคอมพิวเตอร์ วทิย ุMP3 MP4 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอน 

  4.1.5 ความประพฤติ กิริยามารยาท ส านวนภาษา ความปฏิบติัใหสุ้ภาพเรียบร้อย 
  4.1.6 ผูต้รวจ  
   ก. ครูประจ าชั้น ตรวจทุกวนั ตอนเชา้ในคาบจริยะ 
   ข. ครูฝ่ายปกครอง และครูทุกท่าน สามารถตรวจหรือสังเกตนกัเรียนท่ีปฏิบติัผดิกฎระเบียบไดทุ้ก
คร้ังท่ีท าการสอนหรือพบเห็นนกัเรียน เม่ือพบนกัเรียนท่ีปฏิบติัผดิระเบียบหรือประพฤติตนผดิครูช่วยเหลือตกัเตือน หา้ม
ปราม หรือแจง้ใหค้รูประจ าชั้น หรือครูฝ่ายปกครองทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป นกัเรียนทุกคนของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้น
นอ้ยสามเหล่ียมสามารถตกัเตือนผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัผดิเพื่อใหป้ฏิบติัไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะนกัเรียนท่ีเป็นสารวตัรนกัเรียน เพื่อ
มิใหเ้กิดความไม่เป็นระเบียบหรือความเส่ือเสียใดๆ ข้ึน นกัเรียนรุ่นพี่ทุกคนประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่รุ่นนอ้ง 
 



ระเบียบของโรงเรียนเกี่ยวกบันักเรียนและผู้ปกครอง 
1. ระเบียบการแสดงความเคารพ 

ใหถื้อวา่ครูครูทุกท่านของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหล่ียมเป็นคุณครูของนกัเรียนทุกคน นกัเรียนตอ้ง
เคารพและเช่ือฟัง 
ทุกคร้ังเม่ือพบผูใ้หญ่ของโรงเรียน เช่น คุณพ่อ อธิการ ซิสเตอร์ และคุณครูทุกท่าน นกัเรียนตอ้งแสดงความเคารพเป็นการ
ทกัทายดว้ยการไวอ้ยา่งสุภาพ 
เม่ือสวนทางกบัผูใ้หญ่ของโรงเรียนใหน้กัเรียนหยดุเดินท าความเคารพ และยนืตรงใหผู้ใ้หญ่เดินผา่นไปก่อนและเม่ือเดินผา่น
ผูใ้หญ่ใหเ้ดินกม้หลงัผา่นไปอยา่งสุภาพ 
เม่ือมาถึงโรงเรียนทุกเชา้ และจะกลบับา้นทุกคร้ังหลงัเลิกเรียนใหท้ าความเคารพพระรูปนกับุญเปาโล แม่พระ และคุณครูทุก
ท่าน 
การเขา้พบคุณครูท่ีโตะ๊ท างาน ใหน้กัเรียนนัง่คุกเข่า ก่อนกลบัใหย้กมือไหว ้พร้อมกล่าวค าวา่ “ขอบคุณครับ / ค่ะ” 
 

2. ระเบียบการมาโรงเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนเขา้เวลา 07.50 น. นกัเรียนทุกคนตอ้งมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. เพื่อเคารพธงชาติ สวดภาวนาและฟังโอวาท 
นกัเรียนท่ีมาไม่ทนัเขา้แถวเคารพธงชาติ ถือวา่มาสาย ตอ้งขออนุญาตเขา้ห้องเรียนจากฝ่ายปกครอง 
เม่ือนกัเรียนมาถึงโรงเรียนแลว้ตอ้งอยูภ่ายในบริเวณโรงเรียนใหน้กัเรียนน ากระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนข้ึนไปเก็บบน
หอ้งเรียน เพื่อจะไดล้งมาปฏิบติัหนา้ท่ีของเวรเขต 
ไม่ออกไปนอกบริเวณโรงเรียนก่อนไดรั้บอนุญาตจากครูฝ่ายปกครองหามีกิจธุระตอ้งออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเลิกเรียน 
ตอ้งมีผูป้กครองมารับและปฏิบติัตามระเบียบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
โรเรียนหลงัจากสวดภาวนาเวลา 16.00 น. หรือเลิกเรียนพิเศษเวลา 16.10 น. ใหน้กัเรียนไปรอรถประจ า หรือผูป้กครองตรงท่ี
นดัหมายไวอ้ยา่งรวดเร็ว 
ใหน้กัเรียนกลบับา้นเม่ือเลิกเรียน หลงัจากสวดภาวนาแลว้ หากมีกิจกรรมหลงัเลิกเรียน เช่น เรียนพิเศษไม่ควรเลิกชา้กวา่ 
17.20 น. ถา้มีเหตุขดัขอ้งตอ้งใหท้างโรงเรียนรับทราบเป็นรายบุคคล และใหไ้ปรอบริเวณหนา้ห้องธุรการ 
นกัเรียนท่ีผูป้กครองมารับชา้ เน่ืองจากลืม ติดธุระ ตอ้งเดินทางกลบับา้นเอง ใหไ้ปพบคุณครูท่ีห้องธุรการ เพื่อแจง้ผูป้กครอง
และสะดวกต่อการติดต่อ 
 

แนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน 

1. การด าเนินการด้านการเรียน 
ครูผูส้อนในแต่ละรายวชิาตอ้งรายงานใหค้รูประจ าชั้นทราบถึงพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีปัญหาในคาบนั้นๆ เช่นไม่

สนใจท่ีจะท าการบา้น ก่อกวน เขา้ห้องเรียนสายเป็นประจ า ฯลฯ 
ครูท่ีปรึกษาแกไ้ขปัญหาเพียงล าพงัไม่ได ้ควรขอความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีเห็นวา่จะช่วยได ้เช่นหวัหนา้ปกครอง 

หวัหนา้ระดบัชั้น หวัหนา้กลุ่มสาระ ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน ไม่ควรเก็บปัญหาไวใ้หลุ้กลามต่อไป 
ครูท่ีปรึกษาตอ้งพบเด็กท่ีถูกรายงาน เพื่อหาวธีิแกปั้ญหา และปรับปรุงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
ครูประจ าชั้นตอ้งติดตามผล โดยการสังเกต สอบถามจากอาจารยป์ระจ าวชิาหรือครูท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้ราบถึงผลการ

แกไ้ขปัญหาวา่ไดผ้ลหรือไม่เพียงใด 



 

ระเบียบการแก้ไขผลการเรียน 0 , ร , มส. 
กรณีท่ีไดผ้ลการเรียน “ร” (ไม่ส่งงานตามท่ีครูก าหนด) ระเบียบปฏิบติัดงัน้ี 
หลงัจากวนัประกาศผล ใหเ้วลา 2 สัปดาห์ ในการส่งงานใหค้รบตามท่ีครูประจ าวชิาจะด าเนินการเปล่ียนระดบัผลการเรียนให้
ตามท่ีนกัเรียนไดค้ะแนนจริง 
หากส่งงานไม่ครบภายในเวลาท่ีก าหนด ระดบัผลการเรียน “ร”จะเปล่ียนเป็น “0” ทนัที และใหด้ าเนินการตามระเบียบการแก้
ระดบัผลการเรียน “0” ต่อไป 
กรณีไดร้ะดบัผลการเรียน “0” (ไดค้ะแนนรวมไม่ถึง 50) ระเบียบปฏิบติัดงัน้ี 
ไดร้ะดบัผลการเรียน “0” ของภาคเรียนท่ี 1 ใหล้งทะเบียนแกในวนัเสาร์ของภาคเรียนท่ี 2 ตามท่ีก าหนดในปฏิทินของ
โรงเรียน 
ไดร้ะดบัผลการเรียน “0” ของภาคเรียนท่ี 2 ลงทะเบียนแกไ้ขในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น 
เม่ือแกเ้สร็จแลว้จะไดร้ะดบัผลการเรียน “1” เท่านั้น 
กรณีไดร้ะดบัผลการเรียน “มส” (มีเวลาเรียนในแต่ละคาบไม่ถึงร้อยละ 80) ระเบียบปฏิบติัดงัน้ี 
ไดร้ะดบัผลการเรียน “มส” ของภาคเรียนท่ี 1 ลงทะเบียนเรียนในวนัเสาร์ของภาคเรียนท่ี 2 ตามท่ีก าหนดในปฏิทินของ
โรงเรียน 
ไดร้ะดบัผลการเรียน “มส” ของภาคเรียนท่ี 2 ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น 
ไดร้ะดบัผลการเรียน “มส” เกินกวา่ 2 รายวชิา ตอ้งเรียนซ ้ าชั้น 
 

2. การด าเนินงานด้านความประพฤติ 
 2.1 การท าโทษหรือการตดัคะแนน 
  2.1.1  ตั้งเกณฑก์ารท าโทษและการตดัคะแนน 
  2.1.2  ครูอาจารยร์ายงานพฤติกรรมทีเห็นสมควรตอ้งตดัคะแนนส่งต่อฝ่ายปกครอง 
  2.1.3  ฝ่ายปกครองบนัทึกพฤติกรรมในระเบียบประวติัและแจง้ต่อหวัหนา้ระดบัเพื่อประสานใหค้รูประจ า
ชั้นและครูแนะแนวรับไปแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้ 
  2.1.4 ครูประจ าชั้นพบนกัเรียน ท่ีท าผดิเพื่อสอบถามอบรม ตกัเตือน 
  2.1.5 นกัเรียนคนใด กระท าความผิดถึง 3 คร้ัง หรือถูกตดัคะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนข้ึนไป ให้เชิญครู
ประจ าชั้น และนกัเรียนท่ีมีปัญหาพบผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปกครองเพื่อหาวธีิแกไ้ขปัญหาและแจง้ใหผู้ป้กครองทราบ 

