


ประวัติความเป็นมาของเจ้าเมืองผู้ก่อตั้ง

เมืองมัญจาคีรี

“จางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ”
	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ล้นเกล้า
รัชกาลที่	 ๕	 จีนฮ่อยกทัพมารุกรานหัวเมืองลาวจนถึงชายแดนไทย	 จึง
ได้มีการรวบรวมทหารและขุนศึกจากหัวเมืองไปช่วยรบเมืองขอนแก่น	 
โดยพระนครศรีบริรักษ์	(ท้าวมุ่ง)	ได้ส่งราชบุตร	(ท้าวอู๋)	ไปช่วยรบใน	พ.ศ.	

๒๔๑๘	 ราชบุตรเมืองขอนแก่น	 (ท้าวอู๋)	 ได้ท�าความดีความชอบ	 โดยช่วยรบปราบศึกฮ่อท่ีมารุกราน
เวียงจันทน์และหัวเมืองลาวด้านเหนือจนได้ชัยชนะ	จนเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๒๐	หลังจากการแต่งตั้งราชบุตร
เมืองขอนแก่น	 (ท้าวอู๋)	 เป็นพระนครศรีบริรักษ์บรมราชภักดีสุนทร	 เป็นเจ้าเมืองขอนแก่น	 โดยยก 
กองราชบุตรซึ่งอยู่ที่ดอนบมขึ้นเป็นเมืองขอนแก่น		ในขณะที่พระนครศรีบริรักษ์	 (ท้าวมุ่ง)	 เจ้าเมืองคน
เก่าตั้งเมืองอยู่ที่บ้านโนนทัน	ห่างกันเพียง	๖	กิโลเมตร	การปกครองเมืองขอนแก่นให้แบ่งประชาชนกัน	
คนละครึง่จงึเกดิความวุน่วายกนัทัว่ไป	เกดิกรณีพิพาทกนัหลายเรือ่ง	ส่วนใหญ่จะเป็นการแย่งชงิประชาชน
และเขตแดนกัน	 จน	พ.ศ.	 ๒๔๒๔	 อุปราชฝ่ายเมืองเดิมถึงแก่อสัญกรรม	พระนครศรีบริรักษ์	 (ท้าวมุ่ง)	 
ขอพระราชทานเล่ือนราชวงษ์ขึ้นเป็นอุปราชก็ไม่ทรงโปรดเกล้า	 ฝ่ายเมืองใหม่	 	 พระนครศรีบริรักษ์	 
(ท้าวอู๋)	ขอพระราชทานแต่งตั้งต�าแหน่งอุปราชและราชวงษ์ก็ไม่ทรงแต่งตั้ง
	 พ.ศ.	๒๔๒๔	พระนครศรีบริรักษ์	(ท้าวมุ่ง)	ถึงแก่อนิจกรรม	ราชวงษ์ว่าที่อุปราชและข้าราชการ
ได้ย้ายที่ท�าการเมืองไปอยู่ที่บ้านทุ่ม	 เพราะมีประชาชนอยู่หนาแน่นและเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่าง
กรุงเทพฯ	กับหนองคาย		การบริหารบ้านเมืองขอนแก่นจึงยิ่งล�าบากมากขึ้นเมื่อฝ่ายเมืองเดิมไม่เข้าร่วม
กจิกรรมกบัฝ่ายเมอืงใหม่		ทางกรงุเทพฯ	จงึได้แจ้งทัง้สองฝ่ายไม่ให้บงัคบัประชาชน	โดยประชาชนจะอยู่
กับฝ่ายเมอืงใดให้เลอืกอยูไ่ด้ตามความสมคัรใจ	พระนครศรบีรริกัษ์	(ท้าวอู)๋	พยายามท่ีจะให้เมอืงขอนแก่น
รวมเป็นเมอืงเดยีวกนั	เพือ่บบีรดัฝ่ายเมอืงเดมิทีต่ัง้อยูบ้่านทุม่ไม่ให้ขยายอาณาเขตออกไปทางด้านตะวนั
ตก	ซ่ึงมปีระชาชนอยูก่นัหนาแน่น	จงึได้ขอพระราชทานยกบ้านภเูมง็ข้ึนเป็นเมอืงให้ข้ึนกบัเมอืงขอนแก่น	
ดังเอกสารใบบอก	หนังสือราชการจากกรุงเทพฯ			ที่กล่าวถึงการตั้งเมืองมัญจาคีรี	กล่าวไว้ดังนี้	
	 ..........ที่	 ๙๕	 เมืองขอนแก่น	 ๒	 ศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้าย	 ที่ว่าการกรมมหาดไทย	 วันที่	 ๓๑	
พฤษภาคม	รตันโกสินทร์ศก	๑๐๘	สารตราเจ้าพระยาจกัรฯี	มาถงึพระนครภกัดศีรบีรริกัษ์เจ้าเมอืง	อปุราช	
ราชวงษ์	ราชบตุร	ท้าวเพยีเมอืงขอนแก่น	ด้วยมใีบบอกลงไปเมือ่	ณ	ปีมะเสง็ตรศีก	ว่าบ้านภเูมง็	ทศิตะวนั
ตกเมืองขอนแก่น	 เขตกว้างขวาง	 ไพร่ฟ้าพลเมืองมีมากสมควรจะตั้งเป็นเมืองได้	ขอรับพระราชทานยก
บ้านภูเม็งเป็นเมืองขึ้นกับเมืองขอนแก่น	 ขอท้าววรบุตรเป็นเจ้าเมือง	 รับราชการฉลองพระเดชพระคุณ
รักษาบ้านเมืองขับขัณฑสีมาต่อไป	 โดยน�าใบบอกขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ์พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงทราบฝ่าละอองแล้ว	และมพีระบรมราชโองการ
มาพระบัญฑูรสุรสิงหนาถด�ารัสเหนือเกล้าสั่งว่า	“เมืองขอนแก่นเขตกว้างขวาง	ไพร่ฟ้าพลเมืองมีมาก	ซึ่ง
พระนครศรีบริรักษ์	 ยกบ้านภูเม็งเป็นเมือง	 โดยมีท้าววรบุตรเป็นเจ้าเมือง	 ได้ขนานนามบ้านภูเม็งเป็น
เมืองมัญจาคีรี	พระราชทานนามสัญบัตรประทับตราพระราชรัญกรณ์	ขอตั้งท้าววรบุตรเป็นพระเกษตร
วัฒนา	(สน)	เป็นเจ้าเมือง	ตั้งแต่	ณ	วันพฤหัสบดี	แรม	๖	ค�่า	เดือน	๓	ปีมะเส็ง	ตรีศกจุลศักราช	๑๒๔๓	 



(พ.ศ.๒๔๒๔)	 ทางราชการส�านักได้พิจารณาตั้งชื่อบ้านเมือง	 โดยจากลักษณะภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้น
แล้วใช้ค�าบาลีสันสกฤตประการหนึ่ง	 และค�าว่า	 “เม็ง”	 เป็นภาษาขอม	 ตรงกับภาษาบาลีว่า	 “มัญจา”	
แปลว่าเตยีงหรอืทีน่อน	ส่วนค�าว่า	“ครี”ี	แปลว่า	“ภเูขา”	“บ้านภเูมง็”	จงึได้รบัชือ่เป็น	“เมอืงมญัจาครี”ี	 
รวมความแล้ว	 “มัญจาคีรี”	 แปลว่า	 “ภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายเตียง”	 ดังนั้น	 เมืองมัญจาคีรีจึงมีฐานะเป็น
เมืองในปีมะเส็ง	ตรีศกจุลศักราช	๑๒๔๓	ซึ่งตรงกับ	พ.ศ.	๒๔๒๔.........
	 พระเกษตรวัฒนา	(สน)	เห็นว่าภูเม็งไม่เหมาะกับการตั้งเมืองเนื่องจากขาดแหล่งน�้าและที่เพาะ
ปลูก	ประกอบกับภูมิประเทศยังไม่สามารถขยายเมืองได้และเกิดโรคระบาด	พระเกษตรวัฒนา	(สน)	จึง
ย้ายมาตัง้เมอืงในระยะแรกทีบ้่านจระเข้หวันา	(ปัจจบุนัคอืบ้านจระเข้	อ�าเภอหนองเรอื	จงัหวดัขอนแก่น)	
ซึ่งอุดมสมบูรณ์	 และมีอาณาเขตกว้างขวาง	 ครั้นต่อมาได้ทราบว่าบริเวณริมบึงกุดเก้าอุดมสมบูรณ์กว่า	
มีแหล่งน�้าตลอดปี	จึงอพยพมาตามล�าห้วยปากดาว	จนกระทั่งมาตั้งเมืองอยู่ที่บ้านสวนหม่อน	ในช่วงปี	
พ.ศ.	๒๔๓๐	ระยะทางจากบ้านจระเข้หัวนาถึงบ้านสวนหม่อนประมาณ	๑,๐๐๐	 เส้น	 (๔๐	กิโลเมตร)	
ซึ่งบริเวณนั้นเมื่อถึงหน้าฝนมีน�้าไหลหลากมาจากภูเขาที่อยู่ทางทิศตะวันตก	ท่วมบ้านเรือนและที่ท�ากิน	
ท�าให้สัตว์เลี้ยงและข้าวกล้าในนาเสียหาย	จนถึง	พ.ศ.	๒๔๓๒	จึงย้ายที่ท�าการเมืองมัญจาคีรีมาตั้งที่ดอน
เหมอืดแอ่	(ปัจจุบนัเป็นทีต้ั่งโรงพยาบาลอ�าเภอมญัจาครี)ี	ระยะทางห่างจากบ้านสวนหม่อนประมาณ	๗๕	
เส้น	(๓	กโิลเมตร)	ต่อมาได้พจิารณาเหน็ว่าถ้าสร้างเมอืงบนทีแ่ห่งนัน้จะท�าให้ไม่มสีถานทีใ่นการท�าป่าช้า	
เพราะสมัยนั้นต้องสร้างป่าช้าควบคู่กับเมืองไปด้วย	 ถ้าจะสร้างป่าช้าทางทิศตะวันออกของเมืองซึ่งเป็น
ที่ลุ่ม	เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างป่าลงสู่หนองน�้าที่ใช้ส�าหรับอุปโภคบริโภค		พระเกษตรวัฒนา	(สน)	ได้
ส�ารวจสถานทีเ่พือ่หาทีต้ั่งเมอืงเพือ่อยูอ่าศยัใหม่	จนได้พบเนนิสงูใกล้หนองน�า้	(รมิบึงกดุเค้า)	เรยีกว่าโนน
ดอนหนั	ซึง่เป็นท�าเลดนี�า้ท่าอดุมสมบรูณ์	จงึได้ลงหลกัปักฐานสร้างบ้านแปลนเมอืงตัง้เป็นเมอืงมญัจาครีี
นับตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๔๓๔		เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	ส่วนดอนเหมือดแอ่ก็ท�าเป็นสถานที่ป่าช้า					
	 พระเกษตรวฒันา	(สน)	ปฏบิตังิานสนองพระเดชพระคณุพระเจ้าอยูห่วัมไิด้ขาดตกบกพร่อง	ทัง้
ที่มีรองเจ้าเมืองช่วยงานเพียงต�าแหน่งเดียวคือราชวงษ์	แต่มีความสามารถในการหาชายฉกรรจ์ที่ยังไม่มี
สงักดัได้เป็นจ�านวนมาก		อกีทัง้เนือ่งจากพระเกษตรวฒันา	(สน)	เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการสูร้บ	ท�าให้
ผูค้นอพยพมาอยูเ่มอืงมญัจาครีเีพิม่มากขึน้ส่งผลให้เกบ็ส่วยได้มากขึน้	นอกจากนีพ้ระเกษตรวฒันา	(สน)	
ยังได้น�าไพร่พลและชายฉกรรจน์ชาวมัญจาคีรีเข้าร่วมสงครามปราบฮ่อครั้งที่	๒	ที่ทุ่งเชียงค�า	(ไหหิน)	ใน
ช่วงปี	พ.ศ.	๒๔๓๔-๒๔๓๖	ซึ่งถือเป็นความดีความชอบที่ปรากฏอย่างเด่นชัด	จึงได้รับบรรดาศักดิ์แต่ง
ตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 ๕)	 ให้ด�ารง
ต�าแหน่งเป็น	“จางวางเอกพระยาพฤติคณุธนะเชษ”	ซึง่ท�าหน้าทีป่กครองเมอืงมญัจาครี	ี	โดยบรรดาศกัดิ	์		
“จางวางเอก”	 นับตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 เป็นยศสูงสุดของข้าราชการในกรมมหาดเล็ก	 หมายถึง	
หัวหน้ามหาดเล็กในพระบรมมหาราชวัง	หรือ	เจ้านายต่างกรม		ล�าดับขั้นยศเทียบเท่ามหาอ�ามาตย์เอก
ในสมัยต่อมา	ส่วนบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองในสมัยนั้น	ถ้าเป็นเมืองเล็กจะเป็น	“พระ”	ถ้าเป็นเมืองใหญ่
ถงึจะเป็น	“พระยา”		ซึง่บรรดาศกัดิพ์ระยาจดัอยูใ่นล�าดบัที	่๓	ของบรรดาศกัดิข์นุนางไทยจากทัง้หมด	๙	
ล�าดบั		ในกรณทีีพ่ระเกษตรวฒันา	(สน)	เจ้าเมอืงมญัจาครีไีด้รบับรรดาศกัดิเ์ป็น	“จางวางเอกพระยาพฤติ
คุณธนะเชษ”	จึงถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้		โดยจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ
ได้ท�าหน้าที่ปกครองเมืองมัญจาคีรีจนแก่ชรา	และถึงแก่อนิจกรรมในปี	พ.ศ.	๒๔๓๙
		 จางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ	สมรสกบั	นางสี	มีบุตรร่วมกัน	๒	คน	คือ	พระเกษตรวัฒนา	
(โส)		และขุนชอุ่ม		หลังจากจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษได้ถึงแก่อนิจกรรมท้าวโส	(บุตรชายคน
ที่	๑)	ซึ่งได้เข้ารับราชการเมื่ออายุ	๒๙	ปี	ในต�าแหน่งเสมียนกองมหาดไทยจึงได้เดินทางไปยังกรุงเทพฯ	



เพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อทูลขออนุญาต
ขอเป็นเจ้าเมืองมัญจาคีรีสืบต่อจากจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษผู้เป็นบิดา	 ซึ่งขณะนั้นพระองค์
ก�าลังทอดพระเนตรการชกมวยอยู่	และได้ทอดพระเนตรเห็นท้าวโสซึ่งมีท่าทางทะมัดทะแมงหน่วยก้าน
ดีมีท่าเป็นนักมวย	จึงตรัสถามว่า	“เอ็งเป็นนักมวยหรือ”	ท้าวโสก็ก้มกราบบังคมทูลว่า	“มวยเคยชกมา
แล้วหลายครั้งพะยะค่ะ”	 พระเจ้าอยู่หัวทรงพระสรวลและมีรับสั่งว่า	 “เอ็งขึ้นห้ามมวยคู่นี้ให้ดูหน่อย”	
ท้าวโสก้มลงกราบแล้วขึน้บนเวทมีวยและห้ามมวยให้พระเจ้าอยูห่วัทอดพระเนตร		พระเจ้าอยูห่วัทรงพอ
พระทยัและเมือ่เสรจ็สิน้จากการชกมวยจงึกวกัพระหตัถ์เรยีกท้าวโสเข้าเฝ้าทนัท	ีและเอาพระหตัถ์ลบูหวั
ท้าวโสและตรัสว่า	“เออ...เอ็งเหมาะสมแล้วที่จะเป็นเจ้าเมืองแทนพ่อ”	ต่อมาอีกไม่นานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้แต่งตั้งท้าวโสโดยจารึกในสุพรรณบัฏแต่ง
ตั้งให้เป็นเจ้าเมืองมัญจาคีรี	 โดยพระราชทานนามว่า	 “พระเกษตรวัฒนา”	และพระราชทานเสื้อเครื่อง
ยศปักดิ้นพร้อมด้วยศาสตราวุธซึ่งเป็นเครื่องประดับยศของเจ้าเมืองหลายอย่าง	ได้แก่	หอก	หลาว	ง้าว	
	 พระเกษตรวัฒนา	 (โส)	 ได้ท�าหน้าที่เป็นเจ้าเมืองมัญจาคีรีมานานหลายปี	 และได้รับใช้สนอง 
พระเดชพระคุณพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมิเคยบกพร่องต่อหน้าที่	 จนเมื่อ	
พ.ศ.	 ๒๔๖๒	 ได้รับการแต่งตั้งเป็น	 “รองอ�ามาตย์เอก”	 ได้รับพระราชทานนามสกุล	 “สนธิโสมพันธุ์”	 
เมื่อวันที่	๕	 เมษายน	๒๔๖๒	ตามทะเบียนเลขที่	๔๗๗๖	และในปี	พ.ศ.	๒๔๗๘	ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ประธานสมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่นเป็นคนแรก	 และปกครองบ้านเมืองมัญจาคีรีให้มีแต่ความสงบสุข	
และพัฒนาเมืองมัญจาคีรีให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา		โดยได้ถึงแก่อนิจกรรมในปี	พ.ศ.	๒๔๘๙	

เอกสารอ้างอิง
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ.	เอกสาร	ร.๕		รล-สต/00	เรื่อง	ตั้งบ้านภูเม็งเป็นเมืองมัญจาคีรี.
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ.	เอกสาร	ร.๕	ม.๒.๐๒	เรื่อง	ใบบอกเมืองขอนแก่น	(๐๐๒).
กองหอสมุดแห่งชาติ.	 เอกสารเลขที่	 ม.๒.๑๒	ก/๑	 ใบบอกเมืองขอนแก่น	ที่	 ๔๕-๔๗	พระนครศรีบริรักษ์	 ตั้งราชวงษ์
เมืองมัญจาคีรี.	

“ ข้าจะสู้โดยไม่หวั่น ว่าจะไร้ซึ่งลมหายใจ ขอเพียงวันข้างหน้านั้นไซร้ ลูกหลานข้ามีแผ่นดินอยู่ ”
ประวัติศาสตร์เจ้าเมืองจะไม่ถูกลบเลือนหายไปตามกาลเวลา

หากลูกหลานถ้วนทั่วหน้ารู้ส�านึกบุญคุณผู้สร้างแผ่นดิน
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา 734 √”≈÷°«—π«“π ß“π√“µ√’‡°’¬√µ‘¬»

ª√–«—µ‘‚√ß‡√’¬π¡—≠®“»÷°…“°àÕµ—Èß¢÷Èπ„πªï

æ.». 2515 ‡ªî¥ Õπ√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ

®”π«π 2 ÀâÕß‡√’¬π ®”π«ππ—°‡√’¬π 90 §π ‡ªìπ

‚√ß‡√’¬π “¢“¢Õß‚√ß‡√’¬π∫â“π‰ºà (¢° 5) Õ”‡¿Õ

∫â“π‰ºà ®—ßÀ«—¥¢Õπ·°àπ ªï·√°∑’Ë‡ªî¥°“√ Õπ‰¥â

Õ“»—¬∑’Ë‡√’¬π™—Ë«§√“«¢Õß‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π∫â“πÀ—π¡—≠®“§’√’ Õ.¡—≠®“§’√’ (‚√ß‡√’¬πª√–∂¡)

„πªïæ.». 2516 ‰¥â¬â“¬¡“∑”°“√ Õπ ∑’Ë‚√ß∫à¡¬“ ¢ÕßÕß§å°“√¬“ Ÿ∫ °√–∑√«ß°“√§≈—ß

(§◊Õ ∂“π∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ß‡√’¬π¡—≠®“»÷°…“ „πªí®®ÿ∫—π) „πªï°“√»÷°…“ 2516 π’È ‡ªî¥ Õπ

‡æ‘Ë¡Õ’° 2 ÀâÕß‡√’¬π √«¡°—∫∑’Ë‡ªî¥ªï·√°‡ªìπ 4 ÀâÕß‡√’¬π ®”π«ππ—°‡√’¬π 180 §π

§√Ÿ 8 §π ‚¥¬„™â ”π—°ß“π‚√ß§—¥„∫¬“¢Õß‚√ß∫à¡¬“ ‡ªìπÀâÕß‡√’¬π·≈–∑’Ë∑”ß“π¢Õß

§√Ÿ - Õ“®“√¬å ‰ªæ≈“ß°àÕπ®π∂÷ßªï°“√»÷°…“ 2518 ‡æ√“–Õ“§“√‡√’¬π¬—ß √â“ß‰¡à‡ √Á®

„πªï æ.». 2516 ‚√ß‡√’¬π√à«¡°—∫Õ”‡¿Õ·≈–®—ßÀ«—¥ ∑”‡√◊ËÕß¢Õ‚√ß∫à¡¬“¢Õß

Õß§å°“√¬“ Ÿ∫ °√–∑√«ß°“√§≈—ß ´÷Ëß‰¥â‡≈‘°°‘®°“√‰ª °√–∑√«ß°“√§≈—ß‰¥âÕπÿ‡§√“–Àå

¡Õ∫„Àâ‡ªìπ°√√¡ ‘∑∏‘Ï¢Õß°√¡ “¡—≠»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ß‡√’¬π¡—∏¬¡»÷°…“

ª√–®”Õ”‡¿Õ ¡’‡π◊ÈÕ∑’Ë 23 ‰√à 1 ß“π 61 µ“√“ß«“ ·≈– ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ßÕ◊Ëπ Ê Õ’° ·µà§àÕπ¢â“ß

™”√ÿ¥ ∑’Ë¥‘π·ª≈ßπ’È‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß Õ“§“√‡√’¬π ‚√ßΩñ°ß“π, ·ª≈ß‡°…µ√, ‚√ßÕ“À“√,

ÀÕª√–™ÿ¡ ·≈– π“¡°’Ã“∫“ß à«π‡π◊ËÕß®“° ∂“π∑’Ë¢Õß‚√ß‡√’¬π§—∫·§∫ µàÕ¡“®—ßÀ«—¥

‰¥âÕπÿ¡—µ‘„Àâ‚√ß‡√’¬π„™â∑’Ë¥‘π√“™æ— ¥ÿÕ’° 1 ·ª≈ß Õ¬Ÿà¥â“π∑‘»‡Àπ◊Õ¢Õß·ª≈ß∑’Ë 1 ¡’‡π◊ÈÕ∑’Ë

ª√–¡“≥ 15 ‰√à 1 ß“π 91 µ“√“ß«“ ·≈–‚√ß‡√’¬π‰¥â„™â∑’Ë¥‘π·ª≈ßπ’È‡ªìπ∑’Ë √â“ß

 π“¡øÿµ∫Õ≈ ∫â“πæ—°§√Ÿ ·≈–∫â“πæ—°π—°°“√¢Õß‚√ß‡√’¬π ªí®®ÿ∫—π‚√ß‡√’¬π¡’‡π◊ÈÕ∑’Ë

√«¡ 2 ·ª≈ß ‡ªìπ‡π◊ÈÕ∑’Ë 38 ‰√à 3 ß“π  52 µ“√“ß«“



คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา8 35√”≈÷°«—π«“π ß“π√“µ√’‡°’¬√µ‘¬»



คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา 936 √”≈÷°«—π«“π ß“π√“µ√’‡°’¬√µ‘¬»

¡—≠®“»÷°…“  µâπ·∫∫ ç‚√ß‡√’¬π„πΩíπé
‚§√ß°“√  çÀπ÷ËßÕ”‡¿ÕÀπ÷Ëß‚√ß‡√’¬π„πΩíπé  ‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë√—∞∫“≈‡πâπ°“√ √â“ß

‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“„Àâ‡¬“«™π‰∑¬ ‚¥¬¡ÿàß„Àâ‡°‘¥‚√ß‡√’¬π™—Èπ¥’ 921  ‚√ß‡√’¬π °√–®“¬

Õ¬Ÿà„π∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§¢Õßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¬“«™π‰∑¬‰¥â√—∫°“√»÷°…“∑’Ë¡’¡“µ√∞“π  “¡“√∂

‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß ¡’∑—°…–„π°“√§‘¥ «‘‡§√“–Àå °â“«∑—π‡∑§‚π‚≈¬’·≈– “√ π‡∑»  ¡’§ÿ≥∏√√¡

®√‘¬∏√√¡  √—°…å«—≤π∏√√¡‰∑¬ ¡—Ëπ„®„πµπ‡Õß·≈– “¡“√∂°â“« Ÿà§«“¡‡ªìπ “°≈‰¥â

‚¥¬„πªï 2547 ‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°‚√ß‡√’¬π„π¿Ÿ¡‘¿“§µà“ßÊ 85 ‚√ß‡√’¬π „π‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ‡ªìπ

ç‚√ß‡√’¬π‡√àß ŸàΩíπé ´÷Ëß‡ªìπ‚√ß‡√’¬π∑’Ëæ√âÕ¡∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√®π‡ÀÁπº≈ ”‡√Á®‡ªìπ√Ÿª∏√√¡

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘πß“πµ“¡‚§√ß°“√ª√– ∫º≈ ”‡√Á®‚¥¬‡√Á«·≈–¡’§ÿ≥¿“æ∑’Ë§“¥À«—ß ®÷ß§—¥‡≈◊Õ°

®“° 85 ‚√ß‡√’¬π„Àâ‡À≈◊Õ 30 ‚√ß‡√’¬π  ‡ªìπ çµâπ·∫∫‚√ß‡√’¬π„πΩíπé ‚¥¬‚√ß‡√’¬π

¡—≠®“»÷°…“  ‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ 1 „π 69 ‚√ß‡√’¬π ∑’Ë‰¥â‡ªî¥µ—«„Àâ‡ªìπµâπ·∫∫

‚√ß‡√’¬π„πΩíπ„π«—π∑’Ë 10 °—π¬“¬π æ.». 2548 ‚¥¬π“¬ªî¬–∫ÿµ√ ™≈«‘®“√≥å ºŸâ™à«¬

√—∞¡πµ√’°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâ‡°’¬√µ‘‡ªìπª√–∏“π ´÷Ëß¬—ß§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„Àâ°—∫

∫ÿ§≈“°√∑ÿ°ΩÉ“¬¢Õß‚√ß‡√’¬π ∑’Ë®–‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“¢Õßª√–‡∑»„Àâ

‡®√‘≠¬‘Ëß¢÷Èπ ◊∫‰ª



คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา10

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺโญ  เสฏฺโ€  มนุสฺเสสุ

ผู้มีปัญญา  เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์

คำ�ขวัญของโรงเรียน

ขยัน  สามัคคี  มีระเบียบ

ตร�ประจำ�โรงเรียน

สีประจำ�โรงเรียน

น้ำ�เงิน - ชมพู

 สีน้ำ�เงิน หมายถึง ความสามัคคี  อำานาจ  ผู้นำา  พระมหากษัตริย์

 สีชมพู เกิดจาก สีแดงผสมกับสีขาว

  - สีขาว หมายถึง  ศาสนา  คุณธรรม  ความดี  มีวินัย

  - สีแดง หมายถึง  ความรักชาติ  ขยันหมั่นเพียร

องค์ประกอบ
 1. กราฟแสดงการเจริญเติบโตที่ไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบประดุจการศึกษาเพื่อความ

  เจริญก้าวหน้า

 2. พื้นที่ 3 ส่วนรองรับกราฟ
   - สีน้ำาเงิน  หมายถึง  ความสามัคคี  อำานาจ  ผู้นำา  พระมหากษัตริย์

   - สีชมพู  เกิดจาก  สีแดงผสมกับสีขาว
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อักษรย่อของโรงเรียน

ม.ศ.
ที่ตั้งและอาณาเขต

 โรงเรียนมัญจาศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 205 ถนนกลางเมือง ตำาบลกุดเค้า อำาเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 40160

	 ทิศเหนือ ติดกับถนนหน้าเมือง

 ทิศใต้ ติดกับถนนกลางเมือง

 ทิศตะวันออก ติดกับถนนซอยสุขาภิบาล
	 ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินเอกชน

ก�รติดต่อ

 โทรศัพท์ 0-4328-9167   ห้องธุรการ

 โทรสาร 0-4328-9123 ห้องธุรการ
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∑”‡π’¬∫ºŸâ∫√‘À“√
π“¬ ÿ«√√≥  æ‘√‘¬–Õπ—πµ°ÿ≈
»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ¡—≠®“§’√’

√—°…“°“√§√Ÿ„À≠à

π“¬«‘‰≈  √Ÿâªí≠≠“
æ.». 2526-2530

π“¬ ¡»—°¥‘Ï  µ—πª√–‡ √‘∞

æ.». 2532-2534

π“¬√—∞«ÿ≤‘  ™—¬«‘»‘…Øå
æ.». 2539-2540

π“¬ «“∑  π“∑Õß
æ.». 2543-2550

π“¬Õÿ¥¡  ¿—°¥’
æ.». 2515-2526

π“¬‡®√‘≠ ‡≈◊ËÕπ∏√√¡√—µπå
æ.». 2530-2532

π“¬ ¡æß…å   ¡¿—°¥’
æ.». 2534-2539

π“¬ —ß«“≈¬å  ‰™¬™à«¬
æ.». 2540-2543

π“¬ ¡»—°¥‘Ï  ∫â“π‡À≈à“
æ.». 2551-2551

π“ß≥‘™“√—µπå »‘√‘æ√√≥
æ.». 2552-ªí®®ÿ∫—π

นายธนัท ไชยทิพย์

พ.ศ. 2555-2558

นายสุพจน์ แสงสุข

พ.ศ. 2558-2561

ดร.สายสมร ศักดิ์คำาดวง

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

นางณิชารัตน์ ศิริพรรณ

พ.ศ. 2551-2555

พ.ศ. 2550-2551
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42 √”≈÷°«—π«“π ß“π√“µ√’‡°’¬√µ‘¬»

∑”‡π’¬∫∫ÿ§≈“°√

π“ß≥‘™“√—µπå »‘√‘æ√√≥ (»….¡.)
ºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√æ‘‡»…

π“¬«‘‡™’¬√ ™“‚π ’ (»….¡.)
√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√æ‘‡»… ΩÉ“¬°‘®°“√π—°‡√’¬π

π“¬«‘®‘µ√  æ—π∏å «— ¥‘Ï °ÿ≈ (°».¡.)
√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√æ‘‡»… ΩÉ“¬Õ”π«¬°“√

π“ßæ—™√“   ‘ßÀåÀ≈ß (§.¡.)
√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√æ‘‡»… ΩÉ“¬∫√‘À“√«‘™“°“√

π“¬«‘·¡π ∫ÿ≠¡“∏√√¡ (§.∫.)
√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√æ‘‡»… ΩÉ“¬∫√‘À“√ß“π∑—Ë«‰ª

ดร.สายสมร ศักดิ์คำาดวง (ศษ.ด.) บริหารการศึกษา
ผู้อำ�นวยก�รเชี่ยวช�ญ

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนมัญจ�ศึกษ�

089-9405552

นางพัชรา  สิงห์หลง (ค.ม.)
รองผู้อำ�นวยก�รชำ�น�ญก�รพิเศษ

รองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบริห�รง�นทั่วไป

088-3766304

นางรัชนี หล้าจาด (ศษ.ม.)
รองผู้อำ�นวยก�รชำ�น�ญก�รพิเศษ

รองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบริห�รง�นวิช�ก�ร

087-2340003

นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ (ศษ.ม.)
รองผู้อำ�นวยก�รชำ�น�ญก�รพิเศษ

รองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบริห�รง�นบุคคลและงบประม�ณ

081-9542634

นายวิเชียร  ชาโนสี (ศษ.ม.)
รองผู้อำ�นวยก�รชำ�น�ญก�รพิเศษ

รองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบริห�รง�นกิจก�รนักเรียน

094-0457975
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ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-7128095

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

087-2329156

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

หัวหน้�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

081-6697729

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

093-5455561

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

087-8581346

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-4160723

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

088-5635309

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

082-7404911

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

084-7929155

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

091-8616042

นางทองทิพย์  เนตรซิว (กศ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-6178851

นายชัยเดช โพธิ์เกตุ (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

087-9463273

นายวินัย ปานเนาว์ (ศษ.ม.) นางนิภา ถาเขียว (ศษ.ม.)นางสาวกรรณิกา ธาดา (ศษ.ม.)

นายบุญเทียน สุนารี (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

093-4200859

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิชิต สุดโต (ค.ม.) นางสมพิศ ธนธรรมสถิต (ศษ.ม.) 

นายวิทยา เขียวทอง (ศษ.ม.)นางวรรณภา ปานเนาว์ (ศษ.ม.) นางสาวศิราณีย์ วงษ์สุวรรณ ศษ.ม.)

นางวราลักษณ์ สีระคาม (ศษ.ม.)

นางพรโสภิต  กองรัตน์ (กศ.บ.)

นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์์ (ค.บ.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-5753302

นางละมัย วงศ์ลาศ (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-4166839 
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นายอภิลักษ์  ทวีวัฒน์ (ค.บ.)

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

084-4030536

นางสาวขวัญชนก พันธ์สวัสดิ์สกุล (ศษ.ม.)

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

081-0492355

นางณปภัช รู้สมกาย (ศษ.ม.)

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

086-3946546

นายเกรียงไกร มุลทากุล (ค.บ.)

ครูชำ�น�ญก�ร

093-4406654

นางสาวรัตติยา ราชบุญเรือง (พธ.ม.)

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

086-6750342

นางสาววราภรณ์ เสมอหน้า (ศษ.ม.)

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

093-4983805

นางสาวอภิชญา แก้วพรม (ศษ.บ.)

ครูผู้ช่วย

087-1913231

นางสาวญาณนารี สารสิน (วท.บ.)

ครู

093-5045316

นางสาวนรมน กิติวุฒิชูศิลป์ (ศษ.ม.)

ครูผู้ช่วย

081-0553980

นางสาวเบญจพรรณ ชมภูมาตย์ (ค.บ.)

ครู

094-2919451

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรุนณี โทเท (ศษ.บ.)

ครู

062-1526991
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นางรัชนีวรรณ สีนำ้าคำา (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

086-8642603

นายเรืองฤทธิ์ คำาพิลา (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

083-3385323

นางยุพิน  คำาพิลา (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

083-3385323

นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง (ศษ.บ.) นางสาวนัสรา ศรีอาจ (ศษ.บ.) นางสุนันทา ศิริตื้นลี (ศษ.ม.)

นางศศิธร มุพิลา (ค.บ.)

นางวิลาวัลย์  รัชโพธิ์ (กศ.บ.)

นายสิทธิชัย ป่าโพธิ์ชัน (ค.บ.)นางสาวชุณิษรักษ์ หมื่นศรีจูม (ศษ.ม.)

นางวราภรณ์ ซื่อตรง (ค.บ.)

นางสาวนัฎชริดา รังกุพันธ์ (ศศ.บ.)

นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ (ค.บ.)

นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์ (กศ.ม.)

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิลปภัสสร ศิริตื้นลี (กศ.บ.)นางสาวพิชญานันท์ กุลากุล (ค.บ.)