2.1.6 ถา้นกัเรียนคนใดกระท าความผดิถึง 4 คร้ัง หรือถูกตดัคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนข้ึนไป ใหเ้ชิญ 
ผูป้กครอง ครูประจ าชั้นและครูแนะแนวพบฝ่ายปกครองเพื่อหาทางแกไ้ขร่วมกนั และท าสัญญาไวก้บัโรงเรียนวา่จะ พยายาม
อบรมนกัเรียนในปกครอง ใหป้ฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียน 
  2.1.7 ถา้นกัเรียนท าความผิดเป็นคร้ังท่ี 5 หรือถูกตดัคะแนน 70 คะแนน ใหเ้ชิญผูป้กครอง ครูประจ าชั้น 
ครูแนะแนว พบผูช่้วยฝ่ายปกครองเพื่อหาทางแกไ้ขร่วมกนัและรายงานใหผู้อ้  านวยการทราบและใหท้ าทณัฑบ์นไวด้ว้ย 
  2.1.8 นกัเรียนคนใดกระท าความผิดถูกตดัคะแนนความประพฤติถึง 90 คะแนน จะถูกลงโทษดว้ยการให้
พกัการเรียน 



  2.1.9 นกัเรียนคนใดท าความผดิถูกตดัคะแนนความประพฤติถึง 100 คะแนน ผูป้กครองจะตอ้งเขียนใบลา
ออกไวก้บัทางโรงเรียน 
  2.1.10 ถา้นกัเรียนยงักระท าความผดิต่อไปอีกจนถูกตดัคะแนนเกิน 100 คะแนน ใหป้ระชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายปกครอง เพื่อพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาต่อผูอ้  านวยการและสั่งการต่อไป 
  2.1.11 คะแนนความประพฤติน้ีจะคิดรวมกนั 3 ปี จบประโยคมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 
  2.1.12 นกัเรียนท่ีถูกตดัคะแนนมาจากโรงเรียนอาจรายงานความประพฤติในใบรับรองความประพฤติตาม
ความจริง 
  2.1.13  นกัเรียนท่ีถูกตดัคะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนข้ึนไปไม่มีสิทธ์ิรับทุนต่างๆ จากทางโรงเรียนและอาจถูก
พิจารณาไม่ใหเ้รียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 2.2 ก าหนดโทษ 8 สถาน 
2.2.1 การวา่กล่าวตกัเตือน 
2.2.2 ตดัคะแนนประจ าตวันกัเรียน และคะแนนคณะตามเกณฑท่ี์วางไว ้
2.2.3 เฆ่ียนหรือท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน เก็บกระดาษ ลา้ง

หอ้งน ้า กอ้งสุขา และอ่ืนๆ 
2.2.4 ท าทณัฑบ์น 
2.2.5 สั่งพกัการเรียน 
2.2.6 ใหเ้ขียนใบลาออก 
2.2.7 ใหอ้อก 
2.2.8 คดัช่ือออก 

 

การลงโทษ 

ให้ลงโทษนักเรียนโดยใช้วธีิการลงโทษดังต่อไปนี้ 
-ตดัคะแนนความประพฤติ 
-วา่กล่าวตกัเตือน 
-ท ากิจกรรม 
-การท าทณัฑบ์น 

 

ให้หลกัเกณฑ์การพจิารณาคะแนนความประพฤตินักเรียนดังนี้ 
1.1 ใหร้ะดบัชั้นประถมศึกษา 1 – 6 นกัเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน 
1.2 .ใหก้ารพิจารณาตดัหรือเพิ่มคะแนนความประพฤติจะพิจารณาทุกคร้ังท่ีนกัเรียนไดก้ระท าโดยสรุปรวมในรอบ 1 

ปีการศึกษา 
 

นักเรียนที่กระท าความผดิจะถูกตัดคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์คะแนนประพฤติในแต่ละประเภทของความผดิ ซ่ึงมี 3 

ระดับ ดังนี ้

ความผดิระดับที ่1 ตดัคะแนนความประพฤติคร้ังละ 5 คะแนน 



1. แต่งกายผดิระเบียนของโรงเรียน 
2. มาโรงเรียนสายไม่มีเหตุผลอนัสมควร 3 คร้ัง 
3. ไม่รักษาความสะอาดส่วนตวั และอาคารสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอยหรือส่ิง ปฎิกูลท าใหโ้รงเรียนสกปรก 
4. หลีกเล่ียงหรือหลบหนีชัว่โมงเรียน 
5. ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัส่วนรวม 
6. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ขออนุญาต 
7. ไม่รักษาเวลาเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมชา้กวา่ก าหนด 
8. ความผดิอ่ืนๆ ในระดบัเดียวกนั 

 

ความผดิระดับที ่2 ตดัคะแนนความประพฤติคร้ังละ 10 คะแนน และแจง้ใหผู้ป้กครองรับความผดิ  
1) หนีโรงเรียน 
2) ขาดเรียนติดต่อกนัเกิน 3 วนั 
3) เขียนใบลาเทจ็ 
4) แต่งกายผดิระเบียบโดยเจตนา 
5) ปีนร้ัวเขา้ออกโรงเรียน 
6) ยยุงส่งเสริมใหน้กัเรียนดว้นกนัแตกความสามคัคีในหมู่คณะ 
7) ความผดิอ่ืนๆในระดบัเดียวกนั 