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

084-6034088

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

086-2176845

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

081-4710315

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-5717299

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

หัวหน้�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

093-4897667

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

094-5146198

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

081-8717684

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

085-7513319

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

092-1520695

ครู

083-3361716

ครู

097-9362394

ครูอัตร�จ้�ง

095-1926278

ครูผู้ช่วย

082-4849177
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นางธิดา โกจารย์ศรี (ค.บ.) นางเอมพลอย เพ็ชรสว่างเกิด (กศ.บ.)

นายณัฐกานต์ สารสุข (ศศ.บ.) นางสาวปิยนุช บุตรพรม (ค.บ.) นางสาวนิศาชล จันทร์ดาเสือ (ศศ.บ.) Mr.Andrey Svinin

นางสาวนิภาพร ใจบุญ (ศศ.บ.)

นางสาวนิตยา เทพาขันธ์ (ค.บ.)

นางสาววณิชชา  สุทธิวงศ์ (ศศ.บ.) นางสาวพิริญา หงษ์คำาดี (คบ.)นางภัทรานิษฐ์ สิงห์บุราณ (ค.บ.)

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์ (ศศ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

หัวหน้�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

084-2591665

นางสุกัญญา มูลวารี (ค.บ.)

นางณัชชารีย์  จิตวัฒนาชยานนท์ (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

083-1604421

นางปิยนันท์ แก้วสุพรรณ (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

091-0582526

นางอรอนงค์ สุทธิบุตร (กศ.บ.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

088-0407357

ครูผู้ช่วย

085-1052334

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

088-2954388

ครูอัตร�จ้�ง

095-2674009

ครูอัตร�จ้�ง

095-5305810

ครูอัตร�จ้�ง

090-5906466

ครูต่�งช�ติ

ครูผู้ช่วย

083-4154433

ครูอัตร�จ้�ง

082-9820655

ครูผู้ช่วย

064-2429961

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

084-3901398

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

086-6846533

ครูชำ�น�ญก�ร

084-7439927



19คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา

Mr.Elvis PatrickMr.Deniz Tork

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุพรรณี หาญวงษา (บธ.บ.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

081-4701253

นางสาวณพัสสอร ชื่นชม (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

หัวหน้�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

094-4686926

นายนิรมิตร นามวิจิตร (ค.บ.) นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ (ศษ.ม.) นายภาคภูมิ มุพิลา (ศษ.บ.) นางจิราพร แฝงดาหาร (ค.บ.)

นายฤทธี กัญญาสิทธิ์ (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

083-3597150

นางนิรัชรา  เขียวทอง (ศษ.ม.) นายนนทวัชร์ รักอุบล (ศษ.บ.)

พระมหา ดร.ปิยพงษ์ ภิกขุปาโล (พธ.ด.)

ครูพระ

085-2086814

นางวิภาพร พาเมืองพล (บธ.บ.) นางนิสา  เหล่าบัวดี (ศษ.ม.)

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

086-8596606

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-5694105

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

087-9473419

ครูผู้ช่วย

095-1796239

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

086-1016604

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

085-7569919

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

080-1918755

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

095-6282274

ครูต่�งช�ติ ครูต่�งช�ติ

นางสาวฐิติมา  สุโพธิ์ (ค.บ.)
ครูผู้ช่วย

089-0295232
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ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์ (ค.บ.)นางปนัดดา นามวิจิตร (ศษ.ม.)

นางสาวปนัดดา ปัดชาเขียว (ศษ.บ.)

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสุจริต (ศษ.ม.)

นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร (ค.บ.)

นางสุมาลา ดำาเนตร (ศษ.ม.)

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

หัวหน้�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

086-2182580

นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง (ศษ.ม.) นางนิรัติศัย สุดเพาะ (ศษ.ม.)นางแจ่มจันทร์  จันทร์หล้า (ศษ.ม.)

นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-9436470

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-5693857

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

084-9935441

ครู

089-5247884

ครูผู้ช่วย

088-4747428

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-5732970

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-7102031

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

080-7644271

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

086-2199067
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ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบรรพชนชัย กองรัตน์ (ค.บ.)

ครูชำ�น�ญก�ร

หัวหน้�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

093-3320995

นายอุกฤษณ์ พลไธสงค์ (ค.บ.)นางสาวเจริญพร คุณทะวงษ์ (ศษ.บ.)

นายปีใหม่ พิมพ์ทอง (วท.บ.)

นายกิตติพงศ์ ศรีเสน (ศษ.บ.)

นางกัลยา สุ่มมาตย์ (ค.บ.)

นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง (ศศ.ม.) นายเอกรัฐ โกศล (ศศ.บ.)

นายสรายุทธ ยนยุบล (ศษ.ม.)นางเครือวรรณ์ เชื้อหมอดู (ศษ.ม.) นายสุนันท์ พันธุ์รัตน์ (ค.บ.) นายอภิสิทธิ์ มะโนดี (ค.บ.)

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-5752574

ครูชำ�น�ญก�ร

085-6478414

ครูผู้ทรงคุณค่�

081-9747264

ครูชำ�น�ญก�ร

061-6146961

ครู

080-0068178

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

089-5731661

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

หัวหน้�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

095-1978228

พนักง�นร�ชก�ร

094-5365769

ครูผู้ช่วย

081-6856088

ครูอัตร�จ้�ง

064-6384627

ครู

087-8622290
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ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนแนะแนว

นางบัวหวาน พิมพ์แสง (ปทส.)

นางสาวจิดาภา ซื่อตรง (ปวส.)

นางอรทัย แดนสิงห์ (ค.บ.) นางละเอียด สุรพล (ค.บ.)

นายสุวรรณ  โภคเกาะ (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

หัวหน้�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

099-1707999

นางนงเยาว์ ศรีเชียงสา (คศ.บ.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

085-6458154

นายบุญพบ พิมพ์แสง (ค.บ.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

081-7499378

นางอรุณลักษณ์ จตุบูรณ์ (ศษ.ม.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

099-4738884

นายประหยัด สุ่มมาตย์ (ค.บ.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

082-2298722

นายทวี พาเมืองพล (ปทส.)
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

096-8694386

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

081-5447938

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

063-6241982

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

062-6898821

ครูธุรก�ร

094-5857288
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รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.1

นายอุกฤษณ์ พลไธสงค์ (ค.บ.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/6

094-5365769

นางวิลาวัลย์  รัชโพธิ์ (กศ.บ.) นางสาวพิชญานันท์ กุลากุล (ค.บ.)

นางสาวพิชญานันท์ กุลากุล (ค.บ.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/4

094-5146198

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/4

082-4849177

เลข�นุก�รระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/4

นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/5

085-7569919

นางสาววณิชชา  สุทธิวงศ์ (ศศ.บ.)

นางสุกัญญา มูลวารี (ค.บ.) นางอรอนงค์ สุทธิบุตร (กศ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/2

088-0407357

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/3

083-4154433

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/1

086-6846533

นางละมัย วงศ์ลาศ (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/6

089-4166839 

นายสุนันท์ พันธุ์รัตน์ (ค.บ.)

นายอภิสิทธิ์ มะโนดี (ค.บ.)

นายอภิสิทธิ์ มะโนดี (ค.บ.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/3

085-6478414

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/5

081-9747264

นายบุญพบ พิมพ์แสง (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/2

081-7499378

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/1

089-7128095

นายวินัย ปานเนาว์ (ศษ.ม.)

นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร (ค.บ.)
หัวหน้�ระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/10

รองหัวหน้�ระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/3
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รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.2

นายปีใหม่ พิมพ์ทอง (วท.บ.)
รองหัวหน้�ระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/3

นางสาวฐิติมา  สุโพธิ์ (ค.บ.)
เลข�นุก�รระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/4

นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง (ศศ.ม.)
หัวหน้�ระดับชั้นเรียน 

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/2

นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร (ค.บ.)นางสุมาลา ดำาเนตร (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/9

086-2182580

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/10

089-5247884

รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.1

นางบัวหวาน พิมพ์แสง (ปทส.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/7

062-6898821

นางนิรัติศัย สุดเพาะ (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/8

089-5693857

นางสาวสุพรรณี หาญวงษา (บธ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/8

081-4701253

นางวิภาพร พาเมืองพล (บธ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 1/7

089-5694105
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รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.2

นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/2

089-9436470

นายปีใหม่ พิมพ์ทอง (วท.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/3

087-8622290

นางสาวฐิติมา  สุโพธิ์ (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/4

089-0295232

นางปิยนันท์ แก้วสุพรรณ (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/4

091-0582526

นายอภิลักษ์  ทวีวัฒน์ (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/1

084-4030536

นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง (ศศ.ม.)
 ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/2

061-6146961

นางสาวปิยนุช บุตรพรม (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/3

095-5305810

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/1

087-8581346

นางพรโสภิต  กองรัตน์ (กศ.บ.)

นางแจ่มจันทร์  จันทร์หล้า (ศษ.ม.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/5

080-7644271

นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง (ศษ.บ.)นางสาวศิลปภัสสร ศิริตื้นลี (กศ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/9

089-5717299

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/8

095-1926278

นางนิสา  เหล่าบัวดี (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/6

087-9473419

นางสาวนิตยา เทพาขันธ์ (ค.บ.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/5

088-2954388

นางทองทิพย์  เนตรซิว (กศ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/6

089-6178851

นายสุวรรณ  โภคเกาะ (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/8

099-1707999

นางละเอียด สุรพล (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/7

063-6241982
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รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.2

นางสาวชุณิษรักษ์ หมื่นศรีจูม (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/10

085-7513319

นางรัชนีวรรณ สีนำ้าคำา (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 2/10

086-8642603

รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.3

นางสาวปนัดดา ปัดชาเขียว (ศษ.บ.)
เลข�นุก�รระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/3

นางสุนันทา ศิริตื้นลี (ศษ.ม.) นายสิทธิชัย ป่าโพธิ์ชัน (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/1

084-6034088

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/2

083-3361716

นางภัทรานิษฐ์ สิงห์บุราณ (ค.บ.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/2

064-2429961

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/1

084-7929155

นางสาวศิราณีย์ วงษ์สุวรรณ ศษ.ม.)

นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์์ (ค.บ.)
หัวหน้�ระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/9

นายภาคภูมิ มุพิลา (ศษ.บ.)
รองหัวหน้�ระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/10
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รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.3

นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์ (ค.บ.)

นางสาวปนัดดา ปัดชาเขียว (ศษ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/3

088-4747428

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/8

086-2199067

นางสาวเจริญพร คุณทะวงษ์ (ศษ.บ.) นายกิตติพงศ์ ศรีเสน (ศษ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/7

081-6856088

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/7

064-6384627

นางสาวนัสรา ศรีอาจ (ศษ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/5

081-4710315

นางจิราพร แฝงดาหาร (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/4

095-6282274

นางณัชชารีย์  จิตวัฒนาชยานนท์ (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/5

083-1604421

นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์์ (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/9

089-5753302

นายเอกรัฐ โกศล (ศศ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/4

080-0068178

นายประหยัด สุ่มมาตย์ (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/6

082-2298722

นางอรทัย แดนสิงห์ (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/3

081-5447938

นายณัฐกานต์ สารสุข (ศศ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/6

095-2674009

นายภาคภูมิ มุพิลา (ศษ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 3/10

080-1918755



28 คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา

รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.4

นางยุพิน  คำาพิลา (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/2

083-3385323

นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์ (กศ.ม.)

นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์ (กศ.ม.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/2

086-2176845

หัวหน้�ระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/2

นายฤทธี กัญญาสิทธิ์ (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/3

083-3597150

นายนิรมิตร นามวิจิตร (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/4

086-8596606

นางธิดา โกจารย์ศรี (ค.บ.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/5

084-3901398

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/1

082-7404911

นายชัยเดช โพธิ์เกตุ (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/3

087-9463273

นางวรรณภา ปานเนาว์ (ศษ.ม.)

นางสาวขวัญชนก พันธ์สวัสดิ์สกุล (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/6

081-0492355

นางสาวขวัญชนก พันธ์สวัสดิ์สกุล (ศษ.ม.)
รองหัวหน้�ระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/6

นางสาววราภรณ์ เสมอหน้า (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/5

093-4983805

นางสาวอภิชญา แก้วพรม (ศษ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/4

087-1913231

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/1

081-6697729

นางสาวกรรณิกา ธาดา (ศษ.ม.)

นางสาวนรมน กิติวุฒิชูศิลป์ (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/6

081-0553980

นางสาวนรมน กิติวุฒิชูศิลป์ (ศษ.ม.)
เลข�นุก�รระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/6
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รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.5

นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง (ศษ.ม.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/4

089-5732970

นายเรืองฤทธิ์ คำาพิลา (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/3

083-3385323

นางวราภรณ์ ซื่อตรง (ค.บ.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/2

092-1520695

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/3

088-5635309

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/1

091-8616042

นายบุญเทียน สุนารี (ศษ.ม.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/1

093-4200859

นางสมพิศ ธนธรรมสถิต (ศษ.ม.) 

นายวิทยา เขียวทอง (ศษ.ม.) นางสาวเบญจพรรณ ชมภูมาตย์ (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/2

094-2919451

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/8

084-9935441

นางเอมพลอย เพ็ชรสว่างเกิด (กศ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/8

084-7439927

รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.4

นางอรุณลักษณ์ จตุบูรณ์ (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/7

099-4738884

นางสาวนิศาชล จันทร์ดาเสือ (ศศ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 4/7

090-5906466

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสุจริต (ศษ.ม.)

นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ (ค.บ.)นางสาวณพัสสอร ชื่นชม (ศษ.ม.)
รองหัวหน้�ระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/8
เลข�นุก�รระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/6

นายทวี พาเมืองพล (ปทส.)
หัวหน้�ระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/6



30 คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา

รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.5

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/7

089-5732970

นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ (ค.บ.)

นางสาวณพัสสอร ชื่นชม (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/8

094-4686926

นางสาวนิภาพร ใจบุญ (ศศ.บ.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/5

087-2329156

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/6

097-9362394

นางนิภา ถาเขียว (ศษ.ม.) นายเกรียงไกร มุลทากุล (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/5

093-4406654

นายสรายุทธ ยนยุบล (ศษ.ม.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/7

089-5731661

นายทวี พาเมืองพล (ปทส.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/6

096-8694386

รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.6

นางกัลยา สุ่มมาตย์ (ค.บ.)
เลข�นุก�รระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/5

นางศศิธร มุพิลา (ค.บ.)
หัวหน้�ระดับชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/1

นางเครือวรรณ์ เชื้อหมอดู (ศษ.ม.)

รองหัวหน้�ระดับชั้นเรียน 

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/3

นางนิรัชรา  เขียวทอง (ศษ.ม.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 5/8

086-1016604
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รายชื่อครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น ระดับ ม.6

นางปนัดดา นามวิจิตร (ศษ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/7

089-7102031

นายบรรพชนชัย กองรัตน์ (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/2

093-3320995

นางกัลยา สุ่มมาตย์ (ค.บ.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/5

089-5752574

นางศศิธร มุพิลา (ค.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/1

093-4897667

นางสาวนัฎชริดา รังกุพันธ์ (ศศ.บ.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/5

081-8717684

นายนนทวัชร์ รักอุบล (ศษ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/3

095-1796239

นางสาวพิริญา หงษ์คำาดี (คบ.)

นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์ (ศศ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/4

084-2591665

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/6

082-9820655

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/4

093-5455561

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/6

089-4160723

นายพิชิต สุดโต (ค.ม.)

นางวราลักษณ์ สีระคาม (ศษ.ม.)

นางณปภัช รู้สมกาย (ศษ.ม.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/8

086-3946546

นางสาวญาณนารี สารสิน (วท.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/7

093-5045316

นางเครือวรรณ์ เชื้อหมอดู (ศษ.ม.)

ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/3

095-1978228

นางนงเยาว์ ศรีเชียงสา (คศ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/8

085-6458154

นางสาวอรุนณี โทเท (ศษ.บ.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/1

062-1526991

นางสาวรัตติยา ราชบุญเรือง (พธ.ม.)
ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น ม. 6/2

086-6750342



กลุ่มบริหารงานวิชาการ
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 1. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน 
1.1  โครงสร้างเวลาเรียน  โรงเรียนมัญจาศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4 – 6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ   
วัฒนธรรม 

       - ประวัติศาสตร ์
       - ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
       - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม   

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
       - ภูมิศาสตร ์
       - เศรษฐศาสตร ์

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

  ภาษาต่างประเทศ 

 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
160 (4 นก.) 

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
160 (4 นก.) 

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
160 (4 นก.) 

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
240 (6 นก.) 
240 (6 นก.) 
240 (6 นก.) 

 
320 (8 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 
 
 

120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
200  ชั่วโมง/ปี (ห้องเรียนปกติ) 
400  ชั่วโมง/ป ี(ห้องเรียนพิเศษ) 

2,200  ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลส. ยุวกาชาด  
- ชมรม ชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน์ 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
120 

 
 

120 
 

120 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน 
1,200  ชั่วโมง/ปี (ห้องเรียนปกติ) 
1,400  ชั่วโมง/ปี (ห้องเรียนพิเศษ) 

รวม 3 ปี  4,200  
ชั่วโมง 

หมายเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จัดบูรณาการร่วมกับ IS3 
             **  กิจกรรมนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เลือก 1 ประเภท  

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัญจาศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561
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1.2 โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) โรงเรียนมาตรฐานสากล 

กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  

 
1. หน้าที่พลเมือง* จัดเป็นกิจกรรมนอกตารางสอน / บูรณาการกับกิจกรรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม    
    อ่ินๆที่โรงเรียนก าหนด 
2. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ/IS3** จัดนอกตาราง / บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนก าหนด  

 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

ท21101 1.5 ท21102 1.5 ท22101 1.5 ท22102 1.5 ท23101 1.5 ท23102 1.5 
ค21101 1.5 ค21102 1.5 ค22101 1.5 ค22102 1.5 ค23101 1.5 ค23102 1.5 
ว21101 1.5 ว21103 1.5 ว22101 1.5 ว22103 1.5 ว23101 1.5 ว23103 1.5 
ว21102 0.5 ว21104 0.5 ว22102 0.5 ว22104 0.5 ว23102 0.5 ว23104 0.5 
ส21101 1.5 ส21103 1.5 ส22101 1.5 ส22103 1.5 ส23101 1.5 ส23103 1.5 
ส21102 0.5 ส21104 0.5 ส22102 0.5 ส22104 0.5 ส23102 0.5 ส23104 0.5 
พ21101 0.5 พ21103 0.5 พ22101 0.5 พ22103 0.5 พ23101 0.5 พ23103 0.5 
พ21102 0.5 พ21104 0.5 พ22102 0.5 พ22104 0.5 พ23102 0.5 พ23104 0.5 
ศ21101 1.0 ศ21102 1.0 ศ22101 1.0 ศ22102 1.0 ศ23101 1.0 ศ23102 1.0 
ง21101 0.5 ง21102 0.5 ง22101 0.5 ง22102 0.5 ง23101 0.5 ง23102 0.5 
อ21101 1.5 อ21102 1.5 อ22101 1.5 อ22102 1.5 อ23101 1.5 อ23102 1.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ท21201 0.5 ท21202 0.5 ส20233 0.5 ส20234 0.5 ค23201 0.5 ค23202 0.5 
ค21201 0.5 ค21202 0.5 อ22201 0.5 อ22202 0.5 ว23201 0.5 ว23202 0.5 
ส20231 0.5 ส20232 0.5 จ20203 0.5 จ20204 0.5 ส20235 0.5 ส20236 0.5 
อ21201 0.5 อ21202 0.5 I20201 1.0 I20202 1.0 อ23201 0.5 อ23202 0.5 

        จ20205 0.5 จ20206 0.5 
กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 15 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 15 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 15 
กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตร
นารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

5 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

10 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

5 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

5 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

10 
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1.3 โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)โรงเรียนมาตรฐานสากล 

กลุ่มการเรียนห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
1. หน้าที่พลเมือง* จัดเป็นกิจกรรมนอกตารางสอน / บูรณาการกับกิจกรรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม    
    อ่ินๆที่โรงเรียนก าหนด 
2. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ/IS3** จัดนอกตาราง / บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

ท21101 1.5 ท21102 1.5 ท22101 1.5 ท22102 1.5 ท23101 1.5 ท23102 1.5 
ค21101 1.5 ค21102 1.5 ค22101 1.5 ค22102 1.5 ค23101 1.5 ค23102 1.5 
ว21101 1.5 ว21103 1.5 ว22101 1.5 ว22103 1.5 ว23101 1.5 ว23103 1.5 
ว21102 0.5 ว21104 0.5 ว22102 0.5 ว22104 0.5 ว23102 0.5 ว23104 0.5 
ส21101 1.5 ส21103 1.5 ส22101 1.5 ส22103 1.5 ส23101 1.5 ส23103 1.5 
ส21102 0.5 ส21104 0.5 ส22102 0.5 ส22104 0.5 ส23102 0.5 ส23104 0.5 
พ21101 0.5 พ21103 0.5 พ22101 0.5 พ22103 0.5 พ23101 0.5 พ23103 0.5 
พ21102 0.5 พ21104 0.5 พ22102 0.5 พ22104 0.5 พ23102 0.5 พ23104 0.5 
ศ21101 1.0 ศ21102 1.0 ศ22101 1.0 ศ22102 1.0 ศ23101 1.0 ศ23102 1.0 
ง21101 0.5 ง21102 0.5 ง22101 0.5 ง22102 0.5 ง23101 0.5 ง23102 0.5 
อ21101 1.5 อ21102 1.5 อ22101 1.5 อ22102 1.5 อ23101 1.5 อ23102 1.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ค20201 1.0 ค20202 1.0 ค20203 1.0 ค20204 1.0 ค20205 1.5 ค20206 1.5 
ค20211 0.5 ค20212 0.5 ค20213 0.5 ค20214 0.5 ว20207 1.0 ว20208 1.0 
ว20201 1.0 ว20203 1.0 ว20205 1.0 ว20206 1.0 ส20235 0.5 ส20236 0.5 
ว20202 1.0 ว20204 1.0 ส20233 0.5 ส20234 0.5 ว20281 1.0 ว20282 1.0 
ส20231 0.5 ส20232 0.5 อ22201 0.5 อ22202 0.5 อ23201 0.5 อ23202 0.5 
อ21201 0.5 อ21202 0.5 จ20203 0.5 จ20204 0.5 จ20205 0.5 จ20206 0.5 
จ20201 0.5 จ20202 0.5 I20201 1.0 I20202 1.0     

กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 15 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 15 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 15 
กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตร
นารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ชมรม ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

5 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

10 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

5 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

5 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

10 
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1.4 โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) โรงเรียนมาตรฐานสากล 

กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  

 
* กิจกรรมนักเรียน - เลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น       
** กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ – จัดแบบบูรณาการร่วมกับ IS3 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

ท31101 1.0 ท31102 1.0 ท32101 1.0 ท32102 1.0 ท33101 1.0 ท33102 1.0 
ค31101 1.0 ค31102 1.0 ค32101 1.0 ค32102 1.0 ค33101 1.0 ค33102 1.0 
ว30101 1.0 ว30102 1.0 ว30103 1.0 ว30104 1.0 ว30105 1.0 ว30106 1.0 
ส31101 1.0 ส31103 1.0 ส32101 1.0 ส32103 1.0 ส33101 1.0 ส33102 1.0 
ส31102 0.5 ส31104 0.5 ส32102 0.5 ส32104 0.5 พ33101 0.5 พ33102 0.5 
พ31101 0.5 พ31102 0.5 พ32101 0.5 พ32102 0.5 ศ33101 0.5 ศ33102 0.5 
ศ31101 0.5 ศ31102 0.5 ศ32101 0.5 ศ32102 0.5 ง33101 0.5 ง33102 0.5 
ง31101 0.5 ง31102 0.5 ง32101 0.5 ง32102 0.5 อ33101 1.0 อ33102 1.0 
อ31101 1.0 อ31102 1.0 อ32101 1.0 อ32102 1.0     

            
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ค31201 1.5 ค31202 1.5 ค32201 1.5 ค32202 1.5 ค33201 1.5 ค33202 1.5 
ว30201 1.5 ว30202 1.5 ว30203 1.5 ว30204 1.5 ว30205 1.5 ว30206 1.5 
ว30221 1.5 ว30222 1.5 ว30223 1.5 ว30224 1.5 ว30225 1.5 ว30226 1.5 
ว30241 1.0 ว30242 1.5 ว30243 1.5 ว30244 1.5 ว30245 1.0 ว30246 1.5 
ว30261 0.5 ว30262 0.5 ส30233 0.5 ส30234 0.5 พ30205 0.5 พ30206 0.5 
ส30231 0.5 ส30232 0.5 พ30203 0.5 พ30204 0.5 ศ30201 0.5 ศ30202 0.5 
พ30201 0.5 พ30202 0.5 อ32201 0.5 อ32202 0.5 ง302xx 0.5 ง302xx 0.5 
อ31201 0.5 อ31202 0.5 จ30203 0.5 จ30204 0.5 ว30264 0.5 อ33202 0.5 
อ30201 0.5 อ30202 0.5 I30201 1.0 I30202 1.0 อ33201 0.5 อ30206 0.5 
อ30207 0.5 จ30202 0.5     อ30205 0.5 อ30208 0.5 
จ30201 0.5       อ30207 0.5 จ30206 0.5 

        จ30205 0.5   
กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์+
I30901 

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 

35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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1.5 โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

กลุ่มการเรียนห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
* กิจกรรมนักเรียน - เลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น       
** กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ – จัดแบบบูรณาการร่วมกับ IS 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วชิาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

ท31101 1.0 ท31102 1.0 ท32101 1.0 ท32102 1.0 ท33101 1.0 ท33102 1.0 
ค31101 1.0 ค31102 1.0 ค32101 1.0 ค32102 1.0 ค33101 1.0 ค33102 1.0 
ว30101 1.0 ว30102 1.0 ว30103 1.0 ว30104 1.0 ว30105 1.0 ว30106 1.0 
ส31101 1.0 ส31103 1.0 ส32101 1.0 ส32103 1.0 ส33101 1.0 ส33102 1.0 
ส31102 0.5 ส31104 0.5 ส32102 0.5 ส32104 0.5 พ33101 0.5 พ33102 0.5 
พ31101 0.5 พ31102 0.5 พ32101 0.5 พ32102 0.5 ศ33101 0.5 ศ33102 0.5 
ศ31101 0.5 ศ31102 0.5 ศ32101 0.5 ศ32102 0.5 ง33101 0.5 ง33102 0.5 
ง31101 0.5 ง31102 0.5 ง32101 0.5 ง32102 0.5 อ33101 1.0 อ33102 1.0 
อ31101 1.0 อ31102 1.0 อ32101 1.0 อ32102 1.0     

            
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ค31201 1.5 ค31202 1.5 ค32201 1.5 ค32202 1.5 ค33201 1.5 ค33202 1.5 
ค30201 0.5 ว30202 1.5 ค30203 0.5 ค30204 0.5 ว30205 1.5 ค333211 1.0 
ค31211 0.5 ว30222 1.5 ว30203 1.5 ว30204 1.5 ว30225 1.5 ว30206 1.5 
ว30201 1.5 ว30242 1.5 ว30223 1.5 ว30224 1.5 ว30245 1.0 ว30226 1.5 
ว30221 1.5 ว30262 0.5 ว30243 1.5 ว30244 1.5 ว30282 1.0 ว30246 1.5 
ว30241 1.0 ว30281 1.0 ส30233 0.5 ส30234 0.5 ว30264 1.0 พ30206 0.5 
ว30261 0.5 ส30232 0.5 พ30203 0.5 พ30204 0.5 พ30205 0.5 ศ30202 0.5 
ส30231 0.5 อ31202 0.5 อ32201 0.5 อ32202 0.5 ศ30201 0.5 อ33202 0.5 
อ31201 0.5 อ30202 0.5 จ30203 0.5 จ30204 0.5 อ33201 0.5 อ30206 0.5 
อ30201 0.5 จ30202 0.5 I30201 1.0 I30202 1.0 อ30205 0.5 จ30206 0.5 
อ30207 0.5       จ30205 0.5 อ30208 0.5 
จ30201 0.5           

            
กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
+I30901 การน าองค์
ความรู้ไปใช้บริการ
สังคม 

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 

35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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1.6 โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

กลุ่มการเรียน ศิลป์ – ภาษา 

 
* กิจกรรมนักเรียน - เลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น       
** กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ – จัดแบบบูรณาการร่วมกับ IS3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

ท31101 1.0 ท31102 1.0 ท32101 1.0 ท32102 1.0 ท33101 1.0 ท33102 1.0 
ค31101 1.0 ค31102 1.0 ค32101 1.0 ค32102 1.0 ค33101 1.0 ค33102 1.0 
ว30101 1.0 ว30102 1.0 ว30103 1.0 ว30104 1.0 ว30105 1.0 ว30106 1.0 
ส31101 1.0 ส31103 1.0 ส32101 1.0 ส32103 1.0 ส33101 1.0 ส33102 1.0 
ส31102 0.5 ส31104 0.5 ส32102 0.5 ส32104 0.5 พ33101 0.5 พ33102 0.5 
พ31101 0.5 พ31102 0.5 พ32101 0.5 พ32102 0.5 ศ33101 0.5 ศ33102 0.5 
ศ31101 0.5 ศ31102 0.5 ศ32101 0.5 ศ32102 0.5 ง30105 0.5 ง30106 0.5 
ง31101 0.5 ง31102 0.5 ง32103 0.5 ง32104 0.5 อ33101 1.0 อ33102 1.0 
อ31101 1.0 อ31102 1.0 อ32101 1.0 อ32102 1.0     

            
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

หน้าที่
พลเมือง 1 

0.5 หน้าที่
พลเมือง 2 

0.5 หน้าที่
พลเมือง 3 

0.5 หน้าที่
พลเมือง 4 

0.5 หน้าที่
พลเมือง 1 

0.5 หน้าที่
พลเมือง 2 

0.5 

พ30201 0.5 พ30202 0.5 IS 1.0 IS 1.0 พ30205 0.5 พ30206 0.5 
ส31201 1.0 ส31202 1.0 พ30203 0.5 พ30204 0.5 ส33201 1.0 ส33202 1.0 
ท31201 1.0 ท31202 1.0 ส32201 1.0 ส32202 1.0 ท33209 1.0 ท33210 1.0 
ท31203 1.0 ท31204 1.0 ท32205 1.0 ท32206 1.0 ท33211 1.0 ท33212 1.0 
ง30203 1.0 ง30201 1.0 ท32207 1.0 ท32208 1.0 ง30209 1.0 ง30207 1.0 
ว30283 1.0 ว30285 1.0 ง30210 1.0 ง30212 1.0 ว30289 1.0 ว30387 1.0 
ศ30205 1.0 ศ30206 1.0 ศ30201 1.0 ศ30202 1.0 ศ30203 1.0 ศ30204 1.0 
อ31201 0.5 อ31202 0.5 อ32203 0.5 อ32204 0.5 อ33201 0.5 อ33202 0.5 
จ30201 0.5 จ30202 0.5 จ30203 0.5 จ30204 0.5 จ30205 1.0 จ30206 1.0 
จ30207 1.0 จ30208 1.0 จ30209 1.0 จ30210 1.0 จ30211 1.0 จ30212 1.0 

            
กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
+I30901 การน าองค์
ความรู้ไปใช้บริการ
สังคม 

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 

35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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1.7 โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

กลุ่มการเรียน ศิลป์ – ทั่วไป 

 
* กิจกรรมนักเรียน - เลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น       
** กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ – จัดแบบบูรณาการร่วมกับ IS3 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

ท31101 1.0 ท31102 1.0 ท32101 1.0 ท32102 1.0 ท33101 1.0 ท33102 1.0 
ค31101 1.0 ค31102 1.0 ค32101 1.0 ค32102 1.0 ค33101 1.0 ค33102 1.0 
ว30101 1.0 ว30102 1.0 ว30103 1.0 ว30104 1.0 ว30105 1.0 ว30106 1.0 
ส31101 1.0 ส31103 1.0 ส32101 1.0 ส32103 1.0 ส33101 1.0 ส33102 1.0 
ส31102 0.5 ส31104 0.5 ส32102 0.5 ส32104 0.5 พ33101 0.5 พ33102 0.5 
พ31101 0.5 พ31102 0.5 พ32101 0.5 พ32102 0.5 ศ33101 0.5 ศ33102 0.5 
ศ31101 0.5 ศ31102 0.5 ศ32101 0.5 ศ32102 0.5 ง30105 0.5 ง30106 0.5 
ง31101 0.5 ง31102 0.5 ง32103 0.5 ง32104 0.5 อ33101 1.0 อ33102 1.0 
อ31101 1.0 อ31102 1.0 อ32101 1.0 อ32102 1.0     

            
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

หน้าที่
พลเมือง 1 

0.5 หน้าที่
พลเมือง 2 

0.5 หน้าที่
พลเมือง 3 

0.5 หน้าที่
พลเมือง 4 

0.5 หน้าที่
พลเมือง 1 

0.5 หน้าที่
พลเมือง 2 

0.5 

พ30201 0.5 พ30202 0.5 I30201 0.5 I30202 1.0 พ30205 1.0 พ30206 1.0 
ส31201 1.0 ส31202 1.0 พ30203 0.5 พ30204 0.5 ส33201 1.0 ส33202 1.0 
ท31201 1.0 ท31202 1.0 ส32201 1.0 ส32202 1.0 ท33209 1.0 ท33210 1.0 
ง30213 2.0 ง30213 2.0 ท32205 1.0 ท32206 1.0 ง30207 2.0 ง30208 2.0 
ว30283 1.0 ว30284 1.0 ง30219 2.0 ง30221 2.0 ว30289 1.0 ว30290 1.0 
ว30285 1.0 ว30286 1.0 ว30287 1.0 ว30288 1.0 ว30291 1.0 ว30292 1.0 
ศ30201 1.0 ศ30202 1.0 ศ30203 1.0 ศ30204 1.0 ศ30205 1.0 ศ30206 1.0 
อ31201 0.5 อ31202 0.5 อ31203 0.5 อ31204 0.5 อ33201 0.5 อ33202 0.5 
จ30201 0.5 จ30202 0.5 จ30203 0.5 จ30204 0.5 จ30205 0.5 จ30206 1.0 

            
กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) กิจกรรม (ชม.) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 - รักษาดินแดน -
บ าเพ็ญประโยชน ์
 - ชมรม ชุมนุม 

20 
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
+I30901 การน าองค์
ความรู้ไปใช้บริการ
สังคม 

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์

20 

35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ	พัฒนาอย่างรอบด้าน

เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 ท้ังร่างกาย	 สติปัญญา	 อารมณ์	 และสังคม	 เสริมสร้างให้เป็นผู้ม ี