 

ความผดิระดับที ่3 ตดัคะแนนความประพฤติคร้ังละ 15 คะแนน และแจง้ใหผู้ป้กครองรับความผดิ 

1) แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพและไม่เคารพครูอาจารย ์
2) ใหก้ารปิดบงัความผิด ใหเ้กิดการเสียหายแก่การปกครองและช่ือเสียงของโรงเรียน 
3) เล่นการพนนั 
4) ลกัทรัพย ์
5) ความผดิอ่ืนๆอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

2. ผูมี้อ านาจลงโทษ 
2.1. ครู- อาจารยทุ์กคนมีอ านาจลงโทษตดัสินลงโทษคะแนนความประพฤติคร้ังละ 5 คะแนน 
2.2. ครูหวัหนา้สายระดบั ตดัสินลงโทษคะแนนความประพฤติคร้ังละ  10  คะแนน 
2.3. ครูฝ่ายปกครองตดัสินลงโทษคะแนนความประพฤติคร้ังละ15 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

นกัเรียนที่กระท ำควำมผดิร้ำยแรง ซึง่ถือวำ่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎระเบยีบของโรงเรียน
ทำงโรงเรียนจะด ำเนินกำรลงโทษตำมระเบียบทำงกระทรวงศกึษำธิกำร 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. เกณฑ์ความดีทีพ่งึควรเพิม่คะแนน 
 1. กระท าดีต่อไปน้ีเพิ่ม 5 คะแนน 
 1.1 ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน นอกเหนือจากการท าเวรประจ าของตนเอง 
 1.2 เก็บเงินหรือของตกไดมี้ราคาไม่เกิน 100 บาทน าไปแจง้ประกาศหาเจา้ของ 
 1.3 ช่วยระงบัยบัย ั้งการทะเลาะววิทาของเพื่อนนกัเรียน 

 1.4 ช่วยเหลือเพื่อนกัเรียนท่ีดว้ยกวา่ 
 1.5 ท าความดีอ่ืนๆท่ีเทียบไดก้บัขอ้ 1.1 – 1.4 
 

2. กระท าความดีต่อไปนีเ้พิม่ 10 คะแนน 
 2.1 ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดว้ยความตั้งใจจริง 
 2.2 เก็บเงินหรือของตกไดมี้ราคาตั้งแต่ 101 – 300 บาท ไปแจง้เพื่อประกาศหาเจา้ของ 
 2.3 ช้ีช่องทาง หรือแจง้แหล่งอบายมุขใหค้ณู – อาจารยท์ราบ เพื่อป้องกนัแกไ้ข 
 2.4 แจง้ช่ือผูก้ระท าความผดิหรือความเสียหายใหก้บัโรงเรียนหรือส่วนรวม 
 2.5 ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันานกัเรียนหรือโรงเรียน 
 2.6 ใหข้อ้มูลแก่ครู เพื่อเป็นการทบทวนแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 
 2.7 กระท าความดีอ่ืนๆท่ีเทียบไดก้บัขอ้ 2.1 – 2.6 
 

3. กระท าความดีต่อไปน้ีเพิ่ม 15 คะแนน 
 3.1 น าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน ท าใหบุ้คคลภายนอกรู้จกัโรงเรียนมากข้ึน 

 3.2 เก็บเงินหรือส่ิงของราคาตั้งแต่ 300 – 600 บาท ไดน้ าแจง้ครูประกาศหาเจา้ของ 
 4. ท าความดีต่อไปน้ีเพิ่ม 20 คะแนน 
 4.1ท าช่ือเสียงใหโ้รงเรียน ท าใหบุ้คคลภายนอกรู้จกัเช่ือถือ นิยม ยกยอ่ง 
 4.2 เก็บเงินหรือส่ิงของราคาตั้งแต่ 601 บาทข้ึนไปไดน้ าส่งครู 
 4.3 ท าความดีอ่ืนใดท่ีเทียบไดก้บัขอ้ 4.1 – 4.2 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการลงโทษ 
หมวดที ่1 ด้านการเรียน 

ที่ รายการ คร้ังที ่1 
1. มาสายโดยไม่มีใบลา ตกัเตือน 

2. ขาดเรียนเกิน 3 วนัโดยไม่แจง้เหตุผล ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน เชิญ
ผูป้กครอง 

3. หนีชัว่โมงโฮมรูม ตกัเตือน 
 

4. หนีการประชุม . สวดมนต์ ตกัเตือน ตดั 5 คะแนน 

5. ก่อกวนความสงบฝนห้องเรียน ท ากิจกรรม ตดั 5 คะแนน 
 

6. รับประทานอาหารและขนมใน
หอ้งเรียน 

ท ากิจกรรม ตดั 5 คะแนน 

7. ไม่เขา้โรงเรียน ตกัเตือน 

8. หนีโรงเรียน ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน แจง้
ผูป้กครอง 

9. ปลอมแปลงลายเซ็นผูป้กครอง ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน แจง้
ผูป้กครอง 

นักเรียนที่กระท าผดิ 
 

คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 
ตดั 5 คะแนน ท ากิจกรรม ตดั 5 คะแนน เชิญผูป้กครอง 
ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน 
เชิญผูป้กครอง 

ท าหนงัสือสัญญาและ
ลงโทษตามคร้ังท่ี 2  

ท าทณัฑบ์น 

ตดั 5 คะแนน  ท ากิจกรรม ตดั 5 คะแนน  เชิญผูป้กครอง / ท า
กิจกรรม 

ท ากิจกรรมตดั 5 คะแนน ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน  เชิญผูป้กครอง 
ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน แจง้ผูป้กครองท าหนงัสือ

สัญญา 
ท าทณัฑบ์น 

ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน ท ากิจกรรม ตดั 15 คะแนน แจง้ผูป้กครองท า
หนงัสือสัญญา 

ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน ท ากิจกรรม ตดั 15 คะแนน ท าทณัฑบ์น 

ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน 
แจง้ผูป้กครอง 

แจง้ผูป้กครองท าหนงัสือ
สัญญา 

ท าทณัฑบ์น 

ท ากิจกรรม ตดั 30 คะแนน 
เชิญผูป้กครอง 

แจง้ผูป้กครองท าหนงัสือ
สัญญา 

ท าทณัฑบ์น 



มาตรการลงโทษ 

หมวดที ่2 ด้านการแต่งกาย 

ที่ รายการ คร้ังที ่1 
1. แต่งกายผดิระเบียบของโรงเรียน ตกัเตือน ตดั 5 

คะแนน  
2. ชายเส้ือออกนอกกางเกงหรือกระโปรง 

 
ตกัเตือน 

3. กางเกงหรือกระโปรงสั้นผดิจากเกณฑข์องโรงเรียน ตดัเตือน 
 

4. ผดิระเบียบร่ืองเคร่ืองประดบั ตกัเตือน 
 

5. กระเป๋านกัเรียนผดิระเบียบ ตกัเตือน 
 

6. นร.หญิง ม.ปลายท่ีไวผ้มยาวและฝ่าฝืนระเบียบการไวผ้ม
ยาว 
 

ตดั 5 คะแนน 
 

7. นร.ชาย – หญิงผมผดิระเบียบ ตดั 5 คะแนน 
 

8. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียนโดยเจตนา (ไม่
รับการตรวจแลว้แกไ้ขตรวจแลว้ยงัท าผดิระเบียบ) 

ท ากิจกรรม ตดั 
10 คะแนน 

นักเรียนที่กระท าผดิ 
 

คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 
ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน ท ากิจกรรม ท ากิจกรรม ตดั 15 

คะแนน เชิญผูป้กครอง 
ท ากิจกรรม ตดั 10 
คะแนน 

ท ากิจกรรม ตดั 
10 คะแนน 

ท ากิจกรรม ท ากิจกรรม ตดั 10 
คะแนน เชิญผูป้กครอง 

ท ากิจกรรม ตดั 10 
คะแนน 

ท ากิจกรรม ตดั 
10 คะแนน 

ท ากิจกรรม ท ากิจกรรม ตดั 10 
คะแนน เชิญผูป้กครอง 

ท ากิจกรรม ท ากิจกรรม ตดั 
10 คะแนน 

ท ากิจกรรม ท ากิจกรรม ตดั 10 
คะแนน รีบให้ผูป้กครองมารับคืน 

ตดั 5 คะแนน ท ากิจกรรม ตดั 
10 คะแนน 

ท ากิจกรรม ท ากิจกรรม ตดั 10 
คะแนน รีบให้ผูป้กครองมารับคืน 

ท ากิจกรรม ตดั 10 
คะแนน 

ท ากิจกรรม ตดั 
15 คะแนน 

ตดัเพิ่มคร้ังละ 5 คะแนนถึง 50 
คะแนน หมดสิทธ์ิไวผ้มยาว เชิญ
ผูป้กครอง 

ท ากิจกรรม ตดั 10 
คะแนน 

ท ากิจกรรม ตดั 
15 คะแนน 

เชิญผูป้กครอง 

ท ากิจกรรม ตดั 20 
คะแนน แจง้ผูป้กครอง 

ตดั 30 คะแนน แจง้ผูป้กครองท าหนงัสือสัญญา 



มาตรการลงโทษ     นักเรียนที่กระท าผดิ 
หมวดที ่3 ความประพฤติ 

 
ที ่ รายการ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 
1. กล่าววาจาหยาบคาย ตกัเตือน ตดั 5 คะแนน ท ากิจกรรม ตดั 5 คะแนน ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน เชิญผูป้กครอง 
2. ลกัขโมย ยกัยอก ท ากิจกรรม ตดั 30 คะแนน ท า