ศีลธรรม	 จริยธรรม	 มีระเบียบวินัย	 	 ปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกของการท�าประโยชน์เพื่อสังคม	

สามารถจัดการตนเองได้	และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข	

	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		แบ่งเป็น	3	ลักษณะ	ดังนี้

 1. กิจกรรมแนะแนว 

	 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง	 รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม	 สามารถคิด

ตัดสินใจ	คิดแก้ปัญหา	ก�าหนดเป้าหมาย	วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน	และอาชีพ	สามารถปรับ

ตนได้อย่างเหมาะสม	นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน	ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ

และให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน	

 2.  กิจกรรมนักเรียน

	 	 	 	 	 	 	 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย	 ความเป็นผู้น�าผู้ตามที่ดี	 ความรับผิดชอบ																

การท�างานร่วมกัน	การรู้จักแก้ปัญหา		การตัดสินใจที่เหมาะสม	ความมีเหตุผล	การช่วยเหลือแบ่ง

ปันกัน			เอื้ออาทร	และสมานฉันท์		โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ	ความถนัด	และความ

สนใจของผู้เรียน	ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน	ได้แก่	การศึกษาวิเคราะห์วางแผน	ปฏิบัติ

ตามแผน	 ประเมินและปรับปรุงการท�างาน	 เน้นการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ตามความเหมาะ

สมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน	 บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น	 กิจกรรมนักเรียน

ประกอบด้วย

	 	 2.1	 	 กิจกรรมลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์	 และนักศึกษา 

วิชาทหาร		

	 	 2.2	กิจกรรมชุมนุม	ชมรม	

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

	 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ชุมชน	และท้องถิ่น

ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร	เพือ่แสดงถงึความรับผิดชอบ	ความดีงาม	ความเสียสละต่อ

สังคม	มีจิตสาธารณะ	เช่น	กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง	ๆ		กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม	
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ระเบียบข้อปฏิบัติในการติดต่อกับงานทะเบียน
 1. เวลาท�าการ	เริม่ตัง้แต่เวลา	08.30	น.-16.30	น.	ทกุวนั	(วนัเสาร์	-อาทติย์	และวนัหยดุ

ราชการ)

 2. สถานที่ท�าการ		ณ	กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัญจาศึกษา	บริการต่าง	ๆ 	ที่งาน

ทะเบียนจัดท�าให้มีดังนี้

	 	 2.1	 จัดท�าและออกหลักฐานต่าง	ๆ	เช่น	ระเบียนแสดงผลการเรียนรู้	(ปพ.1)	ใบ

ประกาศนียบัตร	(ปพ.2)	ใบรับรองผลการศึกษา	(ปพ.7)

	 	 2.2		 แก้ไขหลกัฐานต่างๆ	ท่ีงานทะเบยีนออกให้กรณมีหีลกัฐานมาแสดงว่าผดิพลาด

	 	 2.3		 จัดลงทะเบียนเรียน	และขอพักการเรียน

	 	 2.4		 การขอลาออก	ย้ายสถานศึกษา

	 	 2.5		 อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

 3. การแต่งกาย	กรณีนักเรียนปัจจุบันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ

ข้อบังคับของนักเรียน	กรณีประชาชนทั่วไปต้องแต่งกายในชุดสุภาพ	และให้แสดงบัตรประจ�าตัว

ต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนทุกครั้งที่มาติดต่อขอรับการบริการ

 4. ก�าหนดการยื่นเรื่องราวต่าง ๆ 	การยื่นเรื่องราวเพื่อขอหลักฐานต่าง	ๆ 	ให้ยื่นล่วงหน้า	

ดังนี้

	 	 ระเบียนแสดงผลการเรียนรู้	(ปพ.1)			 	 ยื่นล่วงหน้า	3	วัน

	 	 ใบรับรองผลการศึกษา	(ปพ.7)	 	 ยื่นล่วงหน้า	3	วัน

	 	 ใบแสดงผลการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ	 ยื่นล่วงหน้า	5	วัน

	 	 อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน	 	 ยื่นล่วงหน้า	3	วัน

 5. การจ�าหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียน

	 	 5.1	นักเรียนที่ทางโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่า	พฤติกรรมไม่เหมาะสม

	 	 5.2	นักเรียนที่ขาดเรียนเกิน	7	วัน	โดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร

	 	 5.3	นักเรียนที่ลาออก

	 	 5.4	นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร

 6. การขาดเรียนนาน

	 นักเรียนที่ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุเกิน	3	วัน	/	3	ครั้ง	ติดต่อกัน	โรงเรียนจะมอบให้

ครทูีป่รึกษา	/	ครปูระจ�าวชิาส่งหนงัสอืเตอืนไปถงึผูป้กครองครัง้ที	่1	หากไม่ได้รบัการตดิต่อภายใน	

5	วัน	จะส่งหนังสือเตือนเป็นครั้งที่	2	และภายใน	7	วัน	ยังไม่ได้รับการติดต่อจะส่งหนังสือเตือน

เป็นครั้งที่	3	หลังจากนั้น	หากไม่ได้รับการติดต่อในเวลาอันสมควร	โรงเรียนจะคัดชื่อออกจากการ
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เป็นนกัเรยีน	(โดยครทูีป่รกึษาเป็นผูม้ากรอกข้อความในใบแจ้งการขาดเรียนนาน	ส่งท่ีงานทะเบยีน

เพื่อน�าเสนอผู้อ�านวยการโรงเรียนพิจารณาด�าเนินการต่อไป)

 7. การลาออก

	 	 7.1	นอกจากนกัเรยีนทีจ่บชัน้	ม.3	และ	ม.6	การลาออกจากโรงเรียนต้องมผู้ีปกครอง

เขยีนค�าร้องขอลาออกด้วยตนเอง	หากมคีวามจ�าเป็นมาลาออกไม่ได้	ต้องมหีนงัสอืเป็นลายลกัษณ์

อักษรให้นกัเรยีนน�าไปแสดงต่อผูอ้�านวยการ	พร้อมรปูถ่ายปัจจุบนัของนกัเรียน	ขนาด	1	นิว้	จ�านวน	

2	รปู	ถ้าหากนกัเรยีนยงัไม่ได้ช�าระค่าบ�ารงุใด	ๆ 	กใ็ห้น�าไปช�าระทีง่านการเงนิของโรงเรยีนเสยีก่อน	

มิฉะนั้นจะไม่ออกระเบียนแสดงผลการเรียนรู้	(ปพ.1)	ให้

	 	 7.2	นักเรียนที่ลาออกจากชั้น	ม.1-6	จะได้รับ	ระเบียนแสดงผลการเรียนรู้	(ปพ.1)

	 	 7.3	 เมื่อนักเรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนรู้	 (ปพ.1)	 จากโรงเรียนไปแล้ว	 ถ้า

สูญหายให้มายื่นค�าร้อง	 พร้อมรูปถ่ายขนาด	 1	 นิ้ว	 ต่องานทะเบียนของโรงเรียนและช�าระค่า

ธรรมเนียมระเบียนแสดงผลการเรียนรู้	(ปพ.1)	ใบละ	5	บาท

	 	 7.4	เมื่อนักเรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนรู้	(ปพ.1)	จากโรงเรียนไปแลว้เกิดข้อ

ผดิพลาดในเอกสารดงักล่าวอย่าลบ	ขดู	ขดีฆ่า	หรอืเตมิข้อความใด	ๆ 	ทัง้สิน้	ให้น�าไปให้นายทะเบยีน

ของโรงเรยีนพจิารณาแก้ไข	ถ้าหากนกัเรยีนแก้ไขเองโดยพลการ	ทางโรงเรยีนจะไม่พจิารณาท�าให้

ใหม่

เกณฑ์การจบการศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

เกณฑ์การจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนปกติ

	 ผู้เรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ของโรงเรียนมัญจาศึกษา

	 1.	ผูเ้รยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน	และรายวชิาเพิม่เตมิ	จ�านวน	81	หน่วยกติ	โดยเป็นรายวชิา

พื้นฐาน	จ�านวน	66	หน่วยกิต		และรายวิชาเพิ่มเติม	จ�านวน	15	หน่วยกิต

	 2.	 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	 77	 หน่วยกิต	 โดยเป็นรายวิชา 

พื้นฐาน	จ�านวน	66	หน่วยกิต	และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า	11	หน่วยกิต

	 3.	ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์	และเขียน	ระดับ	“	ผ่าน”	ขึ้นไป

	 4.	ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	ระดับ	“	ผ่าน”	ขึ้นไป

	 5.	ผูเ้รยีนต้องเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	และได้รบัการตดัสนิผลการเรยีน	“ผ่าน”	ทกุ

กิจกรรม
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เกณฑ์การจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ

ผู้เรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ของโรงเรียนมัญจาศึกษา

	 1.	ผูเ้รยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน	และรายวชิาเพิม่เตมิ	จ�านวน	96	หน่วยกติ	โดยเป็นรายวชิา

พื้นฐาน	จ�านวน	66	หน่วยกิต		และรายวิชาเพิ่มเติม	จ�านวน	30	หน่วยกิต

	 2.	 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	 77	 หน่วยกิต	 โดยเป็นรายวิชา 

พื้นฐาน	จ�านวน	66	หน่วยกิต	และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า	11	หน่วยกิต

	 3.	ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์	และเขียน	ระดับ	“	ผ่าน”	ขึ้นไป	

	 4.	ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์	และเขียน	ระดับ	“	ผ่าน”	ขึ้นไป

	 5.	ผูเ้รยีนต้องเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	และได้รบัการตดัสนิผลการเรยีน	“ผ่าน”	ทกุ

กิจกรรม		

  

เกณฑ์การจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 ผู้เรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ของโรงเรียนมัญจาศึกษา

	 1.	ผูเ้รยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน	และรายวชิาเพิม่เตมิ	จ�านวน	96	หน่วยกติ	โดยเป็นรายวชิา

พื้นฐาน	จ�านวน	41	หน่วยกิต		และรายวิชาเพิ่มเติม	จ�านวน	55	หน่วยกิต

	 2.	 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	 77	 หน่วยกิต	 โดยเป็นรายวิชา 

พื้นฐาน		จ�านวน	41	หน่วยกิต	และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 3.	ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์	และเขียน	ระดับ	“	ผ่าน”	ขึ้นไป

	 4.	ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	ระดับ	“	ผ่าน”	ขึ้นไป

	 5.	ผูเ้รยีนต้องเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	และได้รบัการตดัสนิผลการเรยีน	“ผ่าน”	ทกุ

กิจกรรม

เกณฑ์การจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษ 

	 ผู้เรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ของโรงเรียนมัญจาศึกษา

	 1.	ผูเ้รยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน	และรายวชิาเพิม่เตมิ	จ�านวน	99	หน่วยกติ	โดยเป็นรายวชิา

พื้นฐาน	จ�านวน	41	หน่วยกิต		และรายวิชาเพิ่มเติม	จ�านวน	58	หน่วยกิต

	 2.	 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	 77	 หน่วยกิต	 โดยเป็นรายวิชา 

พื้นฐาน		จ�านวน	41	หน่วยกิต	และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 3.	ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์	และเขียน	ระดับ	“	ผ่าน”	ขึ้นไป

	 4.	ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	ระดับ	“	ผ่าน”	ขึ้นไป

	 5.	ผูเ้รยีนต้องเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	และได้รบัการตดัสนิผลการเรยีน	“ผ่าน”	ทกุ

กิจกรรม
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒. 
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12 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เปนกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู และพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูและใชเปนขอมูลสําหรับ

การตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาตองมีกระบวนการจัดการที่เปนระบบ เพื่อใหการดําเนินการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และใหผลการประเมินที่ตรงตามความรูความสามารถ

ทีแ่ทจรงิของผูเรยีน ถกูตองตามหลกัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู รวมทัง้สามารถรองรบัการประเมนิภายใน

และการประเมนิภายนอกตามระบบประกนัคณุภาพการศกึษาได สถานศกึษาจงึควรกาํหนดหลกัการดาํเนนิการวดั

และประเมินผลการเรียนรูเพือ่เปนแนวทางในการตัดสนิใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสตูร

สถานศึกษา ดังนี้

 ๑.  สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยเปดโอกาส

ใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวม

 ๒.  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนและตดัสินผลการเรียน

 ๓.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

ตามกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดใหมีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๔.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตองดําเนินการดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดาน

ทั้งดานความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรม และเจตคติเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัดธรรมชาติวิชา 

และระดับชั้นของผูเรียน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได

 ๕.  การประเมินผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู การรวมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ

แตละระดับและรูปแบบการศึกษา

 ๖.  เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู

 ๗.  ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและระหวางรูปแบบการศึกษาตาง ๆ 

 ๘.  ใหสถานศึกษาจัดทําและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเปนหลักฐานการประเมินผล

การเรยีนรู รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผูเรียน
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 13

 องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พุทธศักราช ๒๕๕๑

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดจุดหมาย สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน คณุลกัษณะอันพงึประสงค และมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผูเรียน

ใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก กําหนดใหผูเรียน

ไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กําหนดในสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ มีความสามารถในการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสัมพันธ ดังแผนภาพที่ ๒.๑

๘ กลุมสาระการเรียนรู การอาน

คิดวิเคราะห และเขียน

คุณภาพผูเรียน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงความสัมพันธขององคประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู

 ๑.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู

  ผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูผูเรียนเปนรายวิชาบนพื้นฐานของตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน 

และผลการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีกําหนดในหนวยการเรียนรู ผูสอนใชวิธีการท่ีหลากหลายจาก

แหลงขอมูลหลาย ๆ แหลง เพ่ือใหไดผลการประเมินที่สะทอนความรูความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน โดย

วัดและประเมินการเรียนรูอยางตอเน่ืองไปพรอมกับการจัดการเรียนการสอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติ

ของผูเรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม ผูสอนควรเนนการประเมินตามสภาพจริง เชน 

การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ ควบคูไปกับ

การใชการทดสอบแบบตาง ๆ  อยางสมดุล ตองใหความสําคัญกับการประเมินระหวางเรียนมากกวาการประเมิน

ปลายป/ปลายภาค และใชเปนขอมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ 
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 15

 ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินคุณลักษณะท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียน อันเปนคุณลักษณะท่ีสังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พทุธศกัราช ๒๕๕๑ กาํหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ๘ คณุลกัษณะ ในการประเมินใหประเมินแตละคุณลกัษณะ 

แลวรวบรวมผลการประเมนิจากผูประเมนิทกุฝายและแหลงขอมลูหลายแหลงเพือ่ใหไดขอมลูนาํมาสูการสรปุผล

เปนรายป/รายภาค และใชเปนขอมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ 

  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ ดังแผนภาพที่ ๒.๔

แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

มีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน

กษัตริย

รักความเปนไทย ซื่อสัตยสุจริต

มุงมั่นในการทํางาน มีวินัย

อยูอยางพอเพียง ใฝเรียนรู

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

 ๔.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน 

และเวลาในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม และใชเปนขอมูลประเมินการเลื่อนชั้น

และการจบการศึกษาระดับตาง ๆ ดังแผนภาพที่ ๒.๕

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

 ผูบําเพ็ญประโยชน

และนักศึกษาวิชาทหาร

- ชุมนุม/ชมรม

แผนภาพที่ ๒.๕ แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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22 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดยผูสอนกําหนดเกณฑที่ยอมรับไดในการผานตัวชี้วัดทุกตัวใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

กลาวคือ ใหทาทายการเรียนรู ไมยากหรืองายเกินไป เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินวาสิ่งที่ผูเรียนรู เขาใจ 

ทําไดนั้น เปนที่นาพอใจ บรรลุตามเกณฑที่ยอมรับได หากยังไมบรรลุจะตองหาวิธีการชวยเหลือ เพื่อใหผูเรียน

ไดรบัการพฒันาสงูสดุ การกาํหนดเกณฑนีผู้สอนสามารถใหผูเรียนรวมกาํหนดดวยได เพือ่ใหเกดิความรบัผดิชอบ

รวมกันและสรางแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนาสวนมากเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ 

เชน สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบยอย ในการประเมินเพื่อการพัฒนานี้ ควรใหผูเรียนไดรับการพัฒนา

จนผานเกณฑที่ยอมรับได ผูเรียนแตละคนอาจใชเวลาเรียนและวิธีการเรียนที่แตกตางกัน ฉะนั้น ผูสอน

ควรนําขอมูลที่ไดมาใชปรับวิธีการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ อันจะนําไปสูการบรรลุ

มาตรฐานการเรียนรูในทายที่สุดอยางมีคุณภาพ การประเมินเพื่อการพัฒนาจึงไมจําเปนตองตัดสินใหคะแนน

เสมอไป การตัดสินใหคะแนนหรือใหเปนระดับคุณภาพควรดําเนินการโดยใชการประเมินสรุปผลรวม

เมื่อจบหนวยการเรียนรูและจบรายวิชา 

   การตัดสนิผลการเรียน ตดัสนิเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางภาคและปลายภาค

ตามสัดสวนที่สถานศึกษากําหนด ทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสินและใหระดับผลการเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนตองผาน

ทุกรายวิชาพื้นฐาน

  ๒.๒  การใหระดับผลการเรียน

    การตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลข

แสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ 

   การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใชระบบผานและไมผาน โดย

กําหนดเกณฑการตัดสินผานแตละรายวิชาที่รอยละ ๕๐ จากนั้นจึงใหระดับผลการเรียนที่ผาน สําหรับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ แนวการใหระดับ

ผลการเรียน ๘ ระดับ และความหมายของแตละระดับดังแสดงในตาราง ดังนี้

 ๔ ดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐

 ๓.๕ ดีมาก ๗๕ - ๗๙

 ๓ ดี ๗๐ - ๗๔

 ๒.๕ คอนขางดี ๖๕ - ๖๙

 ๒ ปานกลาง ๖๐ - ๖๔

 ๑.๕ พอใช ๕๕ - ๕๙

 ๑ ผานเกณฑขั้นตํ่า ๕๐ - ๕๔

 ๐ ตํ่ากวาเกณฑ ๐ - ๔๙

 ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ
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16 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู

 ๑.  ระดับประถมศึกษา

  ๑.๑  การตัดสินผลการเรียน

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑการวัด

และประเมินผลการเรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้

    ๑)  ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

    ๒)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

   ๓)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

   ๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

   เพื่อใหการจัดการเรียนรูบังเกิดผล ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอในความรู

ทักษะ คุณลักษณะท่ีกําหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนท่ีเพียงพอตอการพัฒนาดวย โดยปกติในระดับ

ประถมศกึษา ผูสอนจะมเีวลาอยูกบัผูเรียนตลอดปการศกึษา ประมาณ ๒๐๐ วนั สถานศกึษาจงึควรบรหิารจดัการ

เวลาท่ีไดรบันีใ้หเกิดประโยชนสงูสดุตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน และตระหนักวาเวลาเรียนเปนทรัพยากร

ทีใ่ชหมดไปในแตละวนั มากกวาเปนเพยีงองคประกอบหนึง่ของการบรหิารหลกัสตูร การกาํหนดใหผูเรยีนมเีวลา

เรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนตลอดปการศึกษา จึงเปนการมุงหวังใหผูสอนมีเวลาในการพัฒนา

ผูเรียน และเติมเต็มศักยภาพของผูเรียน และเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูสอนตอง

ตรวจสอบความรูความสามารถท่ีแสดงพัฒนาการของผูเรียนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง อีกทั้งตองสรางให

ผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนดวยการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองอยางสมํ่าเสมอ

เชนกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสําคัญในการนํามาใชออกแบบหนวยการเรียนรูนั้นยังเปนแนวทางสําหรับผูสอนและ

ผูเรียนใชในการตรวจสอบยอนกลับวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือยัง การประเมินในชั้นเรียนซึ่งตองอาศัยทั้ง

การประเมินเพื่อการพัฒนาและการประเมินเพ่ือสรุปการเรียนรูจะเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบ

ความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน สถานศึกษาโดยผูสอนกําหนดเกณฑที่ยอมรับไดในการผานตัวชี้วัดทุกตัว

ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา กลาวคือ ใหทาทายการเรียนรูไมยากหรืองายเกินไป เพื่อใชเปนเกณฑ

ในการประเมินวาสิ่งที่ผูเรียนรู เขาใจ ทําไดนั้น เปนที่นาพอใจ บรรลุตามเกณฑที่ยอมรับได หากยังไมบรรลุ

จะตองหาวิธีการชวยเหลือ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสูงสุด การกําหนดเกณฑนี้ผูสอนสามารถใหผูเรียน

รวมกาํหนดดวยได เพือ่ใหเกดิความรบัผดิชอบรวมกันและสรางแรงจงูใจในการเรยีน การประเมนิเพือ่การพฒันา

สวนมากเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ เชน สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบยอยในการประเมิน

เพื่อการพัฒนานี้ ควรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาจนผานเกณฑที่ยอมรับได ผูเรียนแตละคนอาจใชเวลาเรียน

และวธิกีารเรยีนทีแ่ตกตางกนั ฉะนัน้ ผูสอนควรนาํขอมูลทีไ่ดมาใชปรบัวธิกีารสอนเพือ่ใหผูเรียนไดรบัการพฒันา

เตม็ศกัยภาพ อนัจะนาํไปสูการบรรลุมาตรฐานการเรียนรูในทายทีส่ดุอยางมคีณุภาพ การประเมนิเพือ่การพฒันา
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 21

สอนซอมเสรมิเปนกรณพีเิศษนอกเหนอืไปจากการสอนตามปกต ิเพือ่พฒันาใหผูเรยีนสามารถบรรลตุามมาตรฐาน

การเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กําหนดไว เปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

  ๑.๖  เกณฑการจบระดับประถมศึกษา  

   ๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน

ตามโครงสรางเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่

สถานศึกษากําหนด

   ๒)  ผูเรยีนตองมีผลการประเมินรายวชิาพืน้ฐานผานเกณฑการประเมนิตามทีส่ถานศกึษา

กําหนด 

   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

 ๒.  ระดับมัธยมศึกษา

  ๒.๑  การตัดสินผลการเรียน

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑการวัด

และประเมินผลการเรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้ 

    ๑)  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

   ๒)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

   ๓)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

   ๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

   เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูสอนตองตรวจสอบความรูความสามารถ

ที่แสดงพัฒนาการของผูเรียนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง อีกทั้งตองสรางใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตน

ดวยการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองอยางสม่ําเสมอเชนกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสําคัญในการ

นํามาใชออกแบบหนวยการเรียนรูนั้นยังเปนแนวทางสําหรับผูสอนและผูเรียนใชในการตรวจสอบยอนกลับ

วาผูเรยีนเกดิการเรยีนรูหรอืยงั การประเมนิในชัน้เรยีนซึง่ตองอาศยัทัง้การประเมนิเพือ่การพฒันาและการประเมนิ

เพ่ือสรุปการเรียนรูจะเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน สถานศึกษา
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา50

22 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดยผูสอนกําหนดเกณฑที่ยอมรับไดในการผานตัวชี้วัดทุกตัวใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

กลาวคือ ใหทาทายการเรียนรู ไมยากหรืองายเกินไป เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินวาสิ่งที่ผูเรียนรู เขาใจ 

ทําไดนั้น เปนที่นาพอใจ บรรลุตามเกณฑที่ยอมรับได หากยังไมบรรลุจะตองหาวิธีการชวยเหลือ เพื่อใหผูเรียน

ไดรบัการพฒันาสงูสดุ การกาํหนดเกณฑนีผู้สอนสามารถใหผูเรยีนรวมกาํหนดดวยได เพือ่ใหเกดิความรบัผดิชอบ

รวมกันและสรางแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนาสวนมากเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ 

เชน สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบยอย ในการประเมินเพื่อการพัฒนานี้ ควรใหผูเรียนไดรับการพัฒนา

จนผานเกณฑที่ยอมรับได ผูเรียนแตละคนอาจใชเวลาเรียนและวิธีการเรียนที่แตกตางกัน ฉะนั้น ผูสอน

ควรนําขอมูลที่ไดมาใชปรับวิธีการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ อันจะนําไปสูการบรรลุ

มาตรฐานการเรียนรูในทายที่สุดอยางมีคุณภาพ การประเมินเพื่อการพัฒนาจึงไมจําเปนตองตัดสินใหคะแนน

เสมอไป การตัดสินใหคะแนนหรือใหเปนระดับคุณภาพควรดําเนินการโดยใชการประเมินสรุปผลรวม

เมื่อจบหนวยการเรียนรูและจบรายวิชา 

   การตัดสนิผลการเรียน ตดัสนิเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางภาคและปลายภาค

ตามสัดสวนที่สถานศึกษากําหนด ทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสินและใหระดับผลการเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนตองผาน

ทุกรายวิชาพื้นฐาน

  ๒.๒  การใหระดับผลการเรียน

    การตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลข

แสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ 

   การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใชระบบผานและไมผาน โดย

กําหนดเกณฑการตัดสินผานแตละรายวิชาที่รอยละ ๕๐ จากนั้นจึงใหระดับผลการเรียนที่ผาน สําหรับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ แนวการใหระดับ

ผลการเรียน ๘ ระดับ และความหมายของแตละระดับดังแสดงในตาราง ดังนี้

 ๔ ดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐

 ๓.๕ ดีมาก ๗๕ - ๗๙

 ๓ ดี ๗๐ - ๗๔

 ๒.๕ คอนขางดี ๖๕ - ๖๙

 ๒ ปานกลาง ๖๐ - ๖๔

 ๑.๕ พอใช ๕๕ - ๕๙

 ๑ ผานเกณฑขั้นตํ่า ๕๐ - ๕๔

 ๐ ตํ่ากวาเกณฑ ๐ - ๔๙

 ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 23

   ในกรณีที่ไมสามารถใหระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับได ใหใชตัวอักษรระบุเง่ือนไข

ของผลการเรียน ดังนี้

   “มส” หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียน

มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล

ปลายภาคเรียน

   “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได เนื่องจากผูเรียนไมมีขอมูล

ผลการเรียนรายวิชานั้นครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลระหวางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมาย

ใหทํา ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหประเมินผลการเรียนไมได

    การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น

ใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน 

   ๑) ในการสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้น

และจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้

      ดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ

      ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

      ผาน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ แตยังมีขอบกพรอง

บางประการ

      ไมผาน หมายถึง  ไมมผีลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คดิวเิคราะห 

และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานน้ันยังมีขอบกพรอง

ที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ

   ๒)  ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลักษณะ

เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้

      ดีเยี่ยม หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใช

ในชีวิตประจําวันเพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคม 

โดยพจิารณาจากผลการประเมนิระดบัดเียีย่ม จาํนวน ๕ - ๘

คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน

ตํ่ากวาระดับดี
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา 51

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 23

   ในกรณีที่ไมสามารถใหระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับได ใหใชตัวอักษรระบุเง่ือนไข

ของผลการเรียน ดังนี้

   “มส” หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียน

มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล

ปลายภาคเรียน

   “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได เนื่องจากผูเรียนไมมีขอมูล

ผลการเรียนรายวิชานั้นครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลระหวางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมาย

ใหทํา ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหประเมินผลการเรียนไมได

    การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น

ใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน 

   ๑) ในการสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้น

และจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้

      ดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ

      ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

      ผาน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ แตยังมีขอบกพรอง

บางประการ

      ไมผาน หมายถึง  ไมมผีลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คดิวเิคราะห 

และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานน้ันยังมีขอบกพรอง

ที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ

   ๒)  ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลักษณะ

เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้

      ดีเยี่ยม หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใช

ในชีวิตประจําวันเพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคม 

โดยพจิารณาจากผลการประเมนิระดับดเียีย่ม จาํนวน ๕ - ๘

คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน

ตํ่ากวาระดับดี
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24 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

      ดี  หมายถึง  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อให

เปนการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก

           ๑.  ไดผลการประเมนิระดับดีเยีย่ม จาํนวน ๑ - ๔ คณุลกัษณะ 

 และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวา

 ระดับดี หรือ

           ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ

           ๓.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๕ - ๗

 คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะไดผลการ ประเมิน

 ระดับผาน

      ผาน  หมายถึง  ผู เรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเ ง่ือนไขที่

สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจาก 

           ๑.  ไดผลการประเมินระดับผานทั้ง ๘ คุณลักษณะ 

 หรือ

           ๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ - ๔

 คณุลกัษณะ และคุณลกัษณะท่ีเหลอืไดผลการประเมิน

 ระดับผาน

      ไมผาน หมายถึง  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไข

ที่สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน

ระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ

 การประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน จะตองพจิารณาท้ังเวลาการเขารวมกจิกรรม การปฏิบตัิ

กิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน

     กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ 

     ๑)  กิจกรรมแนะแนว 

     ๒)  กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 

      (๑)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษา

วิชาทหาร โดยผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  

      (๒) กจิกรรมชุมนุมหรือชมรม

      ทั้งนี้ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวมกิจกรรมทั้งขอ (๑) และ (๒) 

สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในขอ (๑) หรือ (๒)

     ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา52

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 25

     ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้

     “ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

       มีผลงานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

     “มผ”   หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

       มีผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

  ๒.๓  การเปลี่ยนผลการเรียน

   ๒.๓.๑  การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” 

     สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่ผูเรียน

สอบไมผานกอน แลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน ๒ ครั้ง ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลา

ที่สถานศึกษากําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สําหรับ

ภาคเรียนที่ ๒ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น 

     การสอบแกตัวใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑”

     ถาสอบแกตัว ๒ ครั้งแลว ยังไดระดับผลการเรียน “๐” อีก ใหสถานศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผูเรียน โดยปฏิบัติดังนี้

      ๑)  ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น

     ๒)  ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหเรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ทั้งน้ี 

ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา

     ในกรณีที่เปล่ียนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน

วาเรียนแทนรายวิชาใด

    ๒.๓.๒  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”

     การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ใหดําเนินการดังนี้ 

     ใหผูเรียนดําเนินการแกไข “ร” ตามสาเหตุ เม่ือผูเรียนแกไขปญหาเสร็จแลว

ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต ๐ - ๔) 

     ถาผูเรียนไมดําเนินการแกไข “ร” กรณีที่สงงานไมครบ แตมีผลการประเมิน

ระหวางภาคเรียนและปลายภาค ใหผูสอนนําขอมูลที่มีอยูตัดสินผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูใน

ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ ๒ 

ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น เม่ือพนกําหนดนี้แลวใหเรียนซํ้า หากผลการเรียนเปน “๐” 

ใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ 

    ๒.๓.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 

     การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
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24 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

      ดี  หมายถึง  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อให

เปนการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก

           ๑.  ไดผลการประเมนิระดับดีเยีย่ม จาํนวน ๑ - ๔ คณุลกัษณะ 

 และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวา

 ระดับดี หรือ

           ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ

           ๓.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๕ - ๗

 คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะไดผลการ ประเมิน

 ระดับผาน

      ผาน  หมายถึง  ผู เรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเ ง่ือนไขที่

สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจาก 

           ๑.  ไดผลการประเมินระดับผานทั้ง ๘ คุณลักษณะ 

 หรือ

           ๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ - ๔

 คณุลกัษณะ และคุณลกัษณะท่ีเหลอืไดผลการประเมิน

 ระดับผาน

      ไมผาน หมายถึง  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไข

ที่สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน

ระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ

 การประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพจิารณาท้ังเวลาการเขารวมกจิกรรม การปฏิบตัิ

กิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน

     กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ 

     ๑)  กิจกรรมแนะแนว 

     ๒)  กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 

      (๑)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษา

วิชาทหาร โดยผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  

      (๒) กจิกรรมชุมนุมหรือชมรม

      ทั้งนี้ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวมกิจกรรมทั้งขอ (๑) และ (๒) 

สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในขอ (๑) หรือ (๒)

     ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา 53

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 25

     ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้

     “ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

       มีผลงานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

     “มผ”   หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

       มีผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

  ๒.๓  การเปลี่ยนผลการเรียน

   ๒.๓.๑  การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” 

     สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่ผูเรียน

สอบไมผานกอน แลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน ๒ คร้ัง ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลา

ที่สถานศึกษากําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สําหรับ

ภาคเรียนที่ ๒ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น 

     การสอบแกตัวใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑”

     ถาสอบแกตัว ๒ คร้ังแลว ยังไดระดับผลการเรียน “๐” อีก ใหสถานศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผูเรียน โดยปฏิบัติดังนี้

      ๑)  ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น

     ๒)  ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหเรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ทั้งน้ี 

ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา

     ในกรณีที่เปล่ียนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน

วาเรียนแทนรายวิชาใด

    ๒.๓.๒  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”

     การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ใหดําเนินการดังนี้ 

     ใหผูเรียนดําเนินการแกไข “ร” ตามสาเหตุ เม่ือผูเรียนแกไขปญหาเสร็จแลว

ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต ๐ - ๔) 

     ถาผูเรียนไมดําเนินการแกไข “ร” กรณีที่สงงานไมครบ แตมีผลการประเมิน

ระหวางภาคเรียนและปลายภาค ใหผูสอนนําขอมูลที่มีอยูตัดสินผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูใน

ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ ๒ 

ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น เม่ือพนกําหนดนี้แลวใหเรียนซํ้า หากผลการเรียนเปน “๐” 

ใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ 

    ๒.๓.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 

     การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
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26 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

     ๑)  กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ 

แตมเีวลาเรยีนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรยีนในรายวชิานัน้ ใหสถานศกึษาจดัใหเรียนเพิม่เตมิโดยใชชัว่โมง

สอนซอมเสริม หรือใชเวลาวาง หรือใชวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทํา จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกําหนดไว

สาํหรบัรายวชิานัน้ แลวจงึใหวดัผลปลายภาคเปนกรณพีเิศษ ผลการแก “มส” ใหไดระดับผลการเรยีนไมเกนิ “๑” 

การแก “มส” กรณนีีใ้หกระทาํใหเสรจ็สิน้ภายในปการศกึษานัน้ ถาผูเรยีนไมมาดาํเนนิการแก “มส” ตามระยะเวลา

ที่กําหนดไวนี้ใหเรียนซ้ํา ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก “มส” 

ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน แตเมื่อพนกําหนดนี้แลว ใหปฏิบัติดังนี้

      (๑) ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น 

      (๒) ถาเปนรายวชิาเพิม่เติมใหอยูในดลุยพนิจิของสถานศกึษา ใหเรียนซํา้

หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม 

     ๒) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ 

ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้

      (๑) ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น 

      (๒) ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเรียน

ซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม 

      ในกรณทีีเ่ปลีย่นรายวชิาเรยีนใหม ใหหมายเหตใุนระเบยีนแสดงผลการเรยีน

วาเรียนแทนรายวิชาใด  

      การเรียนซํ้ารายวิชา ผูเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว 

๒ ครั้งแลวไมผานเกณฑการประเมิน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น ทั้งน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ

จัดใหเรียนซํ้าในชวงใดชวงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน 

ภาคฤดูรอน เปนตน 

      ในกรณีภาคเรียนท่ี ๒ หากผูเรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” 

ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดเรียนปการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน

เพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียนได ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไมสามารถดําเนินการเปดสอนภาคฤดูรอนได 

ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ตนสังกัดเปนผูพิจารณาประสานงานใหมีการดําเนินการเรียนการสอน

ในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียน 

   ๒.๓.๔  การเปลี่ยนผล “มผ” 

     กรณีที่ผูเรียนไดผล “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรม

ในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เปน “ผ” ได ทั้งนี้ ดําเนินการ

ใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ  ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศกึษาที่จะพิจารณาขยายเวลา

ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ ๒ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น 
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา54

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 27

  ๒.๔  การเลื่อนชั้น

    เมื่อสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

   ๒.๔.๑ รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมไดรบัการตัดสนิผลการเรียนผานตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด

   ๒.๔.๒  ผูเรยีนตองไดรบัการประเมนิและมผีลการประเมนิผานตามเกณฑทีส่ถานศกึษา

กําหนด ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

   ๒.๔.๓  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นควรไดไมตํ่ากวา ๑.๐๐ 

   ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับ

การแกไขในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้สําหรับภาคเรียนที่ ๒ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น

  ๒.๕  การสอนซอมเสรมิ

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดใหสถานศึกษา

จัดสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ

   การสอนซอมเสริม เปนการสอนเพ่ือแกไขขอบกพรอง กรณีที่ผูเรียนมีความรู ทักษะ 

กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด สถานศึกษาตองจัดสอน

ซอมเสริมเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู/ตวัชีว้ดัทีก่าํหนดไว เปนการใหโอกาสแกผูเรยีนไดเรยีนรูและพฒันา โดยจัดกจิกรรมการเรยีนรูทีห่ลากหลาย

และตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล การสอนซอมเสริมสามารถดําเนินการไดในกรณี ดังตอไปนี้

   ๑)  ผูเรียนมีความรู/ทักษะพื้นฐานไมเพียงพอที่จะศึกษาในแตละรายวิชานั้น ควรจัด

การสอนซอมเสริม ปรับความรู/ทักษะพื้นฐาน 

   ๒)  ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ

ที่กําหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหวางเรียน 

   ๓)  ผูเรียนที่ไดระดับผลการเรียน “๐” ใหจัดการสอนซอมเสริมกอนสอบแกตัว 

   ๔)  กรณีผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอนเพื่อแกไข

ผลการเรียน ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา

   จากรายละเอียดตาง ๆ ขางตน สรุปเปนแผนภาพที่ ๒.๖ แสดงกระบวนการตัดสินและ

แกไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา

  ๒.๖  การเรียนซํ้าชั้น

   ผูเรียนท่ีไมผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซํ้าชั้นได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะ

และความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ
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26 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

     ๑)  กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ 

แตมเีวลาเรยีนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรยีนในรายวชิานัน้ ใหสถานศกึษาจดัใหเรียนเพิม่เตมิโดยใชชัว่โมง

สอนซอมเสริม หรือใชเวลาวาง หรือใชวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทํา จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกําหนดไว

สาํหรบัรายวชิานัน้ แลวจงึใหวดัผลปลายภาคเปนกรณพีเิศษ ผลการแก “มส” ใหไดระดับผลการเรยีนไมเกนิ “๑” 

การแก “มส” กรณนีีใ้หกระทาํใหเสรจ็สิน้ภายในปการศึกษานัน้ ถาผูเรยีนไมมาดาํเนนิการแก “มส” ตามระยะเวลา

ที่กําหนดไวนี้ใหเรียนซ้ํา ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก “มส” 

ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน แตเมื่อพนกําหนดนี้แลว ใหปฏิบัติดังนี้

      (๑) ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น 

      (๒) ถาเปนรายวิชาเพิม่เติมใหอยูในดลุยพนิจิของสถานศกึษา ใหเรียนซํา้

หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม 

     ๒) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ 

ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้

      (๑) ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น 

      (๒) ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเรียน

ซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม 

      ในกรณทีีเ่ปลีย่นรายวชิาเรยีนใหม ใหหมายเหตใุนระเบยีนแสดงผลการเรยีน

วาเรียนแทนรายวิชาใด  

      การเรียนซํ้ารายวิชา ผูเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว 

๒ ครั้งแลวไมผานเกณฑการประเมิน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น ทั้งน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ

จัดใหเรียนซํ้าในชวงใดชวงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน 

ภาคฤดูรอน เปนตน 

      ในกรณีภาคเรียนท่ี ๒ หากผูเรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” 

ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดเรียนปการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน

เพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียนได ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไมสามารถดําเนินการเปดสอนภาคฤดูรอนได 

ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ตนสังกัดเปนผูพิจารณาประสานงานใหมีการดําเนินการเรียนการสอน

ในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียน 

   ๒.๓.๔  การเปลี่ยนผล “มผ” 

     กรณีที่ผูเรียนไดผล “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรม

ในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เปน “ผ” ได ทั้งนี้ ดําเนินการ

ใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ  ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศกึษาที่จะพิจารณาขยายเวลา

ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ ๒ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น 
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28 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

   การเรียนซํ้าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ

   ๑)  ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษาน้ันตํ่ากวา ๑.๐๐ และมีแนวโนมวา

จะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

   ๒)  ผูเรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ในปการศึกษานั้น

   ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ใหสถานศึกษาแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซํ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใช

ผลการเรียนใหมแทน หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซํ้าชั้น ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไข

ผลการเรียน

  ๒.๗  เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   ๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หนวยกิต 

และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 

   ๒)  ผู เรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปน

รายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๑๑ หนวยกิต

   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด

  ๒.๘  เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   ๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หนวยกิต 

และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 

   ๒)  ผู เรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปน

รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด

0675_57.indd   p28 6/10/2558   9:21:33



คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา56

 
 
 



คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา 57

เอกสารการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดังนี้
	 1.	ระเบียนแสดงผลการเรียน	(Transcript)	(ปพ.๑)	เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของ	

ผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา	 และกิจกรรมต่างๆ	 ที่ได้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาของ

หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน	เพือ่ใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพ	และความส�าเรจ็	ใน

การศึกษาของผู้เรียน	 แต่ละคนและใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ	 สมัครท�างาน	 หรือ

ด�าเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา	(ใบประกาศนียบัตร)	(ปพ.๒)	เป็นเอกสารที่สถานศึกษา	

ออกให้กับผู้ส�าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียนให้ผู้เรียนน�าไปใช้เป็นหลักฐาน

แสดงระดับ	วุฒิการศึกษาของตน	

	 3.		แบบรายงานผูส้�าเรจ็การศกึษา	(ปพ.๓)	เป็นแบบรายงานรายชือ่และข้อมลูของผู้ส�าเร็จ	

การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อใช้เป็นหลักฐานส�าหรับตรวจสอบ	ยืนยัน

และรับรอง	ความส�าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส�าเร็จการศึกษาแต่ละคน	ต่อเขตพื้นที่การศึกษา

และกระทรวงศึกษาธิการ	

	 4.	 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 (ปพ.๔)	 เป็นเอกสารรายงาน	

พัฒนาการ	 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม	 ค่านิยมและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ที่สถานศึกษาก�าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ	 เพ่ือการแก้ปัญหาหรือสร้าง

เอกลกัษณ์ให้ผูเ้รยีนตามวสิยัทัศน์ของสถานศกึษา	เป็นการรายงานผลการประเมนิทีแ่สดงถงึสภาพ	

หรือระดับคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านิยม	หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับ

การศึกษา	สถานศึกษาจัดท�าเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุกๆ	คนควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของ 

ผู้เรียน	เพื่อน�าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อ	ประกอบในการสมัครศึกษาต่อ

หรือสมัครท�างาน		

	 5.	 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 (ปพ.๕)	 เป็นเอกสารส�าหรับผู้สอนใช้บันทึก	

เวลาเรียน	 ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนและข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียน	แต่ละคนที่เรียนในห้องหรือกลุ่มเดียวกัน	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอน	ปรบัปรงุ	แก้ไขส่งเสรมิและตัดสนิผลการเรยีนของผูเ้รยีน	รวมทัง้ใช้เป็นหลกัฐาน 

ส�าหรับตรวจสอบ	 ยืนยัน	 สภาพการเรียน	 การ	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 และผลสัมฤทธิ์ของ 

ผู้เรียนแต่ละคน	

	 6.	แบบรายงานผลการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนรายบคุคล	(ปพ.๖)	เป็นเอกสารส�าหรบับนัทกึ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน	พัฒนาการในด้านต่างๆ	และข้อมูลอื่นๆ	ของผู้เรียน	

	 7.	ใบรบัรองผลการศกึษา	(ปพ.๗)	เป็นเอกสารทีส่ถานศกึษาออกให้ผูเ้รยีนเป็นการเฉพาะ	

กิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว	ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่ส�าเร็จการ

ศึกษาและ	ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	
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	 8.	 ระเบียนสะสม	 (ปพ.๘)	 เป็นเอกสารส�าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ	 พัฒนาการและ	 

ผลงานด้านต่าง	ๆ	ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน	เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนใน

ทุก	ๆ	ด้าน

งานทะเบียน

การหยุดเรียนและเลื่อนสอบ

	 ป่วยหรอืได้รบัอบุตัเิหต	ุหรอืเลือ่นสอบเพราะป่วย	ให้ผู้ปกครองท�าบนัทกึเป็นลายลักษณ์

อักษร	พร้อมกับใบรับรองแพทย์ส่งกลุ่มบริหารงานวิชาการ	

การขอเปลี่ยนหลักฐาน
		 กรณี	นักเรียน	บิดา	มารดา	เปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนนามสกุล	

	 ๑.	แสดงหลักฐานที่งานทะเบียนนักเรียนโดยส�าเนาหลักฐานการเปลี่ยนของทางราชการ	

ที่ได้จากทางราชการ		มาแสดงพร้อมส�าเนา	๑	ชุด	

	 ๒.	แสดงทะเบียนบ้านตัวจริงและให้ส�าเนาทะเบียนบ้านกับครูห้องทะเบียน	๑	ชุด	

	 ๓.	ยื่นให้ครูที่ปรึกษา	เพื่อรับทราบ	

การขอหลักฐานจากงานทะเบียนนักเรียน/ปพ.๗ ส�าเนาแสดงผลการเรียน ปพ. ๑
	 ๑.	น�ารูปถ่ายหน้าตรง	ขนาด	๓	x	๔	ซม.	จ�านวน	๑	รูป	ถ่ายไว้ไม่เกิน	๖๐	วัน	โดยเขียน	

ชื่อ-สกุล	ด้านหลังรูปให้เรียบร้อยที่งานห้องทะเบียน	

	 ๒.	มารับหลักฐานการขอได้ภายใน	๓	วันท�าการ	

ใบรับรองภาษาอังกฤษและ Transcript
	 ๑.	ขอใบค�าร้องจากครูห้องทะเบียน	

	 ๒.	กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง	

	 ๓.	เขียน	ชื่อ-สกุล	เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจน	

	 ๔.	แนบรูปถ่ายหน้าตรง	ขนาด	๓	x	๔	ซม.	จ�านวน	๑	รูป	(ถ่ายไว้ไม่เกิน	๖๐	วัน)	

	 ๕.	น�าใบค�าร้องให้ครูตรวจรายละเอียด	

	 ๖.	ช�าระเงินค่าธรรมเนียมที่ห้องการเงิน	

การขอหลักฐานของนักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่
	 ก.	ใบรับรองการเป็นนักเรียน	(ปพ.๗)	

	 ข.	ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน	(ปพ.๑)	
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	 ค.	ใบรับรองภาษาอังกฤษ	

	 ง.	ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน	(Transcript)

ขั้นตอนปฏิบัติ
	 ๑.	กรอกค�าร้องที่งานทะเบียน	

	 ๒.	แนบรูปถ่ายหน้าตรง	ขนาด	๓	x	๔	ซม.	ตามจ�านวนเอกสารที่ขอ	(ถ่ายไว้ไม่เกิน	๖๐	

วัน)	

	 ๓.	น�าใบค�าร้องให้ครูที่งานทะเบียนนักเรียนตรวจสอบ	

	 ๔.	ช�าระค่าธรรมเนียมที่ห้องการเงิน	

	 ๕.	รับหลักฐานการขอได้ภายใน	๓	วันท�าการ

การขอหลักฐานของนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว
	 ๑.	แจ้งความที่สถานีต�ารวจ	เพื่อน�าใบแจ้งความมาแสดงที่งานทะเบียนนักเรียน	

	 ๒.	กรอกค�าร้องที่งานทะเบียนนักเรียนด้วยตัวบรรจง	

	 ๓.	แนบรูปถ่าย	(ตามหลักสูตรที่นักเรียนส�าเร็จการศึกษา)	ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน	๖๐	วัน	(เขียน	

ชื่อ-สกุล	ปีการศึกษา	ที่จบหลักสูตร)	

	 ๔.	ช�าระเงินค่าธรรมเนียมที่ห้องการเงิน	

	 ๕.	มารับหลักฐานได้	ภายใน	๓	วันท�าการ

งานวัดและประเมินผล

ค�าชี้แจงการขอมีสิทธิ์สอบ
	 ๑.	นักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบต้องมีผู้ปกครอง(ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา	หรือมารดา	หรือผู้ที่

บิดา/มารดามีหนังสือมอบอ�านาจให้ด�าเนินการเท่านั้นซ่ึงจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีอาชีพ

เป็นหลักฐาน)	 ไปเขียนค�าร้อง	 ขอมีสิทธิ์สอบและยื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่วัดผล	หลังจากที่ครูผู้สอน

แจ้งหมดสิทธิ์สอบให้ทราบในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนในภาคที่เรียน	

	 ๒.	นักเรียนและผู้ปกครองต้องไปพบครูผู้สอนเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบเหตุที่นักเรียน

หมดสิทธิ์สอบ	ใน	กรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ	๘๐	แต่มีเวลาเรียนมากกว่า	๖๐	ของ

เวลาเรียนทั้งหมด	ถ้ามีเหตุผล	อันสมควร	ครูผู้สอนอาจเสนอความเห็นเพื่ออนุญาตให้สอบโดยมี

เง่ือนไขทีผู่ส้อนอาจเสนอความเหน็เพือ่	อนญุาตให้สอบได้โดยมเีงือ่นไขทีผู่ส้อนต้องสอนซ่อมเสรมิ

ให้มีเวลาเรียนครบร้อยละ	๘๐	ก่อนจึงจะให้สอบได้	

	 ๓.	ใหค้รูผู้สอนเสนอความเห็นและลงชื่อในค�าร้องที่นักเรียนถือมาพบ	มอบคืนที่กลุ่มงาน

วัดผลก่อนวันสอบวันแรกของการสอบในภาคเรียนนั้น	ๆ	ผลการพิจารณาถือว่าสิ้นสุด	
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	 ๔.	ในกรณทีีไ่ม่ได้รบัอนญุาตให้สอบ	นกัเรยีนต้องลงทะเบยีนเรยีนซ�า้	และการลงทะเบยีน

เรียนซ�้าต้องด�าเนินการตามเวลาที่โรงเรียนก�าหนด	

	 •	การให้นกัเรยีนและผูป้กครองด�าเนนิการ	เพือ่ให้ผูป้กครองได้ทราบพฤตกิรรมการไม่เข้า

เรียนของ	นักเรียน	จะได้ช่วยดูแล	กวดขันนักเรียนในการเรียนต่อไป	

	 •	 การให้ด�าเนินการสอนซ่อมเสริมเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์การให้มี

สิทธิ์สอบ	

	 •	การก�าหนดเวลาในการด�าเนินการเพื่อเป็นการฝากให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ

ค�าชี้แจงแบบค�าร้องขอลงทะเบียนเรียนซ�้า

ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

	 ขั้นที่	๑	ให้นักเรียนและผู้ปกครองรับใบลงทะเบียนเรียนซ�้ากับครูงานวัดผลฯ	โดยคุณครู

จะระบรุหสั	วชิาทีน่กัเรยีนจะลงทะเบยีนเรยีนซ�า้ให้	แล้วให้นกัเรียนกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน

สมบูรณ์	

	 ขั้นที่	๒	น�าใบลงทะเบียนเรียนซ�้าให้คุณครูวัดผล	ตรวจความถูกต้องและลงลายมือชื่อใน

ส่วนที่	๓	

	 ขั้นที่	 ๓	 ให้นักเรียนและผู้ปกครองน�าใบลงทะเบียนเรียนซ�้าไปติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	

ลงชื่อ	มอบหมายให้ครูประจ�าวิชาด�าเนินการต่อไป	

	 ขั้นที่	 ๔	 ให้นักเรียนและผู้ปกครองน�าใบลงทะเบียนเรียนซ�้าไปติดต่อกับครูประจ�าวิชา	

พร้อมกับนัดหมายการรับงานและครูประจ�าวิชาลงชื่อในส่วนที่	 ๓	 เพื่อให้งานวัดผลฯ	 ทราบว่า

นักเรียนไปติดต่อครูประจ�าวิชาเรียบร้อยแล้ว	 ครูประจ�าวิชาตัดส่วนที่	 ๑	 เก็บไว้เพื่อบันทึกการ

หมอบหมายงานให้นักเรียน	ครูประจ�าวิชาตัดสิน	ผลการเรียนแล้วน�าส่งงานวัดผลฯ	ตามวัน	เวลา

ที่โรงเรียนก�าหนด	

	 ขั้นที่	๕	ให้นักเรียนตัดส่วนที่	๒	เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน	และน�าส่วนที่	๓	ที่ครูประจ�าวิชา

ลงชื่อ	เรียบร้อยแล้วน�าส่งงานวัดผลฯ	จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนซ�้าเสร็จสมบูรณ์
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ระเบียบการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมัญจาศึกษา

ว่าด้วย “ระเบียบและข้อบังคับของห้องสมุด”

	 เพือ่ให้บรกิารของห้องสมดุมปีระสทิธภิาพ	และมรีะเบยีบเรยีบร้อยจงึเหน็สมควรก�าหนด 

ระเบียบและ	ข้อบังคับห้องสมุด	ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑		 ข้อความทั่วไป	

	 	 ๑.๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 ระเบียบโรงเรียนมัญจาศึกษา	 ว่าด้วย	 “ระเบียบและ 

ข้อบังคับ	ของห้องสมุด	

	 	 ๑.๒		 ตามระเบียบนี้	“ห้องสมุด”	หมายถึง	ห้องสมุดโรงเรียนมัญจาศึกษา

	 	 ๑.๓		 ตามระเบียบนี้	 “วัสดุสารนิเทศ”	หมายถึง	 วัสดุตีพิมพ์	 เช่น	 หนังสือทุก

ประเภท	และวัสดุ	ไม่ตีพิมพ์	เช่น	วีดีทัศน์	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	

	 ข้อ	๒		 เวลาท�าการ	วันจันทร์	–	วันศุกร์	เปิดบริการตั้งแต่เวลา	๗.๓๐	น.	–	๑๖.๓๐	น.	

ห้องสมุดหยุด	ท�าการใน	วันเสาร์	–	อาทิตย์	และวันหยุดราชการประจ�าปี	ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

เวลาท�าการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า	

	 ข้อ	๓		 ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด	และมีสิทธิ์ใช้บริการยืม	–	คืน	วัสดุสารนิเทศ	

							 	 ๓.๑	 	นักเรียนของโรงเรียนมัญจาศึกษา

							 	 ๓.๒		 ครู	บุคลากรทางการศึกษา	และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนมัญจาศึกษา

	 ข้อ	๔		 สิทธิการครอบครองวัสดุสารนิเทศ	

	 	 ๔.๑		 นักเรียนมีสิทธิ์ยืมหนังสือไว้ครอบครองได้ไม่เกิน	๓	 เล่ม	ก�าหนดเวลายืม

เล่มละไม่เกิน	๗	วัน							

	 	 ๔.๒		 ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนมัญจาศึกษามี

สิทธิ์ยืมหนังสือไว้ในครอบครองไม่เกิน	๔	เล่ม	ก�าหนดเวลายืมเล่มละไม่เกิน	๗	วัน	(ถ้าหากมีความ

ประสงค์จะให้หนงัสอืประกอบการสอนให้ตดิต่อโดยตรงกบัหวัหน้างานห้องสมดุ	และมสิีทธิย์มืได้

ไม่เกิน	๔	เล่ม	ก�าหนดเวลายืมไม่เกิน	๑	ภาคปีการศึกษา)	

	 	 ๔.๓	 วีดิทัศน์	และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิ์ยืมไว้ในครอบ

ครองไม่เกิน	๓	รายการ	ก�าหนดเวลาการยืมไม่เกิน	๗	วัน	

	 ข้อ	๕		 การยืม	–	คืน	วัสดุสารนิเทศให้ปฏิบัติ	ดังนี้	

							 	 ๕.๑		 นักเรียนต้องมายืมวัสดุสารนิเทศด้วยตนเอง	

							 	 ๕.๒		 นักเรียนต้องน�าบัตรนักเรียนมาด้วยทุกครั้งที่ยืม	–	คืน	วัสดุสารนิเทศ	

							 	 ๕.๓		 ห้ามให้ผู้อื่นน�าบัตรประจ�าตัวนักเรียนของตนเองไปใช้ยืมวัสดุสารนิเทศ	

หากนักเรียนให้ผู้อื่นใช้บัตรประจ�าตัวนักเรียนไปใช้ยืมวัสดุสารนิเทศ	 จะถูกยึดบัตรประจ�าตัว

นักเรียนเป็นเวลา	๒	สัปดาห์	
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								 	 ๕.๔	 แสดงบัตรประจ�าตัวนักเรียน	 พร้อมวัสดุสารนิเทศที่จะยืมเพื่อให้เจ้าหน้าที่

บันทึกข้อมูล	การยืมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์	

	 ข้อ	๖		 ประเภทของวัสดุสารนิเทศที่ให้บริการ	

	 	 ๖.๑		 หนงัสอืทัว่ไปทีย่มืออกนอกห้องสมดุ	ได้แก่	หนงัสอื	ต�ารา	และหนงัสอือืน่ๆ	

ที่มิได้ระบุ	ห้ามยืม	

	 	 ๖.๒		 หนงัสอืทีห้่ามยมืออกนอกห้องสมดุ	ได้แก่	หนงัสอือ้างองิทีร่ะบบอกัษรย่อ

ว่า	R	หรือ	อ.	อยู่เหนือเลขหมู่หนังสือ	ได้แก่	พจนานุกรม	สารานุกรม	คู่มือ	หนังสือหายาก	หนังสือ

ที่มีราคาแพง	และหนังสือ	ประเภทอื่น	ๆ	ที่อยู่ในห้องหนังสืออ้างอิง	รวมถึงวารสาร	นิตยสารใหม่	

–เก่า	หนังสือพิมพ์รายวัน	จุลสาร	และ	หนังสือฉบับกระเป๋า	

	 	 ๖.๓		 วีดิทัศน์	

	 	 ๖.๔		 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	

	 ข้อ	๗		 ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด	

	 	 ๗.๑		 เมื่อเข้าห้องสมุดต้องฝากกระเป๋าใส่หนังสือ	 เก็บไว้ที่ชั้นที่ทางห้องสมุด 

จัดไว้	

	 	 ๗.๒		 เมื่อจะเข้า	–	ออก	จากห้องสมุดจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจด้วยทุกครั้ง	

	 	 ๗.๓		 การอ่านหนังสือภายในห้องสมุด	 จะต้องอ่าน	ณ	 ท่ีซ่ึงจัดไว้ให้	 ห้ามน�า

หนังสืออ้างอิง	ออกจากห้องเป็นอันขาด	

	 	 ๗.๔		 เมือ่เลกิใช้หนงัสอืเล่มใดแล้ว	ให้น�าหนงัสอืมาไว้ทีช่ัน้พกัหนงัสอืทีจ่ดัไว้แล้ว	

เจ้าหน้าที่จะ	จัดเก็บขึ้นชั้นเอง	

	 	 ๗.๕		 ห้ามน�าอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสมุด	

	 	 ๗.๖		 อย่าวางของมีค่าหรือกระเป๋าสตางค์ไว้บนโต๊ะ	 หากเกิดการสูญหายทาง

ห้องสมุด	จะไม่รับผิดชอบ	

	 	 ๗.๗		 ผูใ้ช้บรกิารห้องสมดุต้องมคีวามเคารพต่อสถานทีด้่วยการรกัษาความสงบ	

ไม่ส่งเสียงดัง	หรือกระท�าการใด	ๆ	เพื่อเป็นที่ร�าคาญกับผู้อื่นที่อ่านหนังสือ	

	 	 ๗.๘		 ถ้ามปัีญหาเกีย่วกบัการให้บรกิารให้สอบถามเจ้าหน้าทีห้่องสมดุได้ทกุเวลา

ที่เปิดท�าการ	

	 ข้อ	๘		 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าใช้ห้องสมุด	

	 	 ๘.๑		 ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดอย่าง

เคร่งครัด	

	 	 ๘.๒		 ผูย้มืวสัดสุารนเิทศจะต้องรบัผดิชอบต่อการช�ารดุเสยีหายหรอืสญูหายของ

วัสดุ	สารนิเทศทุกกรณี	นับแต่เริ่มยืมออกจากห้องสมุด	



คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา64

	 	 ๘.๓		 เมื่อมีการสูญหาย	 ช�ารุด	 หรือท�าข้อความในหนังสือเล่มนั้นขาดหายไป	 

หรือท�าเปียก			

	 	 	 ๘.๓.๑	 ผู้ยืมต้องจัดหาเล่มที่ชื่อเรื่องเดียวกัน	 และผู้แต่งคนเดียวกันมา

ชดเชย	และเพิ่ม	ค่าจัดท�าอีกเล่มละ	๕๐	บาท	หากหนังสือเล่มนั้นเกินก�าหนดส่งจะคิดค่าปรับรวม

เข้าไปด้วย		 	 	

	 	 	 ๘.๓.๒	ถ้าหาหนังสือเรื่องเดียวกันและผู้แต่งคนเดียวกันไม่ได้ต้องจ่ายเงิน

ค่าชดเชย	หนงัสอื	เป็น	๒	เท่า	ของราคาหนงัสอื	และเพ่ิมค่าจัดท�าอกีเล่มละ	๕๐	บาท	หากหนงัสือ

เล่มนั้นเกินก�าหนดส่งจะ	คิดค่าปรับรวมเข้าไปด้วย	

	 	 ๘.๔		 ถ้าผู้ยืมส่งวัสดุสารนิเทศไม่ตรงตามก�าหนด	 จะต้องช�าระเงินค่าปรับตาม

อัตราค่าปรับ	ของวัสดุสารนิเทศนั้น

	 	 ๘.๕		 ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุด	 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์หรือ

หัวหน้าห้องสมุด	มีอ�านาจพิจารณาด�าเนินการดังต่อไปนี้	

							 	 	 ๘.๕.๑	ตักเตือน	

							 	 	 ๘.๕.๒	ให้ออกนอกห้องสมุด	

							 	 	 ๘.๕.๓	ประกาศรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกัน	

							 	 	 ๘.๕.๔	ตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด	

							 	 	 ๘.๕.๕	ยับยั้งการออกใบ	ปพ.	(ส�าหรับนักเรียน)	

	 	 ๘.๖	 เมือ่ได้รบัหนงัสอืทวงวสัดสุารนเิทศ	ต้องรบีน�าวสัดสุารนเิทศส่งคนืโดยเรว็	

หากได้รับ	หนังสือทวงถาม	ครั้งที่	๓	แล้ว	ยังไม่ด�าเนินการใด	ๆ	สมาชิกต้องถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้อง

สมุด	และถือว่าสมาชิก	เป็นหนี้ค่าหนังสือห้องสมุด	

	 ข้อ	๙		 อัตราค่าปรับ	

								 	 ๙.๑		 หนังสือทั่วไป	อัตราค่าปรับเล่มละ	๑	บาทต่อวัน	

	 	 ๙.๒		 วัสดุสารนิเทศ	อัตราค่าปรับเรื่องละ	๕	บาทต่อวัน
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การแนะแนวในโรงเรียน

	 การจัดการแนะแนวในโรงเรียนมัญจาศึกษา	 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ 

ผู้เรียน	 ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง	 บุคคล	 ให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง	 จัดการแนะแนวให้มีความหลากหลายในการปฏิบัติ	 เป็นการแนะแนวในเชิงรุก	 ให้ 

หลายๆ	 ส่วน	 หลายหน่วยสังคมมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการแนะแนวชีวิตและสังคม	 เพื่อให้

นักเรียนของโรงเรียนสามารถด�าเนินชีวิตตามคุณลักษณะของการเป็นคนดีคนเก่ง	 และเป็นคนที่

มีความสุข	

ขอบข่ายงานแนะแนว 
การแนะแนวมีสาระส�าคัญ	๓	ด้าน	คือ

 1. การแนะแนวการศกึษา	มุง่หวงัให้ผูเ้รยีนพฒันาการเรยีนได้เตม็ศกัยภาพ	รูจ้กัแสวงหา

ความรู้	 และวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถปรับตัวด้านการเรียน	 และมีนิสัย 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

 2. การแนะแนวอาชีพ	 ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโอกาสของงานอย่างหลากหลาย 

มีเจตคติ	และนิสัยที่ดีในการท�างาน	มีโอกาสได้รับประสบการณ์ตามความถนัด	ความสนใจ

 3. การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ	ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง	รักและเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผูอ้ืน่	มอีารมณ์มัน่คง	มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่	ีเข้าใจสิง่แวดล้อมและสามารถปรบัตวัให้ด�ารง

ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

ภาระงานในการแนะแนว	ประกอบด้วย		๕		งานหลัก		ดังนี้

	 ๑.	งานศึกษารวบรวมข้อมูล

	 ๒.	งานสารสนเทศ

	 ๓.	งานให้ค�าปรึกษา

	 ๔.	งานจัดวางตัวบุคคล

	 ๕.	งานติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น	 รู้จักวางแผนชีวิตและการ 

แก้ปัญหา	มีพัฒนาการในด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	สติปัญญา
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	 ๒.	เพือ่ช่วยให้บคุลากรในโรงเรยีนเกดิความเข้าใจพ้ืนฐานของนกัเรียนจะได้จัดหารวบรวม

ข้อมูลที่อ�านวยประโยชน์ต่อความต้องการของนักเรียน	 และช่วยสร้างบรรยากาศที่ส่งผลต่อ 

การเรียนของนักเรียน

	 ๓.	 เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับแผนการเรียนของโรงเรียน 

เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้เข้าใจและปฏิบัติต่อเด็กได้ดี

	 ๔.	 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน	 ในการที่จะช่วยพัฒนาเด็กให้เข้าใจ

วิธีการท�างาน	และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข

ประเภทของการแนะแนว
	 ๑.	การแนะแนวการศึกษา

	 ๒.	การแนะแนวอาชีพ

	 ๓.	การแนะแนวส่วนตัวและสังคม

บริการหลักของแนะแนว
	 ๑.	บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน

	 ๒.	บริการสารสนเทศ

	 ๓.	บริการให้ค�าปรึกษา

	 ๔.	บริการจัดวางตัวบุคคล

	 ๕.	บริการติดตามผลและประเมินผล

การสอนกิจกรรมแนะแนว
	 ๑.	บุคลากรสอนกิจกรรมแนะแนวจ�านวน		๓		คน

	 ๒.	ท�าประมวลวิชาและแผนการสอนกิจกรรมแนะแนว

	 ๓.	จัดหา		จัดท�าสื่อประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว

	 ๔.	เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการศึกษา	อาชีพ	บุคลิกภาพ

	 ๕.	จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และมหาวิทยาลัยชั้นน�าและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS)

	 TCAS	หรอื	Thai	University	Center	Admission	System	เป็นระบบการคดัเลือกบคุคล

เข้าศกึษา	ต่อในระดบัมหาวทิยาลยั	ซึง่จะเริม่น�ามาใช้ในปีการศกึษา	๒๕๖๓	เป็นระบบทีอ่อกแบบ

โดยที่ประชุมอธิการบดี	แห่งประเทศไทย	(ทปอ.)