ทณัฑบ์น 
ท ากิจกรรม ตดั 40 คะแนน พกั 
การเรียน 

ตดั 50 คะแนน ตดั 50 คะแนน 

3. กางเกงหรือกระโปรงสั้น ผิดจากเกณฑข์อง
โรงเรียน 

ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน เชิญ
ผูป้กครอง 

ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน ท า 
หนงัสือสญัญา 

ท ากิจกรรม ตดั 30 คะแนน ท า
ทณัฑบ์น 

พกัการเรียน 

4. สูบบุหร่ี ด่ืมของมึนเมา หรือพกมาโรงเรียน อบรมตกัเตือน ท ากิจกรรม เชิญ
ผูป้กครอง 

ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน เชิญ 
ผูป้กครอง 

เชิญผูป้กครอง ท าทณัฑบ์น ใหเ้ขา้รับการบ าบดัท่ี รพ. พกัการเรียน 

5. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู – อาจารย ์ อบรมตกัเตือน เชิญผูป้กครอง ท ากิจกรรม ท าหนงัสือสญัญา ท าทณัฑบ์น ตดั 10 คะแนน พกัการเรียน 

6. พฤติกรรมส่อไปในทางชูส้าว อบรมตกัเตือน เชิญผูป้กครอง ตดั 20 คะแนน ท าหนงัสือ
สญัญา 

ท าทณัฑบ์น พกัการเรียน 

7. น าหนงัสือ รูปภาพลามกอนาจารเขา้มาใน
โรงเรียน 

ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน ริบ
ของกลาง 

ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน ท า 
หนงัสือสญัญา 

เชิญผูป้กครอง ท าทณัฑบ์น พกัการเรียน 

8. กลัน่แกลง้ รังแก บ่มบู่ ต่อผูอ่้อนแอกวา่ ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน เชิญ
ผูป้กครอง 

ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน ท า 
หนงัสือสญัญา 

เชิญผูป้กครอง ท าทณัฑบ์น พกัการเรียน 

9. ก่อการทะเลาะววิาทระหวา่งเพ่ือนนกัเรียน
ดว้ยกนัตวัต่อตวัเฉพาะหนา้ 

ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน เชิญ
ผูป้กครอง ท าหนงัสือสญัญา 

ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน ท า 
ทณัฑบ์น 

พกัการเรียน - 

10. ทะเลาะกบัพวกนกัเรียนดว้ยกนัเป็นหมู่พวก ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน ท า
ทณัฑบ์น 

พกัการเรียน - - 

11. ชกัชวนบุคคลมาก่อนการทะเลาะววิาท
ภายในโรงเรียน 

ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน ท า
ทณัฑบ์น 

 พกัการเรียน - - 



มาตรการลงโทษ นักเรียนที่กระท าผดิ 

หมวดที ่4 รักษาความสะอาด 
 

ที่ รายการ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 

1. ท าความสกปรกภายในโรงเรียน เช่น 
ทิ้งเศษกระดาษขยะมูลฝอย 

ตกัเตือน ตกัเตือน ท ากิจกรรม ตดั 5 คะแนน ท ากิจกรรม ตดั 5 คะแนน ท ากิจกรรม 

2. ขีดเขียนขอ้ความหรือรูปภาพบนฝา
ผนงัหรือส่ิงก่อสร้างของโรงเรียน 
 

ตกัเตือน ยดึเส้ือไว ้ ท ากิจกรรม ตดั 5 คะแนน ท ากิจกรรม ตดั 20 คะแนน ยดึเส้ือไว ้ท า
หนงัสือสญัญา 

ท ากิจกรรม ตดั 10 คะแนน เชิญ
ผูป้กครอง 

3. ขีดเขียนขอ้ความหรือรูปภาพบนฝา
ผนงัหรือส่ิงก่อนสร้างของโรงเรียน 

ท ากิจกรรม ตดั 20 
คะแนน ใหล้บท า
ความสะอาด ท า
หนงัสือสัญญา 
 

ท ากิจกรรม ตดั 30 คะแนน ใหล้บ
ท าใหส้ะอาด ท าหนงัสือสญัญา 

ท ากิจกรรม ตดั 40 คะแนน ลบท าให้
สะอาด ท าทณัฑบ์น 

พกัการเรียน 

4. ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน / ผูอ่ื้น 
หรือท าลายสาธารณสมบติั 
 
 
 

ท ากิจกรรม ตดั 30 
คะแนน เชิญ
ผูป้กครอง ชดใช้
ค่าเสียหาย ท าหนงัสือ
สัญญา 

ท ากิจกรรม ตดั 40 คะแนน ชดใช้
ค่าเสียหาย ท าทณัฑบ์น 

ชดใชค้่าเสียหาย พกัการเรียน 
 

พกัการเรียน 



 
หมวดที่ 5เบ็ดเตล็ด 
ที ่ รายการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
1. เล่นในที่โรงเรียนห้ามเล่น ตักเตือน 

 
ตัด 5 คะแนน ท ากิจกรรม ตัด 5 คะแนน ท ากิจกรรม ตัด 5 คะแนน 

2. กิ่เหตุท าให้ถูกร้องเรียน  ตักเตือนและตัด 5 คะแนน 
 

ท ากิจกรรม ตัด 10 คะแนน 
เชิญผู้ปกครอง 

ท ากิจกรรม ตัด 20 คะแนน เชิญ
ผู้ปกครอง 

ท าทัณฑ์บน 

3. พกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียน 
หรือนอกโรงเรียน 

ท ากิจกรรม ตัด 20 คะแนน เชิญ
ผู้ปกครอง ริบของกลาง ท าทัณฑ์บน 

พักการเรียน 
 

- - 

 
 