TCAS มีขั้นตอนอย่างไร 
ระบบ	TCAS	ที่ทาง	ทปอ.	ได้ประกาศออกมา	มี	๕	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 ๑.	คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน	(Portfolio)	

	 ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่ใช้	 Portfolio	 ไม่มีการสอบข้อเขียน	 ซึ่ง

แต่ละ	 มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจ�านวนหนึ่ง	 อาจจะมีการสัมภาษณ์	 หรือทดสอบทักษะ

เฉพาะทาง	เช่น	การ	ทดสอบทางภาษา	TOEFL	SAT	BMAT	

	 ๒.	สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน	ส�าหรับนักเรียนในพื้นที่	

	 ในรอบนี้จะเป็นการรับนักเรียนแบบโควตา	 ส�าหรับนักเรียนที่อยู ่ในพื้นที่	 ที่ทาง

มหาวิทยาลัย	ก�าหนด	ในขั้นตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดสอบเองได้เลย	หรือจะใช้ข้อสอบ

ส่วนกลาง	เช่น	ข้อสอบ	๙	วิชา	สามัญ	หรือ	ข้อสอบวัดความถนัด	(GAT/PAT)	เพื่อคัดเลือกบุคคล

เข้าศึกษา	

	 ๓.	การรับตรงร่วมกัน	

	 ในรอบนี้เป็นการสอบรับตรง	ซึ่งโครงการรับตรง	เช่น	กสพท.	ก็รวมอยู่ในรอบนี้ด้วย	โดย

ทาง	ทปอ.	จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัครในรอบนี้	และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัด

เลือก	โดยผู้สมัคร	สามารถเลือกได้	๖	สาขาวิชา	โดยมีการจัดอันดับ	นักเรียนจะติดได้	๑	อันดับ	

คะแนนที่ใช้คือคะแนนสอบ	๙	วิชา	สามัญ	

	 ๔.	การรับ	Admission	ในรอบนี้ยังคงใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ	Admission	โดยใช้

องค์ประกอบของคะแนนอย่างเช่น	GPAX,	O-NET,	GAT/PAT	หรืออื่น	ๆ 	ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือก

ได้	๔	สาขาวิชา	โดยมีการจัดอันดับ	

	 ๕.	การรบัตรงแบบอสิระ	ทางมหาวทิยาลยัสามารถใช้เกณฑ์การสอบทีจ่ดัขึน้เอง	หรอืการ

สอบวิชาเฉพาะ	และส่งผลการ	คัดเลือกให้ทาง	ทปอ.	ระบบ	TCAS	มีการเพิ่ม	Clearing-House	

เป็นระบบที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์	 ซึ่งผู้ท่ีผ่านการ	 คัดเลือกในแต่ละรอบจะต้องยืนยันสิทธิ์เคลียริ่ง 

เฮาส์ในการที่จะเข้าเรียนได้แค่คนละ	๑	ที่	 เท่านั้น	และนักเรียน	มีสิทธิ์สละสิทธิ์ได้เพียง	๑	ครั้ง	

ระบบนี้สร้างมาเพื่อไม่ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหลายๆ	ที่พร้อมกัน	“กันที่”	ของ	คนอื่น
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	 วิชาที่นักเรียนต้องสอบเพื่อน�าคะแนนยื่นเข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียน	

 ๑) การสอบ O – NET ประกอบด้วย ๕ วิชา คือ 

วิชาภาษาไทย	 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	 วิชาภาษาอังกฤษ	 วิชาคณิตศาสตร์	 และ

วิชา	วิทยาศาสตร์	

 ๒) วิชา ๙ วิชาสามัญประกอบด้วย 

วิชาภาษาไทย	วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	วิชาภาษาอังกฤษ	วิชาคณิตศาสตร์	๑	วิชา		

ฟิสิกส์	วิชาเคมี	วิชาชีววิทยา	วิชาคณิตศาสตร์	๒	และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	

 ๓) วิชา GAT และ PAT ประกอบด้วย 

GAT	(General	Aptitude	Test)	:	วิชาความถนัดทั่วไป	ซึ่งประกอบด้วย	๒	ส่วนคือ	ความถนัด	

ภาษาไทยและความถนัดภาษาอังกฤษ	

	 PAT	๑	ความถนัดทางคณิตศาสตร์	

	 PAT	๒	ความถนัดทางวิทยาศาสตร์	

	 PAT	๓	ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	

	 PAT	๔	ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	

	 PAT	๕	ความถนัดทางครู	

	 PAT	๖	ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	

	 PAT	๗	ความถนัดทางในการเรียนภาษาต่างประเทศ	(PAT	๗.๑	ภาษาฝรั่งเศส	PAT		๗.๒	

ภาษา	เยอรมัน	PAT	๗.๓	ภาษาญี่ปุ่น	PAT	๗.๔	ภาษาจีน	PAT	๗.๕	ภาษาอาหรับ	PAT	๗.๖	ภาษา

บาลี)	

 ๔) วชิาอืน่ๆ ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาก�าหนด	เช่น	วชิาความถนดัแพทย์	ความถนดัทางดนตรี	

พลศึกษา	ฯลฯ



กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
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กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

หลักการปฏิบัติงาน  :	 ใช้หลักจิตวิทยาความเมตตาและคุณธรรมน�างานกลุ่มบริหารงานกิจการ	

	 	 	 นักเรียน

เป้าหมาย	:		 พัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นคนดี	 มีวินัย	 ไม่ใช้สารเสพติดคิดสร้างสรรค์พัฒนา 

	 	 สิ่งแวดล้อม	ด้วยระบบดูแลนักเรียน	ดังนี้				

	 1.	ท�าหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนบิดา	–	มารดา	ในเวลาเรียน				

	 2.	ดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ก�าหนดไว้อย่างมีความสุข				

	 3.	ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้น				

	 4.	ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม

วิสัยทัศน์
	 มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยระบบคุณภาพ	 ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สู่มาตรฐานสากลภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ภายในปี	2563	

พันธกิจ
	 1.	จัดกิจกรรมส่งเสริม		พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ

	 2.	ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ		ข้อตกลงระหว่างครู		ผู้ปกครอง	–	นักเรียนอย่าง

เคร่งครัด

	 3.	 ส่งเสริมงานด้านคุณธรรม	 	 จริยธรรม	 	 มุ่งให้นักเรียนมีระเบียบวินัย	 	 มีคุณธรรม	

จริยธรรมที่ดี		รู้จักหน้าที่		มีความรับผิดชอบในตนเอง		มีความรักสามัคคี		สืบสาน	รักษาประเพณี

และวัฒนธรรมที่ดีงาม		ภูมิใจและให้เกียรติสถาบัน

	 4.	จัดท�าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน		มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 5.	รณรงค์	ส่งเสริมงานต่อต้านสิ่งเสพติด		อบายมุข	และสื่อลามกอนาจาร

	 6.	ส่งเสริม	สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน

	 7.	ประสานงานร่วมกับผู้ปกครอง		เครือข่ายผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น

	 8.	เฝ้าระวังป้องกันเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์

	 9.	ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน		นักเรียนโดดเรียน		หนีเรียน		ติด	0		ร		

มส.	มผ.	
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ขอบข่ายการบริหารงานปกครอง
	 1.	ป้องกันมิให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

	 2.	แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน

	 3.	ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์

	 4.	พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

หน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
	 โรงเรียนมัญจาศึกษา		เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่		มีนักเรียนประมาณ		1,930		คน		

นักเรียนมาจากหลายสถานที่	 	 มีความแตกต่างกัน	 	 ในเร่ืองครอบครัว	 	 ความเป็นอยู่และสังคม			

อย่างไรกด็เีมือ่เข้ามาอยูร่วมกนัในสถาบันนีแ้ล้ว		โรงเรยีนกม็ุง่ด�าเนนิการทกุวถิทีางทีจ่ะหล่อหลอม		

ทั้งกายและใจให้เป็นลูกมัญจาศึกษาท่ีดี	 	 มีเกียรติ	 	 มีศักด์ิศรี	 	 มีน�้าใจ	 ตลอดจนมีระเบียบวินัย		

สามารถที่จะด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 	 เด็กที่ดีในวันนี้	 	 คือทรัพยากรที่มีคุณค่า

เหนือกว่าสิ่งอื่นใดของประเทศเราในวันหน้า	 	 ในการอยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่	 	 จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องมีแนวปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 	 โรงเรียนได้น�าเอา

ระเบียบตามค�าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติอื่นๆ	 	 ที่เห็นว่าเหมาะสม	 	 และเป็น

ประโยชน์		น�ามาเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้กับนักเรียน	“มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็น

คนดีตามเป้าหมายที่วางไว้”

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ
	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ได้แก่

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

	 	 1.1	 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ	 		 		

	 	 1.2	 ธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย

	 	 1.3		 ศรัทธา		ยึดมั่น	และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

	 	 1.4		 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 2. ซื่อสัตย์สุจริต

	 	 2.1	 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย		วาจา		ใจ

	 	 2.2	 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกาย	วาจา		ใจ

 3. มีวินัย

	 	 3.1		 ประพฤติตามข้อตกลง	กฎเกณฑ์	ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว		โรงเรียน	
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	 	 	 และสังคม	

 4. ใฝ่เรียนรู้

	 	 4.1		ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน		และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

	 	 4.2		แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้าง	ๆ 	ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนด้วยการ	

เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม	 สรุปเป็นองค์ความรู้	 และสามารถน�าไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวันได้

 5. อยู่อย่างพอเพียง

	 	 5.1	 ด�าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ		มีเหตุผล		รอบคอบ		มีคุณธรรม

	 	 5.2	 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี		ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 6. มุ่งมั่นในการท�างาน

	 	 6.1		ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

	 	 6.2		ท�างานด้วยความเพียรพยายามและอดทน		เพื่อให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

 7. รักความเป็นไทย

	 	 7.1		ภาคภมูใิจในขนบธรรมเนยีมประเพณ	ี	ศลิปะ	วฒันธรรมไทย	และมคีวามกตัญญู

กตเวที

	 	 7.2		เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

	 	 7.3		อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

 8. มีจิตสาธารณะ

	 	 8.1		ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

	 	 8.2		เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน		ชุมชน	และสังคม
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ข้อตกลงร่วมระหว่างครู - นักเรียน – ผู้ปกครอง
นักเรียนต้องไม่

	 	•	มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

	 	•	ท�าความผิดซ�้า	ๆ	และมีจ�านวนหลายครั้ง

	 	•	มาโรงเรียนสายเป็นประจ�า	เกินก�าหนดกิจกรรมหน้าเสาธง

	 			ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง		เกิน		3		ครั้ง

	 	•	โดดเรียน	–	หนีเรียน

	 	•	ทะเลาะวิวาท	–	ผู้ร่วมในการก่อเหตุ

	 	•	มีพฤติกรรมชู้สาว	–	มีความใกล้ชิดกันท�าให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นคู่รักกัน

	 	•	สูบบุหรี่และสิ่งเสพติด	–	ปรับเงินตามระเบียบ	พ.ร.บ.การสูบ

	 	•	ดื่มสุราและของมึนเมา	–	ในบริเวณ	และดื่มจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน

	 	•	มีพฤติกรรมก้าวร้าว		ด้วยค�าพูด	และพฤติกรรมทางกาย

	 	•	ใช้โทรศัพท์ในการเล่นเกมส์	ดูหนัง	ฟังเพลง	หรือกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การสอนในช่วงเวลาเรยีน	และต้องปฏบิตัติามประกาศของโรงเรยีนเรือ่งระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

ใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

	 	•	พกพาอาวุธและสิ่งอันตราย	คล้ายอาวุธ	เช่น	ฟุตเหล็ก,	มีดคัทเตอร์,	กรรไกร,	เหล็ก

ปลายแหลม

	 	•	ต้องคดีอาญา/หรือถูกจับกุมคุมขังเกิน	12		ชั่วโมง		ที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง

	 	•	ท�าลายทรัพย์สินของทางโรงเรียน		ขีดเขียนห้องน�้า,	โต๊ะ,	ประตู,	หน้าต่าง,	ฝาผนัง,	พื้น

ผิวอาคาร,	โต๊ะ	ม้านั่งในที่ต่างๆ	ในโรงเรียน

	 	•	ลักขโมย		ชิงทรัพย์		ข่มขู่		รีดไถเงิน

	 	 •	 ขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยไม่ความประมาท	 และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ 

รถจักรยานยนต์

	 ***	หากนกัเรยีนกระท�าความผดิตามข้อตกลง	MOU		หรือมคีวามผิดเทยีบ	ได้ว่า	จงใจไม่

ประพฤตตินเป็นคนด	ี	ฝ่าฝืนระเบยีบข้อบงัคบั	ให้พิจารณาย้ายสถานศกึษา		เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรม

และลดปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้		หากระยะเวลา	1	ปีผ่านไป		นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น		

ประสงค์จะขอย้ายกลับมา	 	 ทางโรงเรียนยินดีจะรับพิจารณาโดยมีคณะกรรมการพิจารณาความ

ผิดแบบมีส่วนร่วมและย้ายกลับมาเรียนตามเดิม	ดังนี้

	 1.	ครูที่ปรึกษา	+	หัวหน้าระดับชั้น	+	ครูแนะแนว	+	คณะกรรมการสถานศึกษา

	 2.	กลุม่บรหิารงานกจิการนกัเรยีน		ลงนามกบัผูป้กครอง		และผูอ้�านวยการโรงเรยีนอนมุติั
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ระเบียบโรงเรียนมัญจาศึกษา

ว่าด้วย  แนวปฎิบัติส�าหรับนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา พ.ศ 2563
………………………………………………………………

	 เพ่ือให้ถกูต้องตามประกาศ		กฎ		ระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิาร		โรงเรยีนมญัจาศกึษา		

จึงก�าหนดให้มรีะเบยีบโรงเรยีนมญัจาศกึษา		ว่าด้วย	ระเบยีบปฏบิติัส�าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนมญัจา

ศึกษาขึ้น		เพื่อเป็นแนวทางให้ครู		ผู้ปกครอง	และนักเรียน		ใช้ในการก�ากับดูแลช่วยเหลือ	และใช้

ในการปฏิบัติให้ถูกต้อง	 	มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 	บรรลุผลการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์	

พันธกิจ	เป้าหมาย		ค�าขวัญ	เอกลักษณ์	และอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ก�าหนดไว้		ดังต่อไปนี้		

บททั่วไป

	 ข้อ	1	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	 	 “ระเบียบโรงเรียนมัญจาศึกษา	 ว่าด้วย	 แนวปฏิบัติส�าหรับ

นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา		พ.ศ.2563”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน	โรงเรียนมัญจาศึกษา

	 ข้อ	3	 ในกรณีที่โรงเรียนได้ก�าหนด	ระเบียบปฏิบัติ	ข้อบังคับ	ซึ่งมีบทลงโทษเพื่อความ

ผิดไว้เป็นการเฉพาะกรณีให้ถือตามกฎระเบียบข้อบังคับนี้

	 ข้อ	4		 การลงโทษนกัเรยีนให้ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร		ว่าด้วยการลงโทษ

นักเรียน	นักศึกษา	พ.ศ.	2548		

	 ข้อ	5		 ในระเบียบนี้		ค�าว่า

	 	 “นักเรียน”	หมายถึง		นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนมัญจาศึกษา

	 	 “ครูที่ปรึกษา”	หมายความรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน	ของโรง

เรียนมัญจาศึกษา

	 	 “ผู้อ�านวยการ”	หมายถึง	ผู้ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษาใน

ปีปัจจุบัน

	 	 “รองผูอ้�านวยการกลุม่บรหิารงานกจิการนกัเรียน”	หมายถงึ	ผู้ด�ารงต�าแหน่ง	รอง

ผู้อ�านวยการหรือรักษาการรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	โรงเรียนมัญจาศึกษา

ในปีปัจจุบัน
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	 	 “หัวหน้าระดับ”	หมายถึง	ครูที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่

	 	 “คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ”	หมายถึง	คณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง

	 	 “คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”	หมายถึง	 คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัญจาศึกษาในปีปัจจุบัน

	 	 “ผู้ปกครอง”	หมายถึง	บิดา	มารดา	ผู้อนุบาล	ผู้รับบุตรบุญธรรม	และผู้ปกครอง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช	 และให้หมายความรวมถึง	 พ่อเล้ียง	 แม่เล้ียง	 ผู้ปกครอง

สวสัดภิาพ	นายจ้าง	ตลอดจนบคุคลอืน่	ซึง่รบัเด็กไว้ในความอปุการะเล้ียงดู	หรือเด็กอาศยัอยูด้่วย

หมวดที่ 1

บทบาทและหน้าที่

การปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา

	 นกัเรยีนโรงเรยีนมญัจาศกึษาต้องปฏบิติัตามกฎ	ระเบยีบปฏบิติัส�าหรับนกัเรียน		ผู้ใดฝ่าฝืน	

ไม่ปฏิบัติตาม	 ถือว่าผู้น้ันกระท�าความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎระเบียบที่โรงเรียนได้ก�าหนดไว	้

ระเบียบปฏิบัติส�าหรับนักเรียนมีดังนี้

	 1.		 นักเรียนทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบและไว้ทรงผมตามระเบียบของโรงเรียนมัญจา

ศึกษา	ว่าด้วย	เรื่องเครื่องแต่งกายนักเรียน

	 2.	 ไม่อนุญาตให้นักเรียนซอยผม	ไว้ผมยาว	แต่งหน้า	ท�าสีผม	กันคิ้ว	ไว้เล็บ	และเจาะ

อวัยวะส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย

	 3.		 นกัเรยีนต้องประพฤตตินสภุาพเรยีบร้อย	มพีฤตกิรรมส�ารวมทัง้ภายในและภายนอก

โรงเรียน	ไม่กล่าววาจาหยาบคาย	ส่งเสียงดัง	หยอกล้อ	หรือก่อการทะเลาะวิวาท

	 4.		 นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

	 5.		 นักเรียนต้องน�าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน	 มาโรงเรียนให้ครบตามที่โรงเรียน

ก�าหนด	

	 6.		 นักเรียนต้องเชื่อฟังอยู่ในโอวาทของครูทุกท่าน

	 7.		 นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ	

										8.		 นักเรียนต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน	 ไม่ท�าลายให้เสียหาย	 เมื่อ

พบว่าช�ารุดให้แจ้งครูหรือครูหัวหน้าอาคาร

	 9.		 การติดประกาศ	หรือแจกเอกสารใด	ๆ	ต้องได้รับอนุญาตจากรองผู้อ�านวยการกลุ่ม

บริหารงานบุคคล		มีลายมือชื่อเป็นหลักฐาน		
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	 10.		เอกสารต่าง	ๆ	ที่ผู้ปกครองต้องลงชื่อรับรอง	ถ้าเป็นลายมือชื่อปลอม	โรงเรียนจะไม่

รับพิจารณา	หากพิสูจน์ได้	ว่านักเรียนปลอมลายมือชื่อจะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน

	 11.		นักเรียนต้องช่วยกันประหยัดน�้าประปา	 และไฟฟ้าของโรงเรียน	 ไม่อนุญาตให้น�า

เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดมาใช้ที่โรงเรียน

	 12.	 การน�าบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมใด	 ๆ	 ต้องได้รับอนุญาตจากรองผู้อ�านวย

การกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการเท่านั้น

	 13.	 นักเรยีนทกุคนต้องมบีตัรประจ�าตวันกัเรยีน	ซึง่แสดงประวตัย่ิอ	และหลกัฐานของตวั

นกัเรยีน	พกตดิตวัไว้เสมอ	ถ้าสญูหายต้องรายงานรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน	

เพื่อขอท�าบัตรใหม่

	 14.	 อนญุาตให้นกัเรยีนน�าเครือ่งมอืสือ่สารมาใช้ในระหว่างการเรยีนการสอน	หากพบว่า

นกัเรยีนน�ามาใช้กิจกรรมอืน่นอกจากการเรยีนการสอนในห้องเรยีน	ให้ครผููส้อนท�าการยดึ	แล้วน�า

ส่งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	และให้ผู้ปกครองมารับคืนในภายหลัง	

	 15.	 ห้ามนักเรียนน�าของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรียน		หากน�ามานักเรียนและผู้ปกครองต้อง

รับผิดชอบต่อการช�ารุดและสูญหาย	 ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด	 ๆ	 จากทางโรงเรียนโดย 

เด็ดขาด

	 16.	 นักเรียนต้องช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในทุก	ๆ	ด้าน	และไม่ท�าความเสื่อม

เสียให้แก่โรงเรียน	

	 18.		ไม่อนญุาตให้นกัเรยีนน�าอาหารและเครือ่งดืม่จากภายนอกเข้ามาในโรงเรยีน	และห้าม

น�าอาหารออกนอกบริเวณโรงอาหาร	 และห้ามน�าอาหารขึ้นอาคารเรียน	 ทั้งนี้นักเรียนทุกคนต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น	และถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง	รวมทั้งประกาศของโรงเรียน

อย่างเคร่งครัด		จนกว่านักเรียนจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา

หมวดที่ 2

การปฏิบัติตนในโรงเรียนและเข้าเรียน

	 1.		 นักเรียนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน		ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน	 ลกูเสอื/

เนตรนาร/ียวุกาชาด/ผูบ้�าเพญ็ประโยชน์/นักศกึษาวชิาทหาร/	ชดุพลศกึษา		ตามทีก่�าหนดอย่างถกู

ต้อง	(ตามระเบยีบว่าด้วยการแต่งกายเครือ่งแบบลกูเสอื		เนตรนาร	ียวุกาชาด		ผูบ้�าเพญ็ประโยชน์		

นักศึกษาวิชาทหาร	และชุดพลศึกษา)

	 	 -		ในวนัหยดุราชการนกัเรยีนท่ีเข้ามาติดต่องานต้องแต่งชดุเครือ่งแบบนกัเรยีน		หรอื

ชดุพลศึกษา	ของโรงเรยีนเท่านัน้		ห้ามแต่งกายชดุอืน่เข้ามาในโรงเรยีน	และหรอื	แต่งกายไม่สภุาพ		
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ครูเวรจะไม่อนุญาตให้ติดต่อราชการโดยเด็ดขาด

	 2.	 ให้น�ารถจักรยานหรือจักรยานยนต์เข้ามาจอดในบริเวณที่จอดรถตามที่โรงเรียน

ก�าหนด		ห้ามรถผู้ปกครองเข้ามาส่งและรับนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียน		และห้ามนักเรียนน�า

รถยนต์เข้ามาจอดในโรงเรียน

	 3.		 ให้ลงรถตามจุดที่ก�าหนดและท�าความเคารพคุณครูด้วยความนอบน้อม

	 4.		 ไม่พกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียนหากน�ามาถือว่ามีความผิดร้ายแรง

	 5.		 ไม่น�าสุรา	ยาเสพติด	และหรือสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน

	 6.		 ไม่น�าเครือ่งประดบัมค่ีามาโรงเรยีน		หากน�ามาจะถกูกลุม่บรหิารงานกจิการนกัเรยีน

ยึดไว้ก่อน		หากน�ามาแล้วของมีค่าสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

	 7.		 ไม่แต่งหน้าและตกแต่งเครื่องประดับใด	ๆ	

	 8.		 ต้องหยดุ		แสดงความเคารพคณุคร	ูและผูม้เีกยีรติทีม่าเยีย่มโรงเรยีน		ด้วยการยกมอื

ไหว้	หรือโค้งค�านับทุกครั้ง		เมื่อพบเห็นตรงหน้า

	 	9.		 ต้องเข้าแถวท�ากิจกรรมเคารพธงชาติ	 -	ร้องเพลงประจ�าโรงเรียน	-	สวดมนต์	–	นั่ง

สมาธิ	–	แผ่เมตตา	–	รับฟังข่าวสาร/การอบรม	ช่วงเช้าหน้าเสาธง	ก่อนเข้าห้องเรียน

	 10.	 ไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน	 ก่อนเวลาโรงเรียนเลิก	โดยไม่ได้รับอนุญาต	 หากหนี

ออกนอกโรงเรียนจะมีความผิดตามระเบียบของโรงเรียน

	 11.		ห้ามไม่ให้อยูใ่นบรเิวณโรงเรยีน		โดยไม่มคีรคูวบคมุหรอืเกนิเวลาทีก่�าหนดในวนัเปิด

เรียนปกติ	วันเสาร์	-	วันอาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์

	 12.		ต้องมีความกระตือรือร้นในการเข้าห้องเรียน		ห้องประชุม		หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น	ๆ

	 13.	เมือ่มคีวามจ�าเป็นต้องหยดุเรยีน	นกัเรยีนหรอืผูป้กครองต้องแจ้งให้ครทูีป่รกึษาทราบ

และหรืองานบริหารกิจการนักเรียนทราบก่อนทุกครั้ง

	 14.	 ห้ามน�าสินค้าและการบริการทุกประเภทมาขายภายในโรงเรียน

	 15.		ห้ามน�าบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนโดยมิได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน

	 16.		ให้น�าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในโรงอาหารหรือที่ก�าหนดเท่านั้น

	 17.		ไม่ซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ตามบรเิวณรมิรัว้ของโรงเรยีน	หรอืสัง่ซ้ือจากภายนอกเข้า

มาส่งในโรงเรียน	 ครูเวรประจ�าวันและครูปกครองจะท�าการยึดไว้ก่อน		และให้มารับคืนช่วงเวลา

หลังเลิกเรียน
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หมวดที่ 3

การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของนักเรียน

	 1.	 นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา	 	 07.50	 	 น.	 (ต้องสแกนบัตรมาโรงเรียน	 

หลังจากนั้นก็มาท�าความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ)

	 	 1.1		หน้าประตู		มีครูเวรยืนต้อนรับ		นักเรียนท�าความเคารพด้วยการไหว้		โดยวาง

สิ่งของเสียก่อนแล้วไหว้	ตามระเบียบวิธีมารยาทไทยในรูปแบบ		“มารยาทลูกมัญจาศึกษา”		ถ้า

ขับขี่รถให้ลงจากรถแล้วไหว้	เสร็จแล้วจูงรถผ่านไป

	 	 1.2	 ในวันเปิดเรียนปกติ	 	นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวหน้าเสาธงเวลา	 	07.50	 	น.		

ประกอบพิธีหน้าเสาธง

	 	 1.3	 ประธานคณะกรรมการนักเรียน	 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	 	 บอกแถวใช้ค�าว่า	

“เคารพธงชาติ  ธงขึ้น ตรง”		ร้องเพลงชาติ		ร้องเพลงมาร์ชประจ�าโรงเรียน			สวดมนต์ไหว้พระ		

ท�าสมาธิ		กล่าวค�าแผ่เมตตากล่าวค�าปฏิญาณตน			

	 	 1.4	 ประธานคณะกรรมการนกัเรยีน	หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย		เชญิครเูวรประจ�าวนั	

หรือผู้บริหารพบนักเรียน	แจ้งข่าวสาร	หรืออบรมนักเรียน	เสร็จแล้ว	ขึ้นห้องเรียนเวลา	08.30	น.

	 2.	ระหว่างเดนิแถวขึน้ห้องเรยีน	ห้ามแยกไปห้องน�า้หรอืธรุะอืน่ใด	นกัเรยีนจะขออนญุาต

คุณครูประจ�าวิชาไปห้องน�้าได้เมื่อหมดคาบเรียนที่		2

	 3.	การรับประทานอาหาร		ให้ปฏิบัติดังนี้

	 	 3.1	 ในห้องเรียนระมัดระวังเรื่องความสะอาด		และให้น�าทิ้งถังขยะให้เรียบร้อย

	 	 3.2	 ในโรงอาหาร

	 		 		 3.2.1		ภาคเช้า			 เวลา		07.00	-	07.50	น.	

	 	 	 3.2.2		พักกลางวัน	 แบ่งเป็น	2	ช่วงเวลาคือ

	 	 	 	 	 	 เวลา		11.10	-	12.00	น.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น		

      เวลา		12.00	-	12.50	น.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

	 	 	 3.2.3		ภาคบ่าย	งดการจ�าหน่ายอาหาร

	 	 3.3		ห้ามเข้าไปซื้อหรือรับประทานอาหารก่อนเวลาที่ก�าหนด

	 	 3.4	 	 โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนซื้ออาหารรับประทานได้เฉพาะที่จัดจ�าหน่ายใน 

โรงอาหารเท่านั้น

	 	 3.5		โรงเรียนใช้ชิปแลกภาชนะใส่อาหารและแลกแก้วน�้าดื่ม		และใช้ชิปซื้ออาหาร

	 4.	เวลา	08.30	-	15.30	 น.	เวลาเรียนตามปกติ		หลังเลิกเรียนแล้ว		ถ้าไม่มีกิจกรรมที่

โรงเรียนจัดขึ้นหรือมอบหมาย		ให้นักเรียนกลับบ้านได้ทันที		แต่ถ้ามีกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน		

โรงเรยีนจะต้องแจ้งให้	ผูป้กครองทราบล่วงหน้า		หากนกัเรยีนคนใดประสงค์จะอยูใ่นโรงเรยีนเพือ่
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ท�าการบ้านหรืองานอื่น		อนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน	17.00	น.		ยกเว้นนักเรียนที่เรียนพิเศษ		ให้ครูที่

สอนพิเศษนั้นรับผิดชอบ		กรณีที่เกิดปัญหากับนักเรียนที่เรียนพิเศษ	หรือครูที่นัดสอนพิเศษหรือ

ส่งงานนอกเวลาที่ก�าหนด

หมวดที่ 4

การปฏิบัติตนในพิธีการหน้าเสาธง

	 1.	 สัญญาณเรียกแถว	 เพลงมาร์ชโรงเรียนดังเรียกแถวเวลา		07.50	น.

	 2.	 นักเรียนทุกคนต้องกระตือรือร้นมาถึงที่ตนเองเข้าแถวให้ทัน	 	มีความรับผิดชอบใน

การจัดแถวให้เป็นระเบียบ	ด้วยความสงบ		หยุดส่งเสียงดังและเล่นกัน

	 3.	 เมื่อคณะกรรมการนักเรียนสั่งตรง		ให้นักเรียนทุกคนตรง		เท้าชิด		มืออยู่ข้างล�าตัว	

ห้ามกระท�าการใด	ๆจนกว่าจะแล้วเสร็จ	

	 4.	 ให้นักเรียนร้องเพลงชาติ	 	 เพลงมาร์ชประจ�าโรงเรียน	 	 สวดมนต์ไหว้พระ	 	 กล่าว 

แผ่เมตตา		ด้วยการเปล่งเสียงดัง	ๆ	ให้พร้อมเพรียงกัน

	 5.	 ให้นักเรียนรุ่นน้องท�าการทักทาย		โดยม.1	–	ม.5	กล่าวทักทาย	ม.	6	ก่อน			ด้วยค�า

ว่า		สวัสดีครับ/ค่ะ			แล้วม.6		ตอบทักทายกลับ		ด้วยค�าว่า		สวัสดีครับ/ค่ะ		เช่นกัน

	 6.	 คณะกรรมการนักเรียนสั่งท�าความเคารพ		ครูเวรหรือผู้บริหารโรงเรียน		ให้นักเรียน

กล่าวค�าว่า	สวัสดีครับ/ค่ะ	และพนมมือไหว้ท�าความเคารพพร้อมกัน

	 7.	 ให้นักเรียนมีมารยาทในการฟังการอบรมหรือแจ้งประกาศอย่างเงียบและสงบ

เรียบร้อย

	 8.	 ครเูวรหรอืผูบ้รหิารโรงเรยีนอบรมหรือแจ้งประกาศจบแล้ว		คณะกรรมการนกัเรียน

สัง่ท�าความเคารพ		ให้นกัเรยีนกล่าวค�าว่า	ขอบคณุครบั/ค่ะ	และพนมมอืไหว้ท�าความเคารพพร้อม

กัน

	 9.	 คณะกรรมการนกัเรยีนหรอืครเูวร	สัง่แยกเข้าห้องเรยีน		นกัเรยีนเดนิแถวเข้าห้องเรยีน

อย่างเป็นระเบียบไม่แตกแถว

	 10.	 นักเรียนที่มาสายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่โรงเรียนก�าหนดไว้

	 11.		นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อยร้อยละ	90			ของเวลาการเข้า

แถวทั้งหมด	และถ้านักเรียนที่มีเวลาเข้าแถวน้อยกว่าร้อยละ	 	 90	 	 จะต้องได้รับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

	 12.			นกัเรยีนทีไ่ม่ร่วมกจิกรรมหน้าเสาธง	จะถูกหกัคะแนนพฤติกรรม	คร้ังละ		5			คะแนน

	 13.			กิจกรรมเวรประจ�าวันที่ก�าหนด	
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	 	 13.1		วันจันทร์		 	 กิจกรรมสวดมนต์ยาว

	 	 13.2		วันอังคาร	 	 กจิกรรมพบครทูีป่รกึษาในชัน้เรยีน	(	Home	Room)

	 	 13.3		วันพุธ	 	 กิจกรรมตรวจความเรียบร้อยและการแต่งกาย

	 	 13.4		วันพฤหัส	 	 กิจกรรมพบครูเครือข่ายหมู่บ้าน

	 	 13.5		วันศุกร์	 	 กจิกรรมพบครทูีป่รกึษาในชัน้เรยีน	(	Home	Room)

	 		**	หมายเหตุ		ในแต่ละวันเวรประจ�าวันอาจน�าเสนอข่าวสาร		จัดกิจกรรมพิเศษเสริม

การเรียนรู้	หรือมอบรางวัลต่างๆ	ภายในเวลาที่เหมาะสม

หมวดที่ 5

การปฏิบัติการมาโรงเรียนของนักเรียน

การมาโรงเรียน
	 นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทัน		แล้วสแกนบัตรมาโรงเรียนก่อนสัญญาณเรียกแถวเคารพ

ธงชาติตามเวลาที่โรงเรียนก�าหนดไว้	(ให้มาก่อน		07.50	น.)	นักเรียนจะได้มีเวลาปฏิบัติภารกิจที่

ได้รับมอบหมาย		หรือศึกษาหาความรู้	เพิ่มเติมซึ่งจะก่อประโยชน์แก่ตนเอง			ให้นักเรียนปฏิบัติ	

ดังนี้

	 1.		 เมือ่สญัญาณดงัครัง้ท่ี		1	ให้นกัเรยีนหยดุท�ากจิกรรมต่างๆ	เตรยีมตัวให้เรยีบร้อยก่อน

เข้าแถว

	 2.		 เมื่อสัญญาณดังครั้งที่		2		เพลงมาร์ชโรงเรียนขึ้น		ให้นักเรียนมาเข้าแถวท�ากิจกรรม

หน้าเสาธง

	 3.		 ในระหว่างเดนิทางขอให้ปฏิบัตติามกฎจราจรโดยเคร่งครดัเพือ่ให้เกดิความปลอดภยั

	 4.		 การเดินออกจากโรงเรียนให้เดินชิดขวามือเรียงเดี่ยวเสมอ

	 5.		 การขับขี่รถจักรยานยนต์	 	 นักเรียนที่น�ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องสวมหมวก

นิรภัยและมีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์	 เมื่อมาถึงประตูโรงเรียนให้ดับเครื่องและจูงรถจักรยานยนต์

เข้าจุดตรวจรับการตรวจคัดกรองจากครูเวรประจ�าวันและคณะกรรมการคัดกรองก่อน	 เมื่อผ่าน

การคัดกรองจึงน�ารถไปจอดยังโรงรถจักรยานยนต์	ที่โรงเรียนจัดให้อย่างเป็นระเบียบ

	 6.		 นักเรียนที่มาโรงเรียนโดยรถ	 รับ	 –	 ส่ง	 ให้นั่งรถอย่างเป็นระเบียบไม่ห้อยโหนหรือ

ยื่นอวัยวะออกนอกรถ	 	 เมื่อถึงหน้าโรงเรียนให้เข้าแถวเข้าจุดตรวจรับการตรวจคัดกรองเพื่อผ่าน

ท�าความเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์	และคณุครเูวรประจ�าวนัทีย่นืรอรบัหน้าประตูโรงเรยีนและเดินชดิขวา

เป็นแถวเรียงเดี่ยวตามแนวถนนเข้ามาในโรงเรียนให้เรียบร้อย

	 7.		 นักเรียนคนใดไม่มาโรงเรียนและไม่ส่งใบลาให้ถือว่า	 ขาดเรียน	 แต่ถ้ามาถึงโรงเรียน
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แล้วไม่เข้าโรงเรียนถือว่าหลบหนีโรงเรียนโดยมีเจตนา

	 8.		 ให้หัวหน้าห้องเรียนส�ารวจรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน		และลงชื่อผู้ขาดเรียนในสมุด

บันทึกผู้ขาดเรียนในห้องบริหารงานกิจการนักเรียน		เมื่อหมดเวลาเรียนคาบแรก

	 9.		 คุณครูที่ปรึกษาประจ�าชั้นจะส่งใบเตือน

	 	 9.1	 	 ครั้งที่	 1	 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน	 3	 วัน	หรือขาดเรียนเกิน	 7	 วัน	 ใน	 

1	เดือน		

	 	 9.2		หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน	7	วัน		จะส่งใบแจ้งเตือนเป็นครั้งที่		2		หาก

ยังไม่ได้รับค�าตอบจะด�าเนินการขั้นต่อไป	

	 		 9.3		ส่งใบแจ้งเตอืนเป็นครัง้ท่ี		3		แจ้งให้ผูป้กครองติดตามนกัเรยีนกลบัมาเรยีน		และ

เชิญผู้ปกครองมาพบ		เพื่อท�าข้อตกลงปรับพฤติกรรมนักเรียน	หากยังไม่ได้รับค�าตอบอีก

	 		 9.4	 	 ทางกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	 จะน�าเสนอผู้อ�านวยการโรงเรียนเพื่อ

พิจารณาสั่งลงโทษตามความเหมาะสมต่อไป	เช่น	ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อแขวนลอย		หรือขอจ�าหน่าย

ออก	(ให้ย้ายสถานศึกษา	หรือ	ลาออก)

	 10.	 การมาโรงเรียนในวันหยุดเพื่อเรียนเพิ่มเติม	 โดยการนัดหมายและควบคุมดูแลของ

คุณครูประจ�าวิชา		ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพลศึกษาให้เรียบร้อย		ไม่สวมรองเท้าแตะ		

และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามแบบขออนุญาตที่โรงเรียนมอบให้ก่อนวันนัดหมาย

	 11.	 การมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนเป็นการส่วนตัวโดยท่ีคุณครูประจ�าวิชาหรือคุณครูท่ี

ปรึกษาไม่ได้นัดหมาย		ในวันหยุดหรือวันเสาร์	–	อาทิตย์	ให้นักเรียนแจ้งแก่ครูเวร	และยามประตู

โรงเรียนก่อน	เข้ามาบริเวณโรงเรียน		และลงชื่อ	สกุล	ชั้น	ห้องเรียน	ในบัญชีลงชื่อขออนุญาตเข้า

โรงเรียนในวันหยุดราชการที่ตู้ป้อมยาม

การมาสาย
	 ถอืเกณฑ์เวลาเมือ่หลงัยนืตรงเคารพธงชาต	ิ	08.00		น.	ถ้านกัเรยีนมาหลงัจากนัน้ให้ปฏบิตั	ิ

ดังนี้

	 1.	นักเรียนที่มาช้าในช่วงเวลา	08.00	-	08.15	น.	ให้นักเรียนไปพบครูเวรประจ�าวันและ

เจ้าหน้าที่	 ประจ�าประตูโรงเรียน	 และบันทึกการมาสายลงในสมุดและแบบฟอร์มการมาสายให้

เรียบร้อย	 และกักบริเวณให้ท�ากิจกรรมเคารพธงชาติ	 	 สวดมนต์	 	 ตามกิจกรรมหน้าเสาธงของ

โรงเรียน			ยังไม่ถือว่ามาสาย		ให้บันทึกเป็นหลักฐาน	การสอบถามและการอบรมตักเตือนจากครู

เวรเรียบร้อยแล้วจึงเข้าห้องเรียนได้

	 2.	นักเรียนมาช้าหลังเวลา	08.15	น.		เป็นต้นไป		ให้ถือว่ามาสาย		ให้ครูเวรประจ�าวัน

และเจ้าหน้าที่	ประจ�าประตูโรงเรียน		แยกกักนักเรียน		ไว้อีกกลุ่มเพื่อให้นักเรียนไปสแกนบัตรมา
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โรงเรียน	และระบบจะขึ้นว่ามาสาย		แล้วท�ากิจกรรมเคารพธงชาติ		สวดมนต์		ตามกิจกรรมหน้า

เสาธงของโรงเรียน			

	 นกัเรยีนทีม่าสายเกนิ	3	ครัง้	ใน	1	สปัดาห์		โดยไม่มเีหตุผลกลุม่บรหิารงานกจิการนกัเรยีน	

จะด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง		ดังต่อไปนี้

	 	 2.1		ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	และแจ้งผู้ปกครองทราบ

	 	 2.2		มอบให้คุณครูที่ปรึกษาประจ�าชั้นพิจารณาและลงโทษ

	 	 2.3		งานวินัยนักเรียน		กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนพิจารณาลงโทษ		ตัดคะแนน

ความประพฤติ		

	 	 2.4		เชิญผู้ปกครองมาพบ	ร่วมแก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน

	 3.	หากนักเรียนจ�าเป็นต้องมาโรงเรียนสาย		ให้น�าหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง		แจ้งให้

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนทราบ		หรือผู้ปกครองมาแจ้งด้วยตนเองก็ได้

การลา
	 การหยุดเรียนทุกครั้ง	เป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องยื่นใบลากิจ		หรือลาป่วยต่อคุณครู

ท่ีปรกึษาตามเหตผุลทีเ่ป็นจรงิของวนัแรกทีล่า		ยกเว้นไม่สามารถส่งใบลาได้เพราะเหตุจ�าเป็น		ให้

ส่งใบลามายังคุณครูที่ปรึกษาในวันแรกที่มาเรียน

	 1.		 ลาป่วย	ถ้าไม่สามารถเขยีนใบลาได้		ให้ส่งใบลาในวนัทีล่าหรือวนัทีม่าเรียนเป็นวนัแรก

	 2.		 ลากจิ	ต้องส่งใบลาล่วงหน้าให้ครทูีป่รกึษาทราบ	เมือ่ได้รับอนญุาตแล้วจึงหยดุเรียนได้

	 3.		 ในการลาทุกประเภท	ต้องมีค�ารับรองของผู้ปกครองทุกครั้งที่ลา

	 4.		 ถ้าหยุดเรียนไม่ส่งใบลาตามก�าหนดถือว่าขาดเรียน

	 5.		 ในการส่งใบลาให้ส่งกับครูที่ปรึกษาทุกครั้ง

	 6.		 ให้ใช้แบบฟอร์มใบลาของโรงเรียนเท่านั้น	 โดยติดต่อขอได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียน

	 7.		 ท้ายใบลา	ต้องให้ผู้ปกครองเขียนข้อความว่า	“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริง”	

แล้วลงลายมือชื่อก�ากับ

	 8.		 หากนักเรียน	ปลอมลายมือชื่อผู้ปกครอง	 	 ให้ลงโทษสถานหนัก	 และเชิญผู้ปกครอง

มาพบ
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หมวดที่ 6

การปฏิบัติตนในห้องเรียนของนักเรียน

	 เพื่อให้การเรียนการสอนด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	 มีประสิทธิภาพที่ดี	 บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนว่าด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ	 และเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีใน

การเรียนรู้ที่มีลักษณะที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ที่ดี		นักเรียนต้องปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	นักเรียนต้องช่วยกันรับผิดชอบและรักษาความสะอาดของห้องเรียน	และห้องอื่น	ๆ	ที่

เข้าไปเรียน	รวมทั้งจัดโต๊ะ	เก้าอี้	ให้เรียบร้อย		และรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน

	 2.		เมือ่อยูใ่นเวลาเรยีน	นกัเรยีนจะต้องนัง่ประจ�าโต๊ะเรยีนให้เรยีบร้อยและต้องรกัษาวนิยั

ของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด	ไม่เล่นหรือพูดคุย		ไม่ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

	 3.		เมือ่คณุครปูระจ�าวชิาเข้าห้องสอน		ให้หวัหน้าห้องบอกท�าความเคารพทกุคร้ัง		นกัเรียน

ทุกคนพนมมือไหว้	 	 พร้อมกับกล่าวว่า	“สวัสดีครับหรือค่ะคุณครู” และกล่าวค�าว่า	“ขอบคุณ

ครับ หรือค่ะคุณครู”	 เมื่อหมดเวลาเรียน	 	 ทั้งนี้ให้แสดงกิริยาอาการอ่อนน้อมด้วยความเคารพ

อย่างแท้จริง

	 4.	เมือ่คณุครไูม่เข้าห้องสอนเกนิ	10	นาท	ี	ให้หวัหน้าห้องไปแจ้งต่อหวัหน้ากลุม่สาระวชิา

หรือกลุ่มบริหารงานวิชาการ

	 5.	นกัเรยีนควรตัง้ใจเรยีน		เชือ่ฟังค�าสอนของครผููส้อนด้วยความเคารพและไม่แสดงกริยิา

ที่ไม่สมควร

	 6.	ไม่น�าสิ่งของใด	ๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเข้ามาในห้องเรียน

	 7.	ไม่เอาวิชาอื่นหรืองานอื่นมาท�าในขณะที่มีการเรียนการสอนอีกวิชาหนึ่ง

	 8.	ชั่วโมงเรียนใดที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ต้องแจ้งให้ครูผู้สอนชั่วโมงนั้นทราบ

	 9.	ระหว่างเวลาเรียน		หากมีความจ�าเป็นต้องออกนอกห้องเรียน

	 	 9.1		ต้องขออนุญาตครูผู้สอนก่อนเสมอ

	 	 9.2		ในกรณทีีไ่ม่มีครอูยู่ต้องขออนญุาตหวัหน้าห้องก่อนแล้วจงึจะออกนอกห้องได้

	 	 9.3		เมื่อเสร็จภารกิจแล้วต้องรีบเข้าห้องเรียนทันที	 	

	 10.	ครูผู้สอนรายวิชา	ต้องส�ารวจรายชื่อผู้เข้าเรียนและขาดเรียนของนักเรียนในรายวิชา		

แล้วแจ้งผลการมาเรียน		ขาดเรียน		หนีเรียน		ลา	ทางระบบ	STD	หรือทางไลน์กลุ่มด่วน		ให้งาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน		กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนทราบ		เพื่อแจ้งผู้ปกครองทราบทาง

โทรศัพท์และไลน์กลุ่มระดับชั้นตามเครือข่ายผู้ปกครองต่อไป

	 11.	งานดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	กลุม่บริหารงานกจิการนกัเรียน	จะประสานทางโทรศพัท์

กับผู้ปกครองนักเรียนทราบทันที
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	 12.		การย้ายห้องเรียนระหว่างเวลาเรียนให้เดินแถวคู่ชาย-หญิงอย่างเป็นระเบียบ

	 13.		ห้ามนักเรียนเก็บหนังสือหรือสิ่งของอื่นๆไว้ในโต๊ะเรียน

	 14.		ห้ามนักเรียนน�าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นมารับประทานในห้องเรียนและบน

อาคารเรียน

	 15.	ห้ามนักเรียนเล่นฟุตบอล	ตะกร้อ	ปิงปอง	วิ่งไล่จับ	และเกมส์อื่นๆในห้องเรียนและ

บนอาคารเรียน

	 16.	 	 นักเรียนมีหน้าที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของโรงเรียน	 การท�าลายสิ่งของ

ในชั้นเรียน	 การขีดเขียนฝาผนัง	 และโต๊ะเรียน	 รวมท้ังการท�าลายอุปกรณ์อื่นๆ	 ถือเป็นความผิด 

ร้ายแรง

หมวดที่ 7

การแสดงความเคารพ

	 นักเรียนพึงแสดงการเคารพครู	และผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยความนอบน้อม	 	ครูที่ดีย่อม

เป็นที่เคารพของศิษย์	 	 การแสดงความเคารพเป็นการผูกพันความเป็นศิษย์และครูไว้ตลอดกาล

นักเรียนปฏิบัติดังนี้

	 1.	ภายในห้องเรียน

	 	 1.1		เมือ่ครผููส้อนเข้าห้องเรยีน		หวัหน้าชัน้บอกท�าความเคารพด้วยค�าว่า	“นกัเรยีน

เคารพ”		นกัเรยีนทัง้หมดยนืตรง		พนมมอืไหว้		แล้วกล่าวค�าว่า	“สวสัดคีรบัคณุคร ู”	หรือ	“สวสัดี

ค่ะคุณครู ”	ครูรับการท�าความเคารพ	พนมมือไหว้ตอบรับ		แล้วบอกให้นักเรียนนั่งจึงนั่งได้	

	 	 1.2		กรณทีีม่แีขกผูม้เีกยีรตมิาตรวจเยีย่มโรงเรียน	ครูผู้สอนหรือหวัหน้าห้องจะบอก

ให้นักเรียนท�าความเคารพ	โดยใช้ค�าว่า	“นักเรียนเคารพ”		แล้วปฏิบัติตามข้อ	1.1

	 	 1.3			เมือ่ครหูรอืแขกผูม้เีกยีรตอิอกจากห้อง		หวัหน้าห้องบอกท�าความเคารพโดยใช้

ค�าว่า	“นกัเรยีนเคารพ”		ให้นกัเรยีนยนืตรง	พนมมอืไหว้		แล้วกล่าวค�าว่า	“ขอบคณุครับคณุครู” 

หรือ	“ขอบคุณค่ะคุณครู”	 	ส�าหรับแขกผู้มาเยี่ยมใช้การยืนตรง	 	พนมมือไหว้	 	แล้วกล่าวค�าว่า	

“ขอบคุณครับ”	หรือ	“ขอบคุณค่ะ” 

	 2.	การแสดงความเคารพภายในโรงเรียน

	 	 2.1			เมือ่นกัเรยีนนัง่หรอืยนือยู	่	คณุครเูดนิมาในระยะพอสมควร	ให้ยนืตรงและแสดง

ความเคารพด้วยการไหว้
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	 	 2.2		เมื่อเดินสวนกับคุณครู	 ให้แสดงความเคารพด้วยการหยุดยืนตรงแล้วไหว้	แล้ว

จึงเดินต่อไป

	 	 2.3			เมื่อเดินตามหลังคุณครู		ไม่ควรแซงขึ้นหน้า	หากจ�าเป็นให้กล่าวค�าขอโทษเสีย

ก่อน

	 	 2.4			เมื่อคุณครูเดินตามหลังระยะใกล้		ควรหยุดให้คุณครูผ่านไปเสียก่อน

	 	 2.5			ลกูเสอื	เนตรนาร	ี	ยวุกาชาด		นกัศกึษาวชิาทหาร	ให้ท�าความเคารพตามระเบยีบ

กิจกรรมนั้นๆ

	 	 2.6	 เมื่อเข้าพบคุณครู		ให้ยืนหรือคุกเข่า		ห่างจากโต๊ะคุณครูประมาณ	1	ก้าว	แล้ว

ไหว้		หากนักเรียนต้องการเข้าพบคุณครูพร้อมกันหลายคน		ให้เข้าแถวตามล�าดับก่อนหลัง		ห้าม

รมุล้อมโต๊ะคร	ู	ยกเว้นแต่คณุครตู้องการพดูคยุกบันกัเรยีนทกุคนพร้อมกนั	ให้เข้าแถวหน้ากระดาน

ห่างจากโต๊ะคุณครูไม่น้อยกว่าหนึ่งก้าวตามความเหมาะสม

	 	 2.7	 เมือ่ยนืพดูกบัคณุครู	ต้องส�ารวม	พูดเสร็จแล้วให้แสดงความเคารพด้วยการไหว้

	 	 2.8	 เมื่อพบเห็นผู้อุปการะโรงเรียน	 ผู้มีเกียรติที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 

ให้นักเรียนแสดงความเคารพเช่นเดียวกับคุณครู

	 	 2.9		เมื่อมีคณะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน			ถ้าในห้องเรียนให้ฟังค�าสั่งคุณครูผู้สอนหรือ

หัวหน้าห้อง		หากอยู่นอกห้องเรียนให้แสดงความเคารพเช่นเดียวกับคุณครู

	 3.	การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน

	 	 3.1	 เมือ่พบคณุครภูายนอกโรงเรียน	ให้แสดงความเคารพด้วยการไหว้ทกุคร้ัง		พร้อม

ทั้งทักทายตามควรแก่โอกาส

	 	 3.2	 เมื่อพบคุณครู		ขณะขี่ยานพาหนะสวนทางกันให้ก้มศีรษะค�านับแต่พองาม

หมวดที่ 8

การรับประทานอาหารในโรงเรียน

	 เนื่องจากโรงเรียนมัญจาศึกษา	 ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน	 หลังจาก

เข้ามาโรงเรียนแล้ว	จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน	(16.00	น.)	ดังนั้นการรับประทานอาหารกลางวัน

ให้ปฏิบัติดังนี้

	 1.	 กรณีนักเรียนเตรียมอาหารจากบ้านมารับประทานเอง	 	 ให้นักเรียนน�าอาหารไปรับ

ประทานที่		 โรงอาหารเท่านั้น

	 2.	 กรณีเลือกซื้ออาหารจากผู้ประกอบการจ�าหน่ายอาหารที่ได้รับอนุญาตจากทาง

โรงเรียนแล้ว	โดยให้นักเรียนค�านึงถึงหลักประหยัดและคุณภาพทางโภชนาการเป็นส�าคัญ	และให้
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รับประทานอาหารที่โรงอาหารเท่านั้น	

	 3.	 นักเรียนต้องเข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบ	ตามล�าดับก่อนหลัง

	 4.	 นักเรียนต้องช่วยรักษาความสะอาดโต๊ะ	 เก้าอี้	 และบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร		

ไม่ทิ้งเศษอาหารหรือเศษขยะไว้บนโต๊ะ	บนเก้าอี้	และบริเวณโดยรอบนั้น

	 5.	 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว	นักเรียนต้องน�าภาชนะใส่อาหาร	ช้อน	และแก้วน�้า	

ไปไว้ในภาชนะ	หรือสถานที่ที่ผู้ประกอบการจ�าหน่ายอาหารจัดเตรียมไว้ให้อย่างเป็นระเบียบ

	 6.	 ห้ามนักเรียนน�าอาหาร	น�้าดื่ม	และเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานในห้องเรียนหรือที่อื่น

ใด		นอกจากสถานที่ที่โรงเรียนจัดหรือก�าหนดให้เท่านั้น

	 7.	 เวลาจ�าหน่ายอาหารและรับประทานอาหาร		ให้ปฏิบัติดังนี้

	 	 7.1	 ภาคเช้า		เวลา	07.00	–	07.50	น.

	 	 7.2	 พักกลางวัน		แบ่งเป็น	2	ช่วงเวลาคือ

	 	 	 	 	 	 เวลา		11.10	-	12.00	น.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น		

      เวลา		12.00	-	12.50	น.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

	 	 7.3	 ภาคบ่าย		งดการจ�าหน่ายอาหาร

	 8.			กรณีนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้า	 หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติที่โรงเรียนจัด

นอกเวลาเรียนและได้รับมอบหมายจากครูเป็นลายลักษณ์อักษร	 มีความจ�าเป็นต้องรับประทาน

อาหารนอกเวลาที่โรงเรียนก�าหนด	ให้ปฏิบัติดังนี้

	 	 8.1	 กรณีนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาและมีโรคประจ�าตัว	มีความจ�าเป็น

ต้องรับประทานอาหาร	 ต้องน�าหนังสือรับรองหรือบันทึกจากครูผู้สอนในคาบเรียนที่ขออนุญาต	

หรือครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น	เป็นลายลักษณ์อักษร	ไปขออนุญาตที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	

	 	 8.2		กรณนีกัเรยีนมกีจิกรรมทีต้่องปฏิบติัท่ีโรงเรียนจัดนอกเวลาเรียน	และได้รับมอบ

หมายจากครมีูความจ�าเป็นต้องรบัประทานอาหารก่อน	ต้องน�าหนงัสอืรบัรองหรอืบนัทกึมอบหมาย

งานจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 ไปขออนุญาตที่กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน	

	 	 8.3		นักเรียนน�าใบอนุญาตไปจัดซื้ออาหารจากผู้ประกอบการจ�าหน่ายอาหาร	 และ

รบัประทานทีโ่รงอาหาร	ตามช่วงเวลาในใบอนญุาตก�าหนด	แล้วกลับเข้าห้องเรียน	หรือปฏบิติังาน

ที่รับมอบหมายทันที
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หมวดที่ 9

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

	 ได้มมีตท่ีิประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ปีการศกึษา	2550	“ไม่อนญุาตให้

นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน”	หากมีกิจจ�าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน	ให้ปฏิบัติดังนี้

	 1.	 กรณีเจ็บป่วย	หรือเหตุเร่งด่วนของผู้ปกครอง	ให้ผู้ปกครองเขียนขออนุญาต	รับบัตร

ออกนอกบริเวณโรงเรียน	 และรับนักเรียนไปท�าการรักษา	 หรือท�ากิจตามเหตุเร่งด่วนนั้นที่กลุ่ม

บริหารงานกิจการนักเรียน

	 2.		 กรณนีกัเรยีนมกีจิจ�าเป็นเกีย่วกบัการเรียนรู้		การติดต่อฝาก-ถอนเงินทีธ่นาคาร		การ

ติดต่อฝากส่ง-รับเงิน	พัสดุภัณฑ์ที่ไปรษณีย์		ติดต่อกิจธุระที่ที่ว่าการอ�าเภอหรือองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 การสมัครเรียนต่อ	 ให้เขียนขออนุญาตและรับบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียนที่กลุ่ม

บริหารงานกิจการนักเรียน	ตามแนวปฏิบัติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน	

	 	 2.1		หากเป็นช่วงเวลาทีม่กีารเรยีนการสอน		นกัเรยีนต้องขออนญุาตครผููส้อนประจ�า

วิชาด้วยตนเอง	 	แล้วจึงมาบันทึกขออนุญาต	ที่ห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	 	 โดยใช้สมุด

บนัทกึขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนเท่านัน้		ต้องลงลายมอืชือ่ลงในสมดุขอออกนอกบรเิวณ

โรงเรียน		และรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากครูเวรประจ�าวัน	และครูเวรประจ�าวัน	

ลงลายมือชื่อลงในบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยก่อน		

	 	 2.2		หากเป็นช่วงเวลาพักกลางวัน	 	 	 ให้บันทึกขออนุญาต	 ที่ห้องกลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียน		โดยใช้สมุดบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเท่านั้น		ต้องลงลายมือชื่อ

ลงในสมุดขอออกนอกบริเวณโรงเรียน	 	 และรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากครูเวร

ประจ�าวัน	 และครูเวรประจ�าวัน	 ลงลายมือชื่อลงในบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นที่

เรียบร้อยก่อน	

	 	 2.3	 นักเรียนต้องน�าบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนไปยื่นแสดงต่อยามรักษา

ความปลอดภัยที่ตู้ป้อมยามประตูทางเข้าโรงเรียน	 	 เมื่อได้รับอนุญาตและบันทึกการอนุญาตแล้ว		

จึงไปท�ากิจธุระตามที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนได้

	 	 2.4	 นกัเรยีนต้องน�าบัตรอนญุาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนไปยืน่แสดงรายงานตวัต่อ

ยามรักษาความปลอดภัยที่ตู้ป้อมยามประตูทางเข้าโรงเรียน		เมื่อกลับจากการท�ากิจธุระตามที่ขอ

อนญุาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีน	แล้วต้องรายงานตัวทีก่ลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน	เพ่ือยนืยนั

การกลับเข้าโรงเรียนแล้วด้วย

	 3.	 กรณีครูน�านักเรียนไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกบริเวณโรงเรียน	 	 ครูผู้สอน

จะต้องท�าเรื่องขออนุญาตน�านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่	 โดยเรื่องผ่านกลุ่มบริหารงานวิชาการ			

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	เพื่อขออนุญาตจากผู้อ�านวยการโรงเรียน
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	 4.	 กรณีผู้ปกครองมาขออนุญาตรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนด้วยตนเอง	 	 ต้อง

มาบันทึกขออนุญาตกับครูเวรประจ�าวันงานบริหารงานกิจการนักเรียนที่ห้องกลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียน	 โดยใช้สมุดบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนของงานบริหารงานกิจการ

นักเรียนก่อน	 และรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากครูเวรประจ�าวัน	ที่ครูเวรประจ�า

วนั	ลงลายมือช่ือลงในบตัรอนญุาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	ให้น�าบตัรอนญุาต

ออกนอกบรเิวณโรงเรยีนไปยืน่แสดงต่อยามรกัษาความปลอดภยัทีตู่ป้้อมยามประตทูางเข้าโรงเรยีน	

เมือ่ได้รบัอนุญาตและบนัทกึการอนญุาตแล้วจงึน�านกัเรยีนออกนอกบรเิวณโรงเรยีนได้	โรงเรยีนไม่

อนุญาตให้ผู้ปกครองไปพบนักเรียนโดยพลการ		

	 5.	 กรณีออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

	 	 5.1	 นักเรียนไม่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน		

โรงเรียนจะถือว่านักเรียนมีพฤติกรรมเจตนาหนีเรียน	หรือเจตนาอื่นใดที่ประสงค์ผิดต่อระเบียบ

โรงเรียน		นักเรียนต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของนักเรียนเอง		หากเกิดเหตุใดๆ	และหรือ

เหตุสุดวิสัยทุกกรณี	 	 ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด	ๆ	 ทั้งสิ้น	 และผู้ปกครองจะเรียกร้องสิทธิ ์

ใด	ๆ	มิได้ทั้งสิ้น

	 	 5.2		มีผู้ปกครองนักเรียนมารับนักเรียนไปด้วยตนเองโดยไม่ขออนุญาต		ด้วยเจตนา

ใดก็ตาม	โรงเรียนถือว่าผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของนักเรียนเอง		หากเกิดเหตุ

ใดๆ	และหรือเกิดเหตุสุดวิสัยทุกกรณี		ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด	ๆ 	ทั้งสิ้น	และผู้ปกครองจะ

เรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้ทั้งสิ้น

	 	 5.3		นกัเรยีนคนใดทีอ่อกนอกบรเิวณโรงเรียน	โดยไม่ได้รับอนญุาต		โรงเรียนจะด�าเนนิ

การดังนี้

	 	 	 5.3.1		ครั้งที่	1	ตักเตือนและตัดคะแนนความประพฤติ	

	 	 	 5.3.2		ครั้งที่	2	ตักเตือน		ตัดคะแนนความประพฤติ	 	และบ�าเพ็ญประโยชน์	

พัฒนาพฤติกรรม

	 	 	 5.3.3	 	 ครั้งที่	 3	 ตักเตือน	 	 ตัดคะแนนความประพฤติ	 เชิญผู้ปกครองพบ	ท�า

ทัณฑ์บนและบ�าเพ็ญประโยชน์	พัฒนาพฤติกรรม	

	 	 	 5.3.4		ครั้งที่	4	ตักเตือน		ตัดคะแนนความประพฤติ	และไม่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร	 	 ต้องรับการพัฒนาพฤติกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

	 							 5.3.5	 	หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน	ถูกสารวัตรนักเรียนหรือต�ารวจจับ	น�าส่ง

หรือส่งชื่อให้โรงเรียน	จะถูกลงโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ควรจะได้รับตามปกติ
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หมวดที่ 10

การปฏิบัติในการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์

	 เพือ่ให้การจราจรด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย		มปีระสทิธภิาพทีด่	ีและเกดิความปลอดภยั

ในการเดินทางมาเรียนและทรัพย์สินของนักเรียน		นักเรียนต้องปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	การขออนุญาตน�ารถเข้ามาในบริเวณโรงเรียน

	 	 1.1	 ต้องเป็นรถของนกัเรยีนทีผู่ป้กครอง		ได้ขออนญุาตและลงทะเบยีนบนัทกึไว้กบั

ทางโรงเรียนแล้ว

	 	 1.2		 ผู้ขออนุญาตน�ารถมาโรงเรียนต้องมีที่อยู่อาศัยห่างจากโรงเรียนเกินกว่า	 1	

กิโลเมตร

	 	 1.3		 ต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่ดัดแปลงใดๆ

	 	 1.4		 ต้องมีบัตรอนุญาตของโรงเรียนมัญจาศึกษา		ท�าทะเบียนจอดตามที่ได้เลขที่

	 	 1.5		 ไม่อนญุาตให้นกัเรยีนน�ารถยนต์มาจอดในโรงเรยีน		หากน�ารถมาจอดในโรงเรยีน

ต้องถูกลงโทษตามความเหมาะสม

	 2.		การขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในโรงเรียน

	 	 2.1		 การเข้าและออก	 	 ให้รถจักรยานยนต์เข้าและออกทางประตูด้านหลังโรงเรียน

ได้ด้านเดียวเท่านั้น

	 	 2.2		 เมื่อมาถึงประตูโรงเรียน		ให้ลงรถแล้วจูงไป		ณ	จุดจอดรถ		จุดเส้นสีแดง	1-2

	 	 2.3		 ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถภายในบริเวณโรงเรียน		ตั้งแต่เวลา	08.30	น.	จนถึงเวลา	

เลิกเรียน	16.30	น.

	 3.		การขับขี่รถจักรยานยนต์ภายนอกโรงเรียน

	 	 3.1		 ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย	100%

	 	 3.2		 ต้องเคารพกฎจราจร		ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบของการจราจร

	 	 3.4		 ไม่ควรขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่า		60		กิโลเมตรต่อชั่วโมง

	 	 3.5		 ห้ามปรับแต่งรถจนเสียงดัง

	 4.		ต้องจอดรถไว้ในที่จอดรถอย่างเป็นระเบียบ		และห้ามน�ามาใช้อีกจนกว่าโรงเรียนเลิก	

หรือได้รับอนุญาต	ห้ามเข้าไปบริเวณจอดรถ		เพราะอาจท�าให้ของผู้อื่นเสียหาย

	 5.		การน�ารถออกนอกบรเิวณโรงเรยีนขณะทีโ่รงเรยีนยงัไม่เลกิ		ต้องขออนญุาตจากคณุครู

ที่ปรึกษา		หัวหน้าเวรประจ�าวัน		กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเสียก่อน

	 6.		นักเรียนคนใดน�ารถของผู้อื่นไปใช้โดยเจ้าของไม่ทราบถือว่าเป็นเจตนาลักทรัพย์

	 7.		ห้ามนกัเรยีนเข้าไปในบรเิวณทีจ่อดรถในเวลาเรยีน		หากมคีวามจ�าเป็นต้องขออนญุาต

ครูเวรที่รับผิดชอบเสียก่อน
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	 8.		การนั่งซ้อนท้าย		อนุญาตให้นั่งซ้อนท้ายได้ไม่เกิน	1	คน		และนั่งในท่าสุภาพ

	 9.		หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ		ให้ครูและบุคลากรโรงเรียนมัญจาศึกษา

ตักเตือน		แจ้งมาที่งานวินัยนักเรียน	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน		เพื่อลงโทษตามกรณี

หมวดที่ 11

การกลับบ้าน
                

	 1.	 โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านหลังเวลาเลิกเรียน	 เวลา	 16.00	 น.	 ถ้าต้องท�า

กิจกรรมหลังเลิกเรียนอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน	17.00	น.	

	 2.		ถ้าท�ากิจกรรมหลังจากเวลา	17.00	น.	ต้องปฏิบัติดังนี้

	 	 2.1		 หากเป็นกิจกรรมที่ครูมอบหมาย	หรือกิจกรรมฝึกทักษะให้เกิดความช�านาญที่

มีครูดูแล	ต้องมีครูผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลทุกครั้ง

																2.2		หากเป็นกจิกรรมทีค่รมูอบหมายให้ศกึษาค้นคว้า	หรอืกจิกรรมฝึกทกัษะให้เกดิ

ความช�านาญด้วยตนเอง		ต้องอยู่ในสถานที่ที่ไม่ลับตาคน		อยู่ในที่เปิดเผยที่ครูเวรประจ�าวัน	หรือ

ยามรักษาความปลอดภัยสามารถมองเห็น	ควบคุมดูแลได้ทุกครั้ง

	 	 2.3	 ไม่อนุญาตให้นักเรียนขึ้นอาคารเรียน	ในกรณีที่ไม่มีครูดูแล

	 	 2.4	 นักเรียนต้องหยุดกิจกรรมและกลับบ้านทันทีเมื่อถึงเวลา		18.00	น.