 
 
 



ในกรณีทีถู่กตัดคะแนนสะสม 

ถึงตามล าดับเกณฑ์ทีก่ าหนดให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. ถูกตดัคะแนน 40 คะแนน ฝ่ายปกครองหาวธีิแกปั้ญหา 
2. ถูกตดัคะแนน 50 คะแนน เชิญผูป้กครองและท าสัญญาไวก้บัโรงเรียน 
3. ถูกตดัคะแนน 70 คะแนน  เชิญผูป้กครอง ท าทณัฑบ์นและเสนอผูอ้  านวยการรับทราบ 
4. ถูกตดัคะแนน 90 คะแนน คณะกรรมการปกครองพิจารณาเสนอผลต่อผูอ้  านวยการ 
หมายเหตุ 
1. ในกรณีใหท้  ากิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัเรียนจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
2. ความผดิอ่ืนใดท่ีนอกเหนือไปจากท่ีระบุไวน้ี้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

เอกลกัษณ์ลูกมาลาสวรรค์พทิยา 
เป้าหมายของการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
1. เพื่อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการปกครองและการท างานร่วมกนัในระบอบประชาธิปไตย 
3. เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนพฒันาบุคลิกภาพของการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

ลกัษณะการจัดกจิกรรมเน้นในเร่ืองต่อไปนี้ 
1. อบรมผูน้ า 
2. ฝึกใหรู้้จกั การประชุม การคิดร่วมกนั การเปิดใจ การหาขอ้ยติุ โดยใชปั้ญหาและหลกัการเหตุผล 
3. ฝึกใหท้  างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
4. ฝึกใหรู้้จกัสร้างเสริมความเขา้ใจ และเชิญชวนเพื่อใหก้ระท าความดีตลอดจนรู้จกัยกยอ่งคนท่ีท าคุณงามความดีดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจ 
 

เอกลกัษณ์ลูกโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลีย่ม 

เป้าหมายของการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
1. เพื่อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการปกครองและการท างานร่วมกนัในระบอบประชาธิปไตย 
3. เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนพฒันาบุคลิกภาพของการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

ลกัษณะการจัดกจิกรรมเน้นในเร่ืองต่อไปนี้ 
1. อบรมผูน้ า 
2. ฝึกใหรู้้จกั การประชุม การคิดร่วมกนั การเปิดใจ การหาขอ้ยติุ โดยใชปั้ญหาและหลกัการเหตุผล 
3. ฝึกใหท้  างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
4. ฝึกใหรู้้จกัสร้างเสริมความเขา้ใจ และเชิญชวนเพื่อใหก้ระท าความดีตลอดจนรู้จกัยกยอ่งคนท่ีท าคุณงามความดีดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจ 
 
 
 



 

แผนภูมิการบริหารงานคณะกรรมการนักเรียน 

ประธานกรรมการนักเรียน 
 

      รองประธาน 
ครูประจ าชั้นคณะกรรมการ 
นกัเรียน............................   รองประธานฝ่ายวชิาการ 
 

      รองประธานฝ่ายพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
ผูแ้ทนนกัเรียน 
      รองประธานฝ่ายกิจกรรม 
 
 

ปฏิคม ประชาสัมพนัธ์ เหรัญญิก ฝ่ายศิลป์ เลขานุการ 
 

 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการนักเรียน 
 โรงเรียนไดก้ าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการนกัเรียนข้ึนเพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดูแล และรับผดิชอบโรงเรียนในดา้นต่างๆ ฝึกการท างานร่วมกนั ปลูกจิตส านึกท่ีดี และส่งเสริมการสร้างวินยัในตนเองโดยได้
ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการนกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 

1. ประธานนักเรียน 
 1.1 เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการนกัเรียน 
 1.2 เป็นผูน้ าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการนกัเรียน 
 1.3 ประสานความร่วมมือ และความเขา้ใจระหวา่งโรงเรียนกบันกัเรียน 
 1.4 เป็นผูแ้ทนของนกัเรียนในการประกอบพิธีต่างๆ 
 1.5 สร้างเสริมความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะของนกัเรียน 
1.6 กระตุน้เตือนใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล และพฒันาโรงเรียนใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
 1.7 เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
 1.8 ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
1.9 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จากทางคณะกรรมการนกัเรียนและทางโรงเรียน 

2. รองประธานนักเรียน 
2.1 เป็นผูป้ระสานงาน ดูแล และช่วยเหลือแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเพื่อนกัเรียน 
2.2 ช่วยรณรงคใ์หเ้พื่อนนกัเรียนประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นนกัเรียนท่ีดี 
2.3 ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้พื่อนนกัเรียนมีจิตส านึกท่ีดีรูจกัวธีิการแกครองตนเอง 
2.4 จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมและใหข้วญัก าลงัใจ แก่เพื่อนนกัเรียนท่ีประกอบคุณงานความดี 