หมวดที่ 12

การตรวจค้นนักเรียน

	 เนื่องจากโรงเรียนมัญจาศึกษา	 ด�าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว	 ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข	และปลอดภัยในชีวิต		เพื่อป้องกันมิให้นักเรียนเกี่ยวข้องและน�ายาเสพติด	อุปกรณ์การ

พนัน	 	 สื่อลามกอนาจาร	 อาวุธปืน	 วัตถุระเบิดและของมีคมที่เป็นอาวุธอันตราย	 อันเป็นการไม่

เหมาะสมเข้ามาโรงเรียน		โรงเรียนจึงต้องตรวจค้นนักเรียน	เพื่อความปลอดภัยและไม่สร้างความ

หวาดระแวงแก่ครู	นักเรียน	ต้องปฏิบัติดังนี้

	 1.		 ครเูวรประจ�าวนั	และครทูีป่รกึษาประจ�าชัน้จะตรวจค้นนกัเรียนในห้องเรียนหรือนอก

ห้องเรียนเป็นระยะ	โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

	 2.		 นักเรียนต้องยินยอมให้ครูตรวจได้ทันที		โดยไม่ขัดขืนหรือหลบหลีกการตรวจค้นทุก

กรณี
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	 3.		 กรณีพบยาเสพตดิทุกชนดิ	นกัเรยีนต้องได้รบัการตรวจปัสสาวะ	เพือ่ตรวจหาสารเสพ

ตดิประเภท	ที	่1	ทนัท	ี	โดยไม่ต้องแจ้งให้ผูป้กครองทราบ		หากพบโรงเรยีนจะแจ้งผูป้กครองทราบ		

เพื่อส่งต่อการบ�าบัดฟื้นฟูต่อไป

	 4.	 กรณพีบอปุกรณ์การพนนั		สือ่ลามกอนาจารทกุชนดิ	นกัเรยีนต้องได้รบัการพจิารณา

โทษตามระเบยีบของโรงเรยีนก�าหนด		โรงเรยีนจะแจ้งครูท่ีปรึกษา		ผู้ปกครอง		เครือข่ายผู้ปกครอง

และผู้น�าชุมชนของนักเรียนช่วยอบรม	ตักเตือน	ควบคุมดูแลต่อไป

	 5.	 กรณพีบอาวธุปืน	วตัถรุะเบดิและของมคีมท่ีเป็นอาวธุอนัตรายทุกชนดิ	ท่ีส่ือไปในทาง

ความรุนแรง	และอันตรายสันนิษฐานเบื้องต้นนักเรียนอาจเสพยาเสพติดมาโรงเรียน	นักเรียนต้อง

ได้รับการตรวจปัสสาวะ	เพื่อตรวจหาสารเสพติดประเภทที่	1	ทันที		โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง

ทราบ	หากพบโรงเรยีนจะแจ้งผูป้กครองทราบ	เพือ่ส่งต่อการบ�าบดัฟ้ืนฟตู่อไป	หากไม่พบ	โรงเรยีน

จะด�าเนินการดังนี้

	 	 5.1	 หากพบอาวธุปืนมทีะเบยีน	โรงเรยีนจะยดึไว้	และให้ผูป้กครองมาตดิต่อขอรบัคนื	

นกัเรยีนต้องได้รบัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของโรงเรียนก�าหนด		โรงเรียนจะแจ้งครูทีป่รึกษา		

ผูป้กครอง		เครอืข่ายผูป้กครองและผูน้�าชมุชนของนกัเรียนช่วยอบรม	ตักเตือน	ควบคมุดูแลต่อไป

	 	 5.2			หากพบอาวุธปืนไม่มีทะเบียน	 โรงเรียนจะยึดไว้	 และน�าส่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป	นกัเรยีนต้องได้รบัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของโรงเรยีนก�าหนด		

โรงเรยีนจะแจ้งครทูีป่รกึษา		ผูป้กครอง		เครอืข่ายผูป้กครองและผูน้�าชมุชนของนกัเรยีนช่วยอบรม	

ตักเตือน	ควบคุมดูแลต่อไป

	 	 5.3		 หากพบวตัถรุะเบดิ	ชนดิทีอ่าจเกดิอนัตรายแก่ชวีติและทรพัย์สนิ	มาในโรงเรยีน

เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม	 โรงเรียนจะยึดไว้	 และน�าส่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจด�าเนินการตามกฎหมาย

ต่อไป	นักเรียนต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียนสถานหนัก	คือ	ให้ย้ายสถาน

ศึกษาทันที

	 	 5.4	 หากพบของมีคมที่เป็นอาวุธอันตราย	 โรงเรียนจะยึดเป็นสมบัติของโรงเรียน		 

หากมีเจตนาน�ามาเพื่อปองร้าย	 หรือท�าร้ายบุคคลอื่น	 นักเรียนต้องได้รับการพิจารณาโทษตาม

ระเบียบของโรงเรียนก�าหนด		โรงเรียนจะแจ้งครูที่ปรึกษา		ผู้ปกครอง		เครือข่ายผู้ปกครองและ

ผู้น�าชุมชนของนักเรียนช่วยอบรม	ตักเตือน	ควบคุมดูแลต่อไป

หมวดที่ 13

การรักษาความสะอาดในโรงเรียนและการใช้อาคารสถานที่

	 1.	 	 นักเรียนต้องท้ิงขยะ	 เศษสิ่งของ	 และสิ่งปฏิกูล	 ลงในถังขยะที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้

เท่านั้น
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	 2.	 	ก่อนขึ้นอาคารเรียน	นักเรียนต้องถอดรองเท้าที่บันไดทางขึ้น	และถือไปเก็บไว้อย่าง

เป็นระเบียบหน้าห้องเรียนของตนเอง

	 3.		ไม่อนุญาตให้นักเรียนน�าแก้วกระดาษ		แก้วพลาสติก		และกล่องโฟมใส่อาหารขึ้นไป

ใช้บนอาคารเรียน

	 4.		ไม่อนุญาตให้นักเรียนน�าขนม	น�้าดื่ม	หรืออาหารใด	ๆ	ที่จะท�าให้เกิดความสกปรกไป

รับประทานบนอาคารเรียน	และในห้องเรียน

	 5.		ไม่อนุญาตให้นักเรียนน�าน�้ายาลบค�าผิดมาใช้โดยเด็ดขาด		หากนักเรียนเขียนค�าผิดให้

ใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นตรงทับข้อความท่ีเขียนผิดนั้น	 	 เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนใช้น�้ายาลบค�าผิด

เขียนบนโต๊ะและฝาผนังอาคารตามสถานที่ต่าง	ๆ

	 6.		ห้ามนักเรียนขีด	เขียน	หรือท�าเครื่องหมายใด	ๆ	ลงบนโต๊ะ	เก้าอี้	ม้านั่ง	ฝาผนัง	ส่วน

ต่าง	ๆ	ของอาคาร		ศาลาที่พักต่าง	ๆ	และต้นไม้ในโรงเรียน		หากตรวจพบผู้กระท�าผิด	นักเรียน

ต้องรบัผดิชอบปรบัปรงุแก้ไขและด�าเนนิการทัง้หมดแต่เพยีงผูเ้ดยีว	โรงเรยีนจะแจ้งผูป้กครองร่วม

รับผิดชอบ	และครูที่ปรึกษาอบรม		ตักเตือน	และ	ควบคุมดูแลต่อไป

	 7.		นักเรยีนต้องร่วมกนัรบัผดิชอบห้องเรยีนของตนเอง		หมัน่ส�ารวจ	ตรวจตรา	ดแูลความ

เรียบร้อยของ	ประตู		หน้าต่าง		กระดาน		โต๊ะ		เก้าอี้		ฝาผนัง		ไฟฟ้า		พัดลม	ให้มีสภาพดี		มีความ

มั่นคง		ปลอดภัยอยู่เสมอ	หากช�ารุดให้รีบแจ้งครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น		ครูหัวหน้าอาคารเรียน	หรือ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนทันที

	 8.		นักเรียนคนใดฝ่าฝืน	และท�าลายทรัพย์สินของโรงเรียนให้เกิดความเสียหาย		โรงเรียน

จะใช้มาตรการลงโทษเป็นราย	ๆ	ไป		โดยด�าเนินการดังนี้

	 	 8.1	 กรณีพบผู้กระท�าผิดโดยชัดแจ้ง	 	 โรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ

ซ่อมแซม	ปรบัปรงุ	หรอืซือ้ใช้ให้อยูใ่นสภาพเดมิ	และแจ้งครทูีป่รกึษาอบรม		ตักเตือน	และ	ควบคมุ

ดูแลต่อไป

	 	 8.2	 กรณีไม่พบผู้กระท�าผิดโดยชัดแจ้ง		หากแต่มีผู้แจ้งเบาะแสพบเห็นผู้กระท�าผิด		

โรงเรียนจะสอบหาข้อเท็จจริงผู้กระท�าผิด	 แล้วแจ้งผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบซ่อมแซม	 ปรับปรุง	

หรือซื้อใช้ให้อยู่ในสภาพเดิม	และแจ้งครูที่ปรึกษาอบรม		ตักเตือน	และ	ควบคุมดูแลต่อไป

	 	 8.3	 กรณีไม่พบผู้กระท�าผิดโดยชัดแจ้งในห้องเรียน		โรงเรียนจะสอบหาข้อเท็จจริง

ผู้กระท�าผิด	 หากยังไม่มีผู้ให้ข้อมูลและไม่พบผู้กระท�าผิด	 นักเรียนในห้องทุกคนร่วมรับผิดชอบ

ซ่อมแซม	ปรับปรุง	หรือซื้อใช้ให้อยู่ในสภาพเดิม	แล้วแจ้งผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ	และแจ้งครูที่

ปรึกษาอบรม		ตักเตือน	และ	ควบคุมดูแลต่อไป
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หมวดที่ 14

หน้าที่ความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน

	 ผูป้กครองของนกัเรยีน	ทีก่�าลงัเรยีนในโรงเรียนมญัจาศกึษา		เพ่ือร่วมมอืกบัโรงเรียนในการ

ด�าเนินการด้านกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน		การสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองให้มีการสนับสนุน		แลกเปลี่ยนความรู้		ประสบการณ์และแนวคิด

ระหว่างผูป้กครอง		คร	ู	และนกัเรยีนในการพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีน	ผูป้กครองจงึต้อง

ปฏิบัติดังนี้

	 1.		หน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียน

	 	 1.1		 ผูป้กครองนกัเรยีนต้องเป็นบดิา	มารดา	หรือญาติท่ีมอีาย	ุ	๒๐	ปีข้ึนไปพักอาศยั

อยู่บ้านเดียวกับนักเรียน	 พร้อมที่จะอบรมส่ังสอนนักเรียนท่ีอยู่ในความปกครองและอาชีพเป็น 

หลักฐานเชื่อถือได้

	 	 1.2		 ผู้ปกครองต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านส�ามะโนครัวเดียวกันกับนักเรียน

	 	 1.3	 ผู้ปกครองต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองในตัวอย่างลายมือชื่อผู้ปกครองใน

ทะเบียนประวัติของนักเรียน		ในบัตรประจ�าตัวนักเรียนต่อหน้าครูที่ปรึกษา		จึงถือว่าเป็นลายมือ

ชื่อที่	สมบูรณ์และให้น�านักเรียนมามอบตัวเข้าเรียนใหม่ทุกปีการศึกษา

	 	 1.4	 หากผู้ปกครองมีความจ�าเป็นไม่สามารถมาติดต่อกับโรงเรียนได้ต้องมอบหมาย

เป็นลายลักษณ์อักษรให้ตัวแทนที่ระบุไว้ในแบบลายมือชื่อเท่านั้น

	 	 1.5	 นักเรียนคนใดที่จะเปลี่ยนผู้ปกครอง	 ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบและน�า 

ผู้ปกครองใหม่มาท�าหลักฐานการเป็นผู้ปกครอง	 พร้อมเอกสารส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน		

ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 และค�ารับรองจากผู้น�าชุมชนยืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้ปกครอง

นักเรียนจริง

	 	 1.6	 หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทันที	 	 เพื่อการติดต่อ

สื่อสารเมื่อมีข่าวสาร	หรือเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน

	 	 1.7	 ผู้ปกครองต้องยินดีและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติดังนี้

	 	 	 1.7.1	 ให้การอบรมดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ารงชีวิตครอบครัว	 	 มี

ความรัก	ความเข้าใจและให้ความอบอุ่น

	 	 	 1.7.2	 จัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการเรียนให้ถูกต้อง

ตามระเบียบของโรงเรียนให้ครบและพอแก่ความจ�าเป็น

	 	 	 1.7.3	 กวดขันให้นักเรียนในความปกครองของตนมาเรียนทันเวลาและกลับ 

ตรงเวลา	 รับรู้	 ในเอกสารว่าด้วยระเบียบต่างๆ	 ของโรงเรียน	 ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนที่

จะกวดขัน
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	 	 	 1.7.4	 เมื่อโรงเรียนเชิญผู้ปกครองไปพบ	 	 ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือและ
ไปพบตามเวลาที่ทางโรงเรียนก�าหนด	 	 หากมีข้อขัดข้องประการใดต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
และขอเลื่อนการนัดหมาย
	 	 	 1.7.5		หากโรงเรียนมีกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัตินอกเวลาเรียนหรือวันหยุด		
โรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าทุกครั้ง	 	 ถ้าไม่มีหนังสือแจ้งจากโรงเรียน 
ผู้ปกครองไม่ควรอนุญาต
	 	 	 1.7.6	 	 ผู้ปกครองควรมาร่วมประชุมกับทางโรงเรียนทุกครั้งที่ทางโรงเรียนมี
หนังสือเชิญ	 	 เพื่อจะได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน	 	และแนวการปฏิบัติต่างๆ	ที่
โรงเรียนก�าหนด		เพื่อประโยชน์ของนักเรียนในปกครองของท่าน
	 	 	 1.7.7		สนับสนุนให้ความร่วมมือ	วางแผน		ร่วมกับโรงเรียนในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม	พัฒนา		ป้องกัน		และแก้ไขปัญหานักเรียน
		 	 	 1.7.8		เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด�าเนินชีวิตที่ดีแก่นักเรียน
	 	 	 1.7.9		ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้ปกครองต้องติดตามผลการเรียนบุตรหลานในปกครอง
ของท่านอย่างสม�่าเสมอ
	 	 	 1.7.10	 	 ให้การสนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการด�าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
	 2.	การติดต่อขอพบนักเรียนของผู้ปกครอง
	 	 2.1		ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์	และชื่อนักเรียน	ระดับชั้น	ห้องที่ขอพบต่อครูเวร
ประจ�าวัน	หรือยามรักษาการณ์	ที่ส�านักงานหรือตู้ยามรักษาการณ์
	 	 2.2		ผูป้กครองต้องแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชน	หรอืบตัรทีห่น่วยงานราชการออก
ให้	หรอืบตัรทีใ่ช้แทนบัตรประจ�าตวัประชาชนได้ตามกฎหมาย	และมอบบตัรไว้กบัครเูวรประจ�าวนั	
หรือยามรักษาการณ์
	 	 2.3		รับบัตรเข้าออกในโรงเรียนกับยามรักษาการณ์		
	 	 2.4		การพบครู	นักเรียน		ปฏิบัติดังนี้
	 	 	 2.4.1	 อนุญาตให้ผู้ปกครองพบครู	 หรือนักเรียนในช่วงระหว่างหมดคาบเรียน
แต่ละคาบเท่านั้น		ยกเว้นกรณีที่ผู้ปกครองมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนที่มิอาจรอเวลาได้	จะอนุญาตเป็น
รายๆ	ไป	จึงจะพบระหว่างเวลาเรียนได้
	 	 	 2.4.2	ครูเวรประจ�าวัน	หรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์		จะประชาสัมพันธ์ให้ครู	
หรือนักเรียนที่ผู้ปกครองต้องการพบให้ไปพบผู้ปกครองเมื่อหมดคาบเรียนที่อยู่ในช่วงผู้ปกครอง
มาขอพบเท่านั้น
	 	 	 2.4.3	 ให้ผู้ปกครองรอพบ	 และพบนักเรียนได้ที่หน้าส�านักงานกลุ่มบริหารงาน
กจิการนกัเรยีนทีจ่ดัไว้ให้เท่านัน้		ไม่อนญุาตให้ผูป้กครองไปพบ	หรอืตามหานกัเรยีนทีอ่าคารเรยีน
ด้วยตนเองโดยเด็ดขาด
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	 	 2.5	 เมื่อเสร็จกิจธุระการพบนักเรียนแล้ว	 ให้น�าบัตรเข้าออกในโรงเรียนไปแลกบัตร
ประจ�าตัวประชาชนคืนต่อยามรักษาการณ์	 และลงลายมือชื่อในการขออนุญาตเข้าพบนักเรียนไว้
เป็นหลักฐาน
	 	 “ผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด	 	 ค�านึงถึงความสะดวกของผู้
ปกครองที่มาติดต่อ	และความเป็นระเบียบ	รวมทั้งความปลอดภัยของนักเรียน	ครู	และบุคลากร
เป็นส�าคัญ”
	 3.	การติดต่อและนัดพบกับผู้ปกครอง
	 โรงเรียนจะติดต่อและมีจดหมาย	 หรือโทรศัพท์นัดพบกับผู้ปกครองตามโอกาสอันควร		
ตามเหตแุละกรณทีีน่กัเรยีนมปัีญหาด้านความประพฤติ	และด้านการเรียนท่ีต้องให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขโดยเร่งด่วน	เพือ่ปรกึษาหารอืในการก�าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขให้
นกัเรยีนพฒันาตนเองเป็นคนด	ีมรีะเบยีบวนิยั	ปฏบิติัตนและอยูใ่นสังคมอย่างมคีวามสุข	โดยปฏบิติั
ดังนี้
	 	 3.1	 โรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเมื่อนักเรียนเริ่มมีปัญหาด้านการ
เรียน	และพฤติกรรม
	 	 3.2	 โรงเรียนจะมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบ		เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน	
และพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	และมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเรื่อย	ๆ
	 	 3.3	 โรงเรียนจะมีโทรศัพท์เชิญผู้ปกครองมาพบ		เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน	
และพฤติกรรมเสี่ยงอย่างร้ายแรง	ที่ต้องด�าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเร่งด่วนและทันที
	 	 3.4	 ให้ผู้ปกครองมาพบตามท่ีโรงเรียนนัดพบทุกครั้ง	 หากผู้ปกครองไม่มาพบและ 
ร่วมแก้ปัญหาโดยไม่มีเหตุผล	หรือมีเหตุผลไม่สมควร	เกิน	3	ครั้ง		โรงเรียนจะขึ้นบัญชีแขวนลอย 
หรอืจ�าหน่ายนกัเรยีนออกจากบญัชรีายชือ่และพ้นสภาพของการเป็นนกัเรียนโรงเรียนมญัจาศกึษา
ทันที
	 	 ข้อส�าคัญ		ทุกครั้งที่โรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบ	ขอให้ผู้ปกครองได้สละเวลามาพบ
กับทางโรงเรียนตามวัน	เวลาที่โรงเรียนก�าหนด			โรงเรียนจัดครูคอยพบผู้ปกครองตามเรื่องที่เชิญ
พบทุกกรณี	 	 หากผู้ปกครองไม่มาพบหรือละเลยต่อการมาพบตามนัดหมาย	 อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุตรหลานของท่านได้
	 ให้รองผู้อ�านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน		ใช้ดุลยพินิจให้
เป็นไปตามข้อปฏิบัตินี้		และให้ใช้ข้อปฏิบัตินี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2563	เป็นต้นไป

	 	 ประกาศ		ณ	วันที่		18		มิถุนายน			พ.ศ.	2563

(นางสายสมร		ศักดิ์ค�าดวง)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา



คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา96

ระเบียบโรงเรียนมัญจาศึกษา

ว่าด้วย  เครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓

	 	 ตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร		ว่าด้วย		เครือ่งแบบนกัเรยีน		พ.ศ.	๒๕๕๑		ระเบยีบ	

กระทรวงศึกษาธิการ		ว่าด้วย		การไว้ทรงผมของนักเรียน	พ.ศ.	๒๕๖๓		มติความเห็นชอบจาก

การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 โรงเรียนมัญจาศึกษา	 วันทื่	 ๑๐	 มิถุนายน	

๒๕๖๓	และความเหน็ชอบจากตวัแทนผูป้กครองนกัเรยีน		เพือ่ให้นกัเรยีนแต่งกายเครือ่งแบบของ

นักเรียนถูกต้อง	เป็นไปตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมัญจาศึกษา	จึงออกระเบียบว่า

ด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียน		ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน	พร้อมทั้งก�าหนด

มาตรการเป็นระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

 ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนมัญจาศึกษา ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่ง

กายนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓”

 ๒.  นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด

 ๓.  เครื่องแบบที่ก�าหนดให้

  ๓.๑ เครื่องแบบนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 	 	 ๓.๑.๑	 เสื้อแบบคอเชิ้ต	 	 คอต้ัง	 	 ผ้าขาวเนื้อเกล้ียงไม่บางจนเกินควร	 ผ่าอก

ตลอด		สาบด้านนอก		ใช้กระดุมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน	๑	เซนติเมตร	แขนสั้นเพียง

ข้อศอก	มีกระเป๋าติดที่บริเวณราวนมเบื้องซ้าย	๑	กระเป๋า	ขนาดกว้างตั้งแต่	๘	ถึง	๑๒	เซนติเมตร	

ลึกตั้งแต่	๑๐	ถึง	๑๕	เซนติเมตร	พอเหมาะกับขนาดของการปักเลขระดับชั้น	อักษรย่อโรงเรียน	

“ม.ศ.”	และชื่อ	สกุลของนักเรียน	ด้วยไหมสี		น�้าเงินตามขนาดและแบบของโรงเรียน		

	 	 	 ๓.๑.๒	กางเกง		ผ้าสีกากี		ทรงไทย		มีจีบหน้า		ขาสั้นเพียงเหนือหัวเข่าพ้นจาก

กลางสะบ้า	ประมาณ	๓	–	๔		เซนติเมตร	เมื่อยืนตรง		ส่วนกว้างในขากางเกงห่างจากเข่าประมาณ	

๘	–	๑๒	เซนติเมตร	ตามส่วนขนาดของขา		ปลายขากางเกงพับเข้าด้านในกว้างประมาณ	๓	–	๕	

เซนติเมตร	 มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ	 ไม่มีกระเป๋าหลัง	 เวลาสวมกางเกงให้สวมทับด้านนอกชาย

เสื้อ
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	 	 	 ๓.๑.๓	เข็มขัด	ให้ใช้เข็มขัดสีน�้าตาล	ขนาดกว้าง	๒.๕	–	๔	เซนติเมตร	ยาวตาม

ส่วนเอวของนกัเรยีน	หวัเข็มขัดเป็นโลหะสทีอง	หวัสีเ่หลีย่ม(ยกเว้นลกูเสอื)		ให้แต่งตามวนักจิกรรม

และกิจกรรมชุมนุม		มีปลอกหนังสีเดียวกันกับเข็มขัด	ขนาด	๑.๕	เซนติเมตร	ส�าหรับปลอกเข็มขัด

ให้คาดเข็มขัดโดยสอดในหูกางเกง

	 	 	 ๓.๑.๔	ถงุเท้า	รองเท้า		ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีน�า้ตาล		ชนดิหุม้ส้นมเีชอืกผูก	ไม่มี

ลวดลาย		ถุงเท้าสีน�้าตาล		ไม่มีลวดลาย		เวลาสวมถุงเท้าไม่ต้องพับ								

  ๓.๒ เครื่องแบบนักเรียนหญิง

	 	 	 ๓.๒.๑		 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 	

												 	 										 เสือ้ใช้ผ้าขาวไม่มลีวดลายและไม่บาง	คอลกึพอให้สวมศรีษะได้สะดวก	

สาบตลบเข้าข้างในส่วนบนของสาบให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เหน็ตะเข็บ	ข้างใน	ให้มขีนาดของส่วน

ต่างๆ	ดังนี้										 	 	 	

	 	 	 	 ๓.๒.๑.๑	ปกยาว	๑๕	เซนติเมตร	ใช้ผ้าสองชั้น	

												 	 	 ๓.๒.๑.๒	แขนยาวเหนือข้อพับแขน	๕	เซนติเมตร	ปลายแขนจีบ	๖	

จบี	(ข้างละ	๓	จบี)	โดยหนัจบีออกจากเส้นกลางไหล่เท่า	ๆ 	กนั	ขอบแขนกว้าง	๓	เซนติเมตร	พร้อม

ติดกระดุมให้เรียบร้อย

												 	 	 ๓.๒.๑.๓	ความยาวของตัวเสื้อวัดเสมอข้อมือผู้สวม

												 	 	 ๓.๒.๑.๔	ชายเสื้อด้านล่างพับขอบเสื้อไม่เกิน	๔	เซนติเมตร	

												 	 	 ๓.๒.๑.๕	กระเป๋าติดด้านล่าง	ทางขวามือกว้าง	๑๒	เซนติเมตร	ยาว	

๑๓	เซนติเมตร	(เมื่อเย็บเสร็จแล้ว)	ปากกระเป๋าพับริมกว้าง	๒	เซนติเมตร

												 	 	 ๓.๒.๑.๖	 โบคอซองใช้สีเดียวกับกระโปรง	 ชายสามเหลี่ยมกว้าง	 ๖	

เซนติเมตร	ยาว	๘๐	–	๑๐๐	เซนติเมตร		ตัวโบเมื่อผูกแล้วกว้าง	๖	เซนติเมตร	ต�าแหน่งของโบจะ

ต้องตรงกับกระดุมแป๊บเม็ดบน		(หรือใช้คอซองส�าเร็จรูปตามแบบที่โรงเรียนก�าหนด)

												 	 	 ๓.๒.๑.๗	ตัวเสื้อ	เผื่อหลวม	๑๕	เซนติเมตร

												 	 	 ๓.๒.๑.๘	สวมเสื้อทับเรียบไม่มีลวดลาย	และควรมีเสื้อชั้นในคอกระ

เช้าสีขาวสวมข้างในอีกชั้น

	 	 	 ๓.๒.๒		 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

												 	 	 ๓.๒.๒.๑	 เสื้อ	 ใช้ผ้าสีขาวไม่มีลวดลาย	 และไม่บางจนเกินไป	 ปก

เชิ้ต	ผ่าอกตลอด	ส่วนกว้าง	๗	เซนติเมตร	เข้าข้างในติดกระดุมสีขาว	๔	เม็ด	เส้นผ่าศูนย์กลาง	๑	

เซนติเมตร

												 	 	 ๓.๒.๒.๒	แขนเสื้อยาวไม่เกินข้อพับ	ปลายแขนจีบ	๖	จีบ	(ข้างละ	๓	

จีบ)	โดยหันจีบออกจากเส้นกล้ามไหล่เท่าๆกัน	ขอบแขนกว้าง	๓	เซนติเมตร	ไม่ผ่าปลายเข็ม	
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												 	 	 ๓.๒.๒.๓	ตวัเสือ้เผือ่หลวม	๑๕	เซนติเมตร	สอดไว้ในกระโปรงพอเหน็

เข็มขัด	

												 	 	 ๓.๒.๒.๔	 สวมเสื้อทับแบบเรียบไม่มีลวดลายหรือตามสมัยนิยมและ

ควรมีเสื้อชั้นในคอกระเช้าสีขาวสวมข้างในอีกชั้น

	 	 	 ๓.๒.๓		 กระโปรง

									 	 	 	 ใช้ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย	ห้ามใช้ผ้าเนื้อหนา	 ลายสอง	 เวส

ปอย	ด้านหน้าและด้านหลังจีบข้างละ	๓	จีบ	จีบลึก	๑	นิ้ว		หันจีบออกด้านนอก	แล้วเย็บเกล็ดทับ	

จีบต�่าจากขอบ	๖	เซนติเมตร	ความถี่แต่ละจีบเว้นระยะห่างพอประมาณ	ความยาวของกระโปรง	

ให้คลุมใต้เข่าลงไป	๘	เซนติเมตร	ขอบอยู่เสมอเอว		

												 	 ๓.๒.๔		 รองเท้า

									 	 	 	 หนังสีด�าไม่มีลวดลาย	หุ้มปลายเท้า	หุ้มส้น	หัวมน	มีสายรัดหลังเท้า

แบบตายตัว	ส้นสูงไม่เกิน	๒	เซนติเมตร		

												 	 ๓.๒.๕		 ถุงเท้า

									 	 	 	 ถุงเท้าสั้นสีขาว	แบบเรียบ	ลอนเล็ก	สวมแล้วตลบปลายพับลงที่ข้อ

เท้าประมาณ	๑.๕	–	๒	นิ้วฟุต		ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนชนิดบางลอนใหญ่หรือผ้าลูกฟูกชนิดหนาและ

สั้นกุดที่มีส่วนปลายเหลือพ้นขอบรองเท้าน้อยกว่า	๒	นิ้วฟุต

												 	 ๓.๒.๖		 เข็มขัด

									 	 	 	 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	คาดเข็มขัดสีด�าเกลี้ยง	ไม่มีตัวอักษรใด	ๆ	

ประทับอยู่กว้างประมาณ	๓	เซนติเมตร	 	หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัดหุ้มหนังสีด�า	มี

ปลอกขนาดกว้าง	๑.๕	เซนติเมตร	ส�าหรับสอดปลายเข็มขัด		

  ๓.๓  เครื่องแบบพลศึกษา

	 	 	 ๓.๓.๑	เสื้อ

	 	 	 	 ๓.๓.๑.๑		ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ผ้าสีชมพู	 	ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	ผ้าสีน�้าเงิน	 	 เป็นผ้าที่ไม่มีลวดลายและไม่บางจนเกินไป	สีไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป	

(ไม่ใช้ผ้ายืด)	

												 	 	 ๓.๓.๑.๒		ตัดแบบเสื้อเชิ้ตแบบโปโล	แขนสั้น	ปักชื่อ-สกุล	บนอกเสื้อ

เบื้องขวา	

												 	 	 ๓.๓.๑.๓		ใช้กระดุม	๑	–	๒	เม็ดสีขาว

												 	 	 ๓.๓.๑.๔		ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก	เผื่อหลวม	๑๕	เซนติเมตร	

												 	 	 ๓.๓.๑.๕		กระเป๋า	ก้นแหลมแบบเสื้อเชิ้ต	๑	ใบ	บนอกเสื้อเบื้องซ้าย	

ปักตราโรงเรียน	
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							 	 	 ๓.๓.๒		 กางเกง

												 	 	 ใช้กางเกงขายาว	ผ้ายืดเนื้อหนาสีน�้ากรมท่า	ขาจั๊มพ์	ด้านในมีซิปติด

ซ่อนไว้		ใช้แต่งในวันที่เรียนวิชาพลศึกษาเท่านั้น		ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบพลศึกษามาจากบ้าน

ให้เรียบร้อย	

		 	 	 ๓.๓.๓		 รองเท้า	ถุงเท้า

		 	 	 	 ๓.๓.๓.๑	นกัเรยีนชายให้ใช้รองเท้า	ถุงเท้าเช่นเดียวกบัการแต่งเคร่ือง

แบบนักเรียนปกติ	(เพื่อความประหยัดค่าใช้จ่าย)

										 	 	 	 ๓.๓.๓.๒	 นักเรียนหญิงให้ใช้รองเท้าผ้าใบล้วนสีขาว	 แบบสุภาพหุ้ม

ส้น	ไม่หุ้มข้อ		มีเชือกผูก	ไม่มีลวดลาย		ถุงเท้าใช้เช่นเดียวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียนปกติ

	 	 	 ๓.๔		 การปักชื่อและอักษรย่อของโรงเรียน

	 	 	 	 ๓.๔.๑	นักเรยีนทกุคนต้องปักอกัษรของโรงเรยีนมญัจาศกึษา	“ม.ศ.” 

ทีอ่กเสือ้ด้านขวามอื	ปักทบึด้วยไหมสนี�า้เงนิล้วน	ใช้แบบประทบั	“ม.ศ.”	ทีท่างโรงเรียนจัดเตรียม

ไว้ให้เท่านั้น	ห้ามเขียนหรือปักเอง

	 	 	 	 ๓.๔.๒	ปักช่ือ		ชือ่สกลุ	ด้วยตวับรรจงตามแบบอกัษรของทางราชการ	

ขนาดตัวหนังสือโตประมาณ	๑	เซนติเมตร	ปักทึบด้วยไหมสีน�้าเงินล้วนใต้อักษรย่อ	“ม.ศ.”

												 	 ๓.๔.๓	ปักเครือ่งหมายระดบัชัน้เป็น	“เลขไทย”	ด้วยไหมสนี�า้เงนิ	เหนอื	“ม.ศ.” 

ตามระดับชั้นปัจจุบัน	ดังนี้

							 	 	 				ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 			ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 	 	 	 ม.	๑		เลข		๑			 	 ม.	๔			เลข		๔	

																				 	 ม.	๒		เลข		๒	 	 	 ม.	๕			เลข		๕

																				 	 ม.	๓		เลข		๓			 	 ม.	๖			เลข		๖	

				 	 	 ๓.๔.๔	อกเสือ้ด้านซ้าย	หรอืเหนอืกระเป๋าเสือ้นกัเรยีนชาย		ให้ปักเครือ่งหมาย

สัญลักษณ์	“โรงเรียนมาตรฐานสากล”			

 ๔.  ทรงผม

	 	 ๔.๑		 นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

	 	 	 นักเรียนต้องไว้ผมสั้น	 รอบศีรษะทั้งด้านข้าง	 ด้านหลังต้องตัดผมให้สั้นเกรียน		

ไม่มีจอน		ไม่รองหวี		ไม่รองทรงหรือไม่ตัดตามสมัยนิยม		ผมด้านบนยาวไม่เกิน		๕		เซนติเมตร	

ไม่ใช้น�้ามันใส่ผมทุกชนิด	ไม่ย้อมสีผม	และไม่โกรกหรือกัดสีผม

	 	 ๔.๒		 นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย

	 	 	 นักเรียนต้องไว้ผมได้ไม่เกินทรงรองหวี	 รอบศีรษะทั้งด้านข้าง	 ด้านหลังต้อง

ตัดผมให้สั้นระดับบล็อกวัดผมเบอร์	 ๑	 ไม่มีจอน	 ไม่รองทรงหรือไม่ตัดตามสมัยนิยม	 ผมด้านบน
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ยาวไม่เกิน	๕	เซนติเมตร	ไม่ใช้น�้ามันใส่ผมทุกชนิด		ไม่ย้อมสีผมและไม่โกรกหรือกัดสีผม

	 	 ๔.๓		 นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	

	 	 	 ให้ไว้ผมสัน้ทรงนกัเรยีน	ตดัสัน้แต่พองาม	เสมอแนวรมิฝีปากล่าง	ต้องไม่ดดั	ไม่

ซอย	ไม่ไว้ทรงหน้าม้า		ไม่ตัดผมตามสมัยนิยม		ไม่ใช้สารที่ท�าให้ผมแข็ง	ไม่ใช้น�้ามันใส่ผมทุกชนิด		

ไม่ย้อมสีผม	ไม่โกรกหรือกัดสีผม		ไม่อนุญาตให้ติดกิ๊บขนาดใหญ่		กิ๊บที่หลากสี		หวีสับ	หรือเครื่อง

ประดับอื่น	ๆ		กิ๊บที่ใช้ติดผม	ต้องเป็นกิ๊บลวดสีด�าเท่านั้น	

	 	 	 กรณีที่จะไว้ผมยาวให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตไว้ผมยาวของ

โรงเรียน	และต้องรวบผูกโบว์ของโรงเรียนเท่านั้น

	 	 ๔.๔		 นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 	 	 นักเรียนต้องไว้ผมสั้นแต่พองามตัดตรงตามความยาวปกเสื้อ	 ไม่เกินแนวคาง	

ต้องไม่ดัด	ไม่ซอย	ไม่ไว้ทรงหน้าม้า		ไม่ตัดผมตามสมัยนิยม		ไม่ใช้สารที่ท�าให้ผมแข็ง	ไม่ใช้น�้ามัน

ใส่ผมทุกชนิด		ไม่ย้อมสีผม	ไม่โกรกหรือกัดสีผม		ไม่อนุญาตให้ติดกิ๊บขนาดใหญ่		กิ๊บที่หลากสี		หวี

สับ	หรือเครื่องประดับอื่น	ๆ		กิ๊บที่ใช้ติดผม	ต้องเป็นกิ๊บลวดสีด�าเท่านั้น

	 	 	 กรณีที่จะไว้ผมยาวให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตไว้ผมยาวของ

โรงเรียน	และต้องรวบผูกโบว์ของโรงเรียนเท่านั้น

 ๕. เครื่องประดับ		ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใด	ๆ	นอกเหนือจากที่ระบุไว้

คือ	

	 	 ๕.๑	นาฬิกา		ให้ใช้นาฬิกาข้อมือแบบสุภาพ	หน้าปัดขนาด	๒	–	๒.๕	เซนติเมตร	สาย

นาฬิกาต้องเป็นโลหะหรือหนังสีด�า	น�้าตาล	ที่ไม่มีลวดลาย

												 ๕.๒	สร้อยคอ		ถ้าต้องการแขวนพระหรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีน่กัเรยีนนบัถอืให้ใช้สายสร้อย

สแตนเลส	หรือเชือกร่มที่มีความยาวพอที่จะไม่เห็นออกมานอกเสื้อ	

												 ๕.๓	 แว่นตา	 	 ให้ใช้แว่นสายตาที่มีกรอบโลหะ	 สีเงิน	 สีทอง	 สีด�า	 สีน�้าตาล	 กรอบ

พลาสติกสีด�า	สีน�้าตาลเท่านั้น	

 ๖. ข้อก�าหนดพิเศษเกี่ยวกับการแต่งกาย เครื่องประดับและอุปกรณ์เพิ่มเติม

	 	 ๖.๑	นกัเรยีนต้องแต่งกายให้สะอาด	สุภาพเรียบร้อยต้ังแต่ออกจากบ้านอยูเ่สมอ	และ

ยึดหลักประหยัดเป็นส�าคัญ

	 	 ๖.๒	ชุดแต่งกายนอกเครื่องแบบนักเรียน		นักเรียนไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีราคาแพง

เกนิความจ�าเป็น	ไม่สวมใส่เสือ้ผ้าทีม่สีสีนัและลายแปลก	ๆ 	สือ่ไปในทางทีไ่ม่สภุาพ		ไม่สวมใส่เสือ้ผ้า

ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน	

	 	 ๖.๓	 นักเรียนหญิงไม่ควรแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นตามสมัยนิยม	 	 และไม่ควรสวม

กางเกงขายาวรัดรูปตามสมัยนิยมมาโรงเรียน	ไม่ว่าในโอกาสใด	ๆ	ทั้งสิ้น
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	 	 ๖.๔	นักเรียนต้องไม่แต่งทรงผมที่นอกเหนือไปจากที่ระเบียบโรงเรียนก�าหนด

	 	 ๖.๕	นักเรยีนต้องไม่ไว้หนวดหรอืเครา	ไม่ดดัผม		ไม่ไว้เลบ็ยาว		ไม่ทาเลบ็หรอืใช้เครือ่ง

ส�าอางใด	ๆ	โดยเด็ดขาด		ไม่สักลายหรือรูปใด	ๆ	บนเรือนร่างทุกส่วนของร่างกาย		ไม่เจาะหูและ

สวมใส่ต่างหูหรือเครื่องประดับอื่น	ๆ	

	 	 ๖.๖	 นักเรียนต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือในขณะท�าการเรียนการ

สอน	นอกจากใช้ในการศกึษาค้นคว้าหรอืการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูจัดให้		หาก

มีความจ�าเป็นในการสื่อสารให้ขออนุญาตเป็นราย	ๆ	ไป

	 	 ๖.๗	นักเรียนทุกคนต้องไม่แต่งเครื่องประดับที่มีราคาแพงทุกชนิด	หรือน�าทรัพย์สิน

ที่มีราคาแพงมาโรงเรียน		หากน�ามาและเกิดการสูญหาย	โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ	และจะถือว่า

นักเรียนผู้นั้นปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบของทางโรงเรียน	 	 ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่จ�าเป็นต้องสวมใส่ข้อ

มือมาเพื่อดูเวลา	แต่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง	ครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น	และต้องรักษาเอง		โรงเรียน

จะไม่รับผิดชอบใด	ๆ	เมื่อมีการสูญหาย

	 	 ๖.๘	นกัเรยีนต้องหลกีเหลีย่งการปฏบิติัทีไ่ม่เหมาะสมแก่สภาพการเป็นนกัเรียนด้าน

อื่น	ๆ	ทุกประการ

	 ให้รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามข้อปฏิบัตินี้		

และให้ใช้ข้อปฏิบัตินี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๖๓	เป็นต้นไป

	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่		๑๘		มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

(นางสายสมร		ศักดิ์ค�าดวง)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา
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ตัวอย่างการแต่งกายและทรงผมที่ถูกต้อง
นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา

เครื่องแบบนักเรียนชาย-หญิง	ม.ต้นเครื่องแบบพลศึกษาชาย-หญิง	ม.ต้น

ทรงผมนักเรียนชาย-หญิง	ม.ต้น
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เครื่องแบบนักเรียนชาย-หญิง	ม.ปลาย เครื่องแบบพลศึกษาชาย-หญิง	ม.ปลาย

ทรงผมนักเรียนชาย-หญิง	ม.ปลาย
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ตัวอย่างเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร
นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา

เครื่องแบบลูกเสือ เครื่องแบบยุวกาชาดเครื่องแบบเนตรนารี

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารเครื่องแบบผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
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ระเบียบโรงเรียนมัญจาศึกษา

เรื่อง ว่าด้วย  ความประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

พ.ศ. 2563

	 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน	นักศึกษา		

พ.ศ.2548	ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน	พ.ศ.	2551	และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน	8	ข้อ	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551 

โรงเรียนมัญจาศึกษา	 	 ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการดูแลควบคุมความประพฤติและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียน	พ.ศ.2563	เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

	 ข้อ	1.	 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบโรงเรียนมัญจาศึกษา	 ว่าด้วยความประพฤติและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	พ.ศ.	2563”

	 ข้อ	2.	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2563	

เป็นต้นไป

	 	ข้อ	3.		 แนวปฏิบัติการพิจารณาเกี่ยวกับนักเรียนกระท�าผิดระเบียบของโรงเรียนมัญจา

ศึกษา	 ก�าหนดแนวทางการพิจารณาลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ	 และข้อ

บังคับของโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน	นักศึกษา	พ.ศ.