2.5 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามทีไดรั้บมอบหมายจากทางคณะกรรมการนกัเรียนและทางโรงเรียน 

3. รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ 
3.1 เป็นผูป้ระสานงานจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
3.2 จดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ใหเ้พื่อนนกัเรียนรู้จกัการศึกษาคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติม เผยแพร่เกียรติคุณเพื่อนนกัเรียนท่ีมีผลงาน
ทางวชิาการดีเด่น และท าช่ือเสียงใหก้บัทางโรงเรียน 

4. รองประธานฝ่ายพฒันาส่ิงแวดล้อม 
4.1 เป็นผูส้านงานจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้ร่มร่ืน สะอาดและสวยงาม จดักิจกรรม เพื่อ
กระตุน้ใหเ้พื่อนนกัเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติ
คุณเพื่อนนกัเรียนท่ีมีผลงานดา้นรักษาส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางคณะกรรมการนกัเรียน
และทางโรงเรียน 

5. รองประธานฝ่ายกจิกรรม 
5.1 เป็นผูป้ระสานงานการจดักิจกรรมต่างๆ ของนกัเรียน เช่น กิจกรรมนกักีฬา การจดักองเชียร์ การแปรอกัษร จดักิจกรรม
กลุ่มเป็นตน้ 
5.2 รณรงค ์และกระตุน้ให้เพื่อนนกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
5.3 เสริมสร้างความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ 
 

หมวดท่ี 3 
* บริการงานแนะแนว 
* บริการห้องสมุด 
* บริการห้องพยาบาล 
* บริการประชาสัมพนัธ์ 
* บริการน ้าด่ืม , น ้าใช ้และห้องอาหาร 
* บริการห้องสุขา 
* บริการเอกสารและการเรียน 
* บริการโสตทศันูปกรณ์ 
* แนวปฏิบติัในการติดต่อฝ่ายธุรการ 
 

บริการแนะแนว 
 การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยเหลือหรือแนะน าใหน้กัเรียนเก่ียวกบัการศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็
ได ้เพื่อใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตนเองไดเ้หมาะสมกบัความสนใจ และความถนดั สามารถปรับตวัเขา้สภาพแวดลอ้มและ
สถานการณ์ต่างๆได ้ทั้งน้ีรวมถึงการจดัอบรมหรือใหค้  าแนะน าปรึกษาใหก้บัครู เก่ียวการเรียนการสอนวชิาแนะแนวอีกดว้ย 
ขอบข่ายของการแนะแนวในโรงเรียนมาลาสวรรค์พทิยา 
การแนะแนวการศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นการเล่าเรียน มีความรักและสนใจในการเรียน รู้จกัปรับตวัและ
แกไ้ขปัญหาตลอดจนสามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อไดเ้หมาะสมกบัตนเอง และประสบความส าเร็จในการศึกษา 



การแนะแนวอาชีพ เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบังานอาชีพต่างๆ และรู้จกัตดัสินใจเลือกแนวทางการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
การแนะแนวส่วนตวัและสังคม เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดีและมีความสุข รู้จกัปรับตวัเขา้กบับุคคลและ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ รวมทั้งรู้จกัแกไ้ขปัญหาในดา้นบุคลิกภาพและอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การแนะแนวเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาแนะแนวตลอดจนเทคนิควธีิการสอนกบัครูประจ าชั้นหรือครูแนะแนว 
งานแนะแนวของโรงเรียนมาลาสวรรค์พทิยา 
จดัท าทะเบียนพฤติกรรมเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัส่วนตวัของชั้น ป.1 – ม.3 
บริการสารสนเทศ โดยการใหข้อ้มูล ข่าวสาร ทางดา้นการศึกษา อาชีพและสังคมแก่นกัเรียน ตามโอกาสและความเหมาะสม 
การใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล ใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการศึกษา อาชีพ และสังคม 
แนะแนวกรศึกษาต่อ โดยเชิญวทิยากรจากสถาบนัการศึกษาต่างๆมาบรรยายเพื่อให้ขอ้มูล ข่าวสาร และแนวทางการศึกษาต่อ 
แก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
เขา้ร่วมโครงการทดสอบความรู้ต่างๆ โดยการประชาสัมพนัธ์และสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีโอกาสไดท้ดสอบความรู้
ความสามารถของตนเอง 
ทุนการศึกษาในแต่ละการศึกษา ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการจดัทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนดี และขาดแคลนทนั
ทรัพยใ์นการศึกษาเล่าเรียนโดยมีฝ่ายแนะแนวและคณะกรรมการร่วมพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความเหมาะสมใหไ้ดรั้บ
ทุนการศึกษา 
จดัสภาพหรือบรรยากาศในห้องแนะแนวเพื่อเป็นการชกัจูงหรือดึงดูดความพอใจและกลา้ท่ีจะมาขอค าแนะน า 
 