2548		โดยก�าหนดวิธีการลงโทษนักเรียนที่กระท�าผิดไว้	4	สถาน	ดังนี้

	 	 1.	ว่ากล่าวตักเตือน

	 	 2.	ท�าทัณฑ์บน

	 	 3.	ตัดคะแนนความประพฤติ

	 	 4.	ท�ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		จนถึงการย้ายสถานศึกษา

	 ข้อ	4.	 การลงโทษนักเรียนเพื่อต้องการที่จะปรับแก้ไขความประพฤติและพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป	 ให้ผู้อ�านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจในการลงโทษนักเรียน

	 	 4.1		 การว่ากล่าวตักเตือน		ใช้ในกรณีนักเรียนกระท�าผิดไม่ร้ายแรง

	 	 4.2		 การท�าทัณฑ์บน		ใช้ในกรณีที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน	หรือ

ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนจ�านวนหลายครั้ง	 ท�าให้โรงเรียนเส่ือมเสียชื่อเสียง	 โดยเชิญผู้ปกครอง
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มารับทราบและรับรองการท�าทัณฑ์บน

	 	 4.3		 การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัด

คะแนนความประพฤตินักเรียนที่โรงเรียนก�าหนด	และให้ท�าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

	 	 4.4	การท�ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระท�าความ

ผดิจ�านวนหลายครัง้หรอืความผดิร้ายแรงสมควรต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม		โดยเข้ารับการอบรม

ปรับพฤติกรรมและบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	โรงเรียนและสังคม

	 	ข้อ	5.		เกณฑ์การวดัผลคะแนนความประพฤตแิละคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน

ระดับคะแนนที่

นักเรียนได้รับ      
มีค่า ผลพฤติกรรม รางวัลที่ได้รับ

					150	ขึ้นไป 3 ดีเยี่ยม เกียรติบัตร

					120	-	149 3 ดีมาก ชมเชย

					100	-	119 2 ดี ปกติ

					60	-	99 1 ผ่าน สมควรแก้ไข

					0	-	59 0 ไม่ผ่าน ไม่จบหลักสูตร

	 	 5.1		ตามปกตนิกัเรยีนโรงเรยีนมญัจาศกึษาทกุคนมคีะแนนความประพฤตอิยูท่ี่		100		

คะแนนถ้ามีคะแนนระหว่าง	100	–	119		คะแนน	จะมีผลพฤติกรรมดีตามปกติ

	 	 5.2	นักเรียนที่ได้รับคะแนนส่งเสริมความประพฤติดีตั้งแต่	150	คะแนนขึ้นไป	

		จะมีผลพฤติกรรมดีเยี่ยม	จะได้รับเกียรติบัตรของโรงเรียน

	 	 5.3	นักเรียนที่มีคะแนน		120	–	149		จะมีผลพฤติกรรมดีมาก

	 	 5.4	นกัเรยีนได้รบัคะแนนระหว่าง		60	–	99		มผีลพฤตกิรรมระดบั	ผ่าน	สมควรแก้ไข

	 	 5.5	 นักเรียนได้รับคะแนนระหว่าง	 0	 -	 59	 มีผลพฤติกรรมระดับ	 ไม่ผ่าน	 จะไม่จบ

หลักสูตร

	 ข้อ	6.	การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข	นักเรียนที่ได้รับคะแนนความประพฤติ	และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ต�่ากว่า	 60	 คะแนนเป็นพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	 	 มิฉะนั้นไม่จบหลักสูตร 

โดยมีคณะกรรมการด�าเนนิการให้นกัเรยีนท�ากจิกรรมเพือ่ปรบัปรงุพฤตกิรรมให้ดขีึน้ได้ผลการเรยีน

ไม่เกิน		1	“ผ่าน”	และได้รับคะแนนระหว่าง	60	-	99	คะแนน

	 โครงการปรับแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ได้รับคะแนนต�่ากว่า	60	คะแนน	จะต้องด�าเนิน

การ	ดังนี้

	 		 	-	ให้น�าผู้ปกครองมาเข้าร่วมการแก้ไข
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	 		 	-	ใช้เวลาท�ากิจกรรมตามโครงการปรับแก้ไขพฤติกรรม	หลักสูตร	18	ชั่วโมง

	 		 	-	คะแนนที่ปรับยังไม่น�ามาหักล้างคะแนนความดีจนกว่าถึงปลายเทอม

	 		 	-	ปรับคะแนนได้ระหว่าง	60	–	99	คะแนน

	 ข้อ	7.	แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาว่าด้วยการลงโทษ		โดยคณะกรรมการต่างๆ	เป็นผู้

พจิารณาตดัคะแนนความประพฤต	ิและคณุลักษณะอนัพึงประสงค์		เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั

ของคณะครูในการพิจารณาลงโทษนักเรียน		โรงเรียนมัญจาศึกษา	ได้ก�าหนดลักษณะความผิดไว้		

3	ขั้น	ดังนี้

	 	 7.1.	ความผดิขัน้เบา		เป็นความผิดทีแ่สดงถงึพฤติกรรม		ความประพฤติการแต่งกาย

ที	่			ไม่เหมาะสมกบัสถานภาพของนกัเรยีนโดยคณะครทูกุคนสามารถตดัคะแนนได้ครัง้ละ	5	–	20	

คะแนน

	 	 7.2.	 ความผิดข้ันกลาง	 เป็นความผิดที่ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม	

ท�าให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง	 โดยคณะท�างานปกครองระดับชั้นสามารถตัดคะแนนได้คร้ังละ	

10	–	30		คะแนน

	 	 7.3.	ความผดิข้ันร้ายแรง		เป็นความผดิทีท่�าให้เกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่หรอืส่วนรวม	

ท�าให้โรงเรยีนเสือ่มเสยีชือ่เสยีงอย่างร้ายแรง	โดยคณะท�างานปกครอง	กลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีน

และผู้อ�านวยการ		สามารถตัดคะแนนได้ครั้งละ	30	–	50	คะแนน

	 ข้อ	8.	ในการลงโทษนักเรียนบางกรณีนั้นให้อยู่ในการพิจารณาของคณะท�างานปกครอง	

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	และผู้อ�านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

มาตรการการลงโทษ	มีเกณฑ์การพิจารณา	ดังนี้

ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

1.1	 ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติและ

เพลงสรรเสริญฯ		

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

1.2	 ไม่กระท�าพิธีทางศาสนาด้วย

ความเต็มใจ	

1.	ตัด	5	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าสัญญา

1.3	 ไม่ร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงชาติ		

เพลงสรรเสริญฯ	อย่างดัง

1.	ตัด	5	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าสัญญา

1.4	ไม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน

และประเทศ	

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

1.5	 นักเรียนและผู้ปกครองไม่เข้า

ร่วมการประชุมผู้ปกครอง

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

2 ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1	ทุจริตการสอบ 1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

1.	ตัด	50	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

2.2	โกหก	กล่าวเท็จเป็นเหตุให้เกิด

ความเสียหาย	

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

1.	ตัด	50	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

2.3	 มาโรงเรียนสายจ�านวนหลาย

ครั้ง	

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

1.	ตัด	40	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

2.4	 ไม่มีความจริงใจต่อเพื่อน	 และ

ผู้ร่วมงาน	

1.	ตัด	5	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	15	คะแนน

3.	ท�าสัญญา

2.5	เอาเปรียบเพื่อน	 1.	ตัด	5	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าสัญญา

2.6		ไม่ส่งเอกสารจากทางโรงเรียน

ที่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

2.7	 ปีนรั้วก�าแพง,ประตูโรงเรียน	

(เข้า-ออก)	

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

1.	ตัด	50	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

2.8	 หลีกเลี่ยงไม่มาเข้าแถวเคารพ

ธงชาติ	

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

2.9	 ไม่รักษาระเบียบวินัยในการ

เข้าแถว	

1.	ตัด	5	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าสัญญา

2.10	 เดินแถวหรือข้ึน–ลงบันไดไม่

ชิดขวา	

1.	ตัด	5	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าสัญญา
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

2.12	 ไม่น�าบัตรประจ�าตัวนักเรียน

และสมุดบันทึกความประพฤติมา

โรงเรียน

1.	ตัด	5	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าสัญญา

2.13	 ปล่อยชายเส้ือนักเรียนออก

นอกกางเกงและกระโปรง	

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

2.14	ปลอมลายมือผู้ปกครอง	ชือ่ครู	

และ	กลุ่มบริหารโรงเรียน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

1.	ตัด	40	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

2.15	น�าผู้ปกครองทีไ่ม่ใช่ผู้ปกครอง

ของตนเองมาแทน	

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

1.	ตัด	40	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

2.16	 รับประทานอาหารนอก

โรงเรียน	

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

2.17	 ซื้ออาหารหรือเครื่องดื่ม

บริเวณรั้วโรงเรียน	

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

2.18	รับประทานอาหารใน

ห้องเรียน	

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

2.19	ขดี-เขยีนข้อความหรอืรปูภาพ

บนโต๊ะ	 เก้าอี้	 	 ฝาผนัง	 หรือส่ิง

ก่อสร้างของโรงเรียน

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน			

1.	ตัด	20	คะแนน	

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

4.	ชดใช้ค่าเสียหาย

1.	ตัด	30	คะแนน		

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

4.	ชดใช้ค่าเสียหาย

2.20	เข้าห้องพักครู		หรือค้นโต๊ะครู

โดยไม่ได้รับอนุญาต

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

2.21	 นั่งบนโต๊ะหรือนั่งบนพนัก

พิงเก้าอี้	

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

2.22	ไม่เข้า	Homeroom		หลงัจาก

เคารพ	ธงชาติ	หรือที่ครูนัดหมาย

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

2.23	 ไม่เข้า	 เครือข่ายหมู่บ้านหลัง

จากเคารพ	 ธงชาติ	 หรือที่ครูนัด

หมาย

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

2.24	 ไม่เข้าคาบซ่อมเสริม	 หรือ

ประชุม	

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ว่ากล่าวตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

3 ระเบียบวินัย

3.1	ก่อการทะเลาะวิวาท

				3.1.1	ทะเลาะวิวาทเล็กน้อย	ไม่

บาดเจ็บ	ไม่มีอันตราย

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน					

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

3.1.2	ทะเลาะววิาท	ท�าร้ายร่างกาย

รุนแรงจนได้รับบาดเจ็บ

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ตักเตือน				

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน				

1.	ตัด	50	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

	 	 3.1.3	 ก ่อเหตุทะเลาะวิวาท	

ภายนอกโรงเรียน	 ท�าให้เส่ือมเสีย

ชื่อเสียงสถาบัน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	50	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียนพิจารณา				

1.	ตัด	80	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

สถานศกึษาพจิารณา

(ให้ย้ายสถานศึกษา)				

			3.1.4		ชักชวนบุคคลภายนอก	มา

ก่อการทะเลาะวิวาทภายในบริเวณ

โรงเรียน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	50	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียนพิจารณา				

1.	ตัด	80	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

สถานศกึษาพจิารณา

(ให้ย้ายสถานศึกษา)				

3.2	สิ่งเสพติดทุกชนิด

				3.2.1		เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด 1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

4.	ส่งตรวจ

1.	ตัด	50	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียนพิจารณา	

4.	ส่งรักษา

1.	ตัด	80	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

สถานศกึษาพจิารณา

(ให้ย้ายสถานศึกษา)				
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

	 	 	 	 	 3.2.2	มีสิ่งเสพติดไว้ในครอบ

ครอง	หรือมีอุปกรณ์สิ่งเสพติด

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

4.	ส่งตรวจ

1.	ตัด	50	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียนพิจารณา				

4.	ส่งรักษา

1.	ตัด	80	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

สถานศกึษาพจิารณา

(ให้ย้ายสถานศึกษา)				

					3.2.3	แจกจ่ายสิ่งเสพติด 1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

4.	ส่งตรวจ

1.	ตัด	50	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียนพิจารณา				

1.	ตัด	80	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

สถานศกึษาพจิารณา

(ให้ย้ายสถานศึกษา)				

					3.2.4	จ�าหน่ายสิ่งเสพติด 1.	ตัด	100	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

สถานศกึษาพจิารณา

(ให้ย้ายสถานศึกษา)				

	 	 	 	 3.2.5	 ดื่มสุราและของมึนเมา	

หรือพกพามาโรงเรียน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

1.	ตัด	40	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

3.3 พฤติกรรม

					3.3.1	เล่นการพนันทุกชนิด 1.	ตัด	20	คะแนน 1.	ตัด	30	คะแนน 1.	ตัด	40	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง 2.	เชิญผู้ปกครอง 2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน 3.	ท�าสัญญา 3.	ปรับพฤติกรรม

					3.3.2	พกพาอาวุธหรือสิ่งเทียม

อาวุธเข้ามาในโรงเรียน	 หรือนอก

โรงเรียน

1.	ตัด	30	คะแนน			 1.	ตัด	50	คะแนน		 1.	ตัด	60	คะแนน		

	 	 	 3.3.3	มีพฤติกรรมชู้สาวขั้นร้าย

แรง	

1.	ตัด	30	คะแนน		

2.	เชิญผู้ปกครอง	

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	50	คะแนน		

2.	เชิญผู้ปกครอง	

3.	ท�าสัญญา

1.	ตัด	60	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง	

3.	ปรับพฤติกรรม

4.	ส่งคณะกรรมการ

กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียนพิจารณา	
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

					3.3.4		ลักขโมยหรือมีส่วนร่วม

ในการลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

1.	ตัด	50	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

	 	 	 	 3.3.5	 หนีโรงเรียน/ขาดเรียน

ตลอดวัน

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	แจ้งผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

	 	 	 	 3.3.6	หนีชั่วโมงเรียน	 	 ไม่เข้า

ห้องเรียน

1.	ตัด	5	คะแนน

2.	ตักเตือน					

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าสัญญา

				3.3.7	ขาดเรียนติดต่อกันเกิน	3	

วัน	โดยไม่แจ้งเหตุผล

1.	ตัด	5	คะแนน		

2.	ตักเตือน		

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

	 	 	 	 3.3.8	 ท�าลายทรัพย์สินของ

โรงเรียน/ผู้อื่นหรือสาธารณสมบัติ

1.	ตัด	10	คะแนน		

2.	ชดใช้ค่าเสียหาย	

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

4.	ชดใช้ค่าเสียหาย		

1.	ตัด	30	คะแนน		

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

4.	ชดใช้ค่าเสียหาย

	 	 	 	 3.3.9	 กล่ันแกล้ง	 รังแก	 ข่มขู่	

รีดไถเงิน	

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

	 	 	 	 3.3.10	 	ยุยง	ส่งเสริมสร้างให้

แตกความสามัคคีและสร้างความ

เดือดร้อนร�าคาญให้แก่ผู้อื่นทั้งทาง

ร่างกาย	และจิตใจ	

1.	ตัด	10	คะแนน	

2.	ตักเตือน		

1.	ตัด	20	คะแนน	

2.	ท�าทัณฑ์บน	

1.	ตัด	30	คะแนน		

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

4.	ปรับพฤติกรรม

				3.3.11		มีไฟแช็ค/ไม้ขีดไฟ/บุหรี่	

ไว้ในครอบครอง	 	มั่วสุมสูบบุหรี่ใน

บริเวณโรงเรียน

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ปรับ	100	บาท

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ปรับ	200	บาท

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3 . 	 ปรั บ โทษตาม	

พ.ร.บ.การสูบบุหรี่

	 	 3.3.12	 ประพฤติตนในท�านอง

ชู้สาว	

1.	ตัด	10	คะแนน				

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

				3.3.13	ไม่น�ารถจักรยายนต์เข้า

จอดในโรงรถนักเรียนที่โรงเรียน

จัดไว้ให้		

1.	ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

	 	 	 	 3.3.14	 จอดรถจักรยายนต์

ในโรงรถนักเรียนไม่เป็นระเบียบ	

กีดขวางคันอื่น	 และช่องทางเข้า	

ออก		

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

				3.3.15	แต่งรถจักรยายนต์		ขับขี่

เร็วและเสียงดัง	 ในโรงเรียน	 เป็นที่

ร�าคาญและอาจเกิดอันตราย		

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

4.	ปรับ	200	บาท

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

4 . 	 ปรั บ โทษตาม	

พ.ร.บ.การดัดแปลง

รถจักรยานยนต์	

	 	 	 	 3.3.16	 ไม่สวมหมวกนิรภัยใน

การขับข่ีและซ้อนท้ายรถจักรยา

ยนต์	มาโรงเรียน		

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ปรับ	100	บาท

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3 . 	 ปรั บ โทษตาม	

พ.ร.บ.การขับขี่รถ

จักรยานยนต์	

				3.3.17	ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

ในโรงเรียน		

1.	ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

				3.3.18	เล่นกีฬาบนอาคารเรียน

และสถานที่ห้ามเล่น	

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

				3.3.19		ออกนอกบรเิวณโรงเรยีน

โดยไม่ขออนุญาต	

1.	ตัด	10	คะแนน		

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน		

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	ท�าสัญญา

3.	ปรับพฤติกรรม

	 	 3.3.21	 มี/จัดท�า/ใช้	 หรือเผย

แพร่ ส่ือที่ไม ่เหมาะสมกับสภาพ

ความเป็นนักเรียนโพสต์หรือส่งต่อ

ข้อความทางสื่อก�าลังแสดงผลการ

ค้นหาส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์ท�าให้

เกิดความเส่ือมเสียแก่ผู ้อื่นหรือ

สถานศึกษา

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน			

1.	ตัด	20	คะแนน		

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

4.	ปรับพฤติกรรม

				3.3.22	แต่งกายผิดระเบียบของ

โรงเรียน

1.	ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

	 	 	 	 	 3.3.23	 ชายเส้ือออกนอก

กางเกง/กระโปรง	(น.ร.ชาย	ม.ต้น/

ม.ปลาย,	น.ร.หญิง	ม.ปลาย)	ทั้งใน

และนอกโรงเรียน

1.	ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

				3.3.24	กางเกงหรือกระโปรงสั้น

ผิดจาก	เกณฑ์ของโรงเรียน

1.	ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

	 	 	 	 3.3.25	 ใส่เครื่องประดับ	 ใช้

เครือ่งส�าอาง	ผิดระเบยีบเรือ่งเครือ่ง

ประดับ

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

				3.3.26	นกัเรยีนชาย	–	หญงิ		ทรง

ผมผิดระเบียบของโรงเรียน

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

	 	 	 	 3.3.27	 	 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

ระเบยีบของโรงเรยีนโดยเจตนา	(ไม่

รับการตรวจความเรียบร้อย		ตรวจ

แล้วไม่แก้ไข,	 ตรวจแล้วยังท�าผิด

ระเบียบอีก)

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

				3.3.28	การสัก/เขียน/พิมพ์ลาย

บนร่างกาย		การเจาะ/ระเบิดหู		ไว้

เล็บยาว/ทาสีเล็บ

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

4. ใฝ่เรียนรู้

4.1	 	 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม	 โครงการ

ส�าคัญท่ีโรงเรียนจัดเพื่อพัฒนาการ

เรี ยนรู ้ และคุณลักษณะอันพึ ง

ประสงค์

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน			

1.	ตัด	20	คะแนน	

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	40	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

4.	ปรับพฤติกรรม

4.2	หลีกเลี่ยงการเรียน	 1.	ตัด	10	คะแนน	

2.	ตักเตือน		

1.	ตัด	20	คะแนน	

2.	เชิญผู้ปกครอง	

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	40	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

4.	ปรับพฤติกรรม

4.3	 ไม่มีความกระตือรือร้นเข้า

ห้องเรียนในช่วงเปลี่ยนคาบ	

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

4.4	ไม่สนใจการเรียน 1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

4.5	 ไม่มีความรับผิดชอบต่องาน

ต่างๆ	

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

4.6	ขัดค�าสั่งของครู

ในเรื่องการเรียนและกิจกรรม

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

4.7	 ไม่แสวงหาความรู้ต่างๆ	 จาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ	

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

4.8	 ก่อกวนความสงบในห้องเรียน		

สร้างความเดือดร้อนร�าคาญให้แก่

ผู้อื่น

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

5 อยู่อย่างพอเพียง

5.1	ใช้	MP.3		ใส่หูฟัง		ฟังเพลงใน

ช่วงเวลาเรียน	

1.	ตัด	5	คะแนน

2.	ตักเตือน	

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	แจ้งผู้ปกครอง

3.	ยึดเครื่องไว้	7	วัน		

ท�าการ

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ยึดเครื่องไว้	7	วัน				

ท�าการ

3.	 เชิญผู้ปกครองมา

รับ

5.2	 ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลา

เรียนถึงเลิกเรียน	20

1.	ตัด	5	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	แจ้งผู้ปกครอง

3.	ยึดเครื่องไว้	7	วัน		

ท�าการ

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ยึดเครื่องไว้	7	วัน				

ท�าการ

3.	 เชิญผู้ปกครองมา

รับ

5.3	ไม่ด�าเนนิชวิีตอย่างพอประมาณ

ตน	(มีความฟุ่มเฟือย)

1.	ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	แจ้งผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

5.4		ไม่มคีวามรอบคอบ		ไม่มเีหตผุล	 1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	แจ้งผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

5.5		ซือ้/น�าอาหารจากภายนอกเข้า

มารับประทานในโรงเรียน

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

5.6		น�า/รับประทานอาหาร		ขนม

และน�้าด่ืมในห้องเรียน/	 บนอาคาร		

ไม่เก็บภาชนะบรรจุอาหารและน�้า

ดื่มทิ้งถังขยะ	 ท�าความสกปรกรก

รุงรังให้กับสถานที่

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

5.7	 	 เปิดไฟฟ้า	 เปิดน�้า	 เปิดพัดลม

ทิง้ไว้	เสยีบพ่วงใช้ไฟฟ้ากบัเครือ่งใช้

ไฟฟ้า	 ทุกชนิดโดยไม่ได้รับอนุญาต	

เป็นการไม่ร่วมประหยัดพลังงาน	

(ถ้าเป็นห้องเรียนรับผิดชอบทั้งห้อง

ร่วมกัน)

1.	ตัด	10	คะแนน	

2.	ตักเตือน		

1.	ตัด	20	คะแนน	

2.	ท�าทัณฑ์บน	

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง	

3.	ท�าสัญญา

4.	ปรับพฤติกรรม

5.8	ขาดคุณธรรม	จริยธรรม 	1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

6. มุ ่ ง มั่ น ใ นกา รท� า ง าน  ( ก า ร

เรียน,กิจกรรม)

6.1		ไม่รบัผดิชอบในการท�ากิจกรรม

การเรียน	กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	แจ้งผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

6.2	รบกวนการสอนของครู 1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

6.3	 	 เข้า,ออกนอกห้องเรียน	 ก่อน

ได้รับอนุญาต

1.	ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	แจ้งผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

6.4	 ไม่มีความอดทน	 ไม่มีความ

พยายามในการท�างาน	

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	แจ้งผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

7. รักความเป็นไทย

7.1	 รับประทานอาหารมีเสียงดัง

และท�าสกปรก	

1.ตัด	5	คะแนน 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	แจ้งผู้ปกครอง

3.	ปรับพฤติกรรม

7.2	 ประพฤติตนให้เป็นที่เส่ือมเสีย

ชื่อเสียงของโรงเรียน	

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	30	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

4.	ปรับพฤติกรรม			

1.	ตัด	50	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ส่งคณะกรรมการ

กลุ ่มบริหารกิจการ

นักเรียนพิจารณา				

7.3	 ไม่แสดงความเคารพและไม่มี

สมัมาคารวะต่อคร	ูหรอืผูท้ีน่่านบัถอื

1.	ตัด	5	คะแนน	

2.	ตักเตือน			

1.	ตัด	10	คะแนน	

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

4.	ปรับพฤติกรรม			

7.4	 พูดหรือแสดงกิริยาอาการที่ไม่

สุภาพก้าวร้าวไม่เหมาะสมต่อครู

และผู้อื่น	

1.	ตัด	5	คะแนน

2.	ตักเตือน				

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	เชิญผู้ปกครอง

3.	ท�าสัญญา

7.5	 ไม่รักษามารยาทในการร่วม

กจิกรรมหน้าเสาธง		การเข้าประชมุ	

การร่วมกิจกรรมพิธีการต่างๆ

1.	ตัด	5	คะแนน				 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน

2.	ท�าสัญญา

3.	ปรับพฤติกรรม			

7.6	 	 ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่น		

ในขณะเรียนและเข้าห้องสมุด

1.	ตัด	5	คะแนน	

2.	ตักเตือน	

1.	ตัด	10	คะแนน	

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน		

2.	ท�าสัญญา

3.	ปรับพฤติกรรม

7.7	ท�าลายขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมและศิลปะของไทยและ

ของโรงเรียน	เช่น	การไหว้	ทักทาย	

ขอบคุณ

1.	ตัด	5	คะแนน	

2.	ตักเตือน		

1.	ตัด	10	คะแนน		

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน		

2.	ท�าสัญญา

3.	ปรับพฤติกรรม

7.8	ไม่มีความกตัญญูกตเวที 1.	ตัด	5	คะแนน			

2.	ตักเตือน	

1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ท�าทัณฑ์บน

1.	ตัด	20	คะแนน		

2.	ท�าสัญญา

3.	ปรับพฤติกรรม

7.9	ไม่เห็นคุณค่า	และใช้ภาษาไทย

ไม่เหมาะสม

1.	ตัด	5	คะแนน			 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน		

1.	ตัด	15	คะแนน		

2.	ท�าสัญญา

3.	ปรับพฤติกรรม
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนนที่ถูกตัดและบทลงโทษ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

8. มีจิตสาธารณะ

8.1	ไม่รับผิดชอบเขตพื้นที่ท�าความ

สะอาด

1.	ตัด	5	คะแนน			 1.	ตัด	10	คะแนน	

2.	ตักเตือน	

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าสัญญา

3.	ปรับพฤติกรรม	

8.2	 ไม ่รักษาความสะอาดของ

ห้องเรียนและโรงเรียน	

1.	ตัด	5	คะแนน		 1.	ตัด	10	คะแนน		

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	15	คะแนน	

2.	ท�าสัญญา	

3.	ปรับพฤติกรรม

8.3	 ไม ่ เข ้าร ่วมกิจกรรมที่ เป ็น

ประโยชน์ต่อทางโรงเรียน	 	 ชุมชน	

และสังคม

1.	ตัด	5	คะแนน		 1.	ตัด	10	คะแนน		

2.	ตักเตือน

1.	ตัด	20	คะแนน		

2.	ท�าสัญญา

3.	ปรับพฤติกรรม

8.4	 ไม ่มีน�้าใจที่ดีต ่อครู	 เพื่อน

นักเรียนและบุคคลอื่น

1.	ตัด	5	คะแนน		 1.	ตัด	10	คะแนน	

2.	ตักเตือน	

1.	ตัด	15	คะแนน	

2.	ท�าสัญญา

3.	ปรับพฤติกรรม

8.5	 ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการหวังผล

ตอบแทน	

1.	ตัด	5	คะแนน		 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน		

1.	ตัด	20	คะแนน	

2.	ท�าสัญญา

3.	ปรับพฤติกรรม

8.6		ท�าความสกปรกภายในโรงเรยีน

เช่น	 ทิ้งเศษกระดาษ	 	 ทิ้งขยะไม่

เป็นที่	

1.	ตัด	5	คะแนน		 1.	ตัด	10	คะแนน

2.	ตักเตือน		

1.	ตัด	15	คะแนน

2.	ท�าสัญญา		

3.	ปรับพฤติกรรม

8.7	 น�าอาหาร	 เครื่องด่ืม	 ภาชนะ

ออกนอกบริเวณโรงอาหาร

1.	ตัด	5	คะแนน		 1.	ตัด	10	คะแนน	

2.	ตักเตือน	

1.	ตัด	15	คะแนน		

2.	ท�าสัญญา

3.	ปรับพฤติกรรม

	 	ข้อ	9.	ความผิดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้		ให้คณะท�างานปกครองกลุ่มบริหารงาน

กจิการนกัเรยีนพจิารณา		แล้วเสนอต่อผูอ้�านวยการโรงเรียน	หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย	เพ่ือพิจารณา

สั่งการต่อไป

	 	ข้อ	10.		แนวปฏบัิตใินการพจิารณาส่งเสรมิคะแนนความประพฤตนิกัเรยีนทีก่ระท�าความ

ดี		โดยบันทึกลงในสมุดบันทึกความประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน		ให้น�า

ผลการท�าคุณประโยชน์Zoning	มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย

	 การพิจารณาเพิ่มคะแนนความดีให้กับนักเรียน	โดยคณะครูทุกคน/คณะท�างานปกครอง

ระดับช้ัน/คณะท�างานปกครองกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนหรือผู้อ�านวยการโรงเรียนมัญจา

ศึกษา
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เกณฑ์การเพิ่มคะแนนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนที่กระท�าความดี ดังนี้

ข้อ การกระท�าความดี / (ต่อครั้ง)
คะแนน

(ต่อครั้ง)

1. เก็บสิ่งของได้แล้วน�าส่ง/แจ้ง	“กิจกรรมของหายได้คืน”	และคืนเจ้าของ

	1.1	เก็บเงิน/สิ่งของได้มูลค่าไม่เกิน	100	บาท

1.2	เก็บเงิน/สิ่งของได้มูลค่ามากกว่า	100	บาท

10

20

2. รางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศการแข่งขันต่าง	 ๆ	 ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน	 และกลุ่ม

โรงเรียน	

10

3. รางวัลระดับเหรียญทองแดง		การแข่งขันต่าง	ๆ 	ที่จัดขึ้นภายในจังหวัด	และระดับเขต

พื้นที่การศึกษา

20

4. รางวัลระดับเหรียญเงิน		การแข่งขันต่าง	ๆ 	ที่จัดขึ้นภายในจังหวัด	และระดับเขตพื้นที่

การศึกษา

30

5. รางวัลระดับเหรียญทอง	 	 การแข่งขันต่าง	 ๆ	 ที่จัดขึ้นภายในจังหวัด	 และระดับเขต

พื้นที่การศึกษา	

40

6. รางวัลระดับเหรียญทองแดง		การแข่งขันต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้นภายในระดับภาค	และระดับ

ชาติ	

40

7. รางวัลระดับเหรียญเงิน		การแข่งขันต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้นภายในระดับภาค	และระดับชาติ 50

8. รางวัลระดับเหรียญทอง		การแข่งขันต่าง	ๆ	ในระดับภาค	ระดับชาติ	และนานาชาติ	 60

9. รางวัลระดับเหรียญทองแดง		การแข่งขันต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้นภายในระดับนานาชาติ	 70

10. รางวัลระดับเหรียญเงิน		การแข่งขันต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้นภายในระดับนานาชาติ 80

11. รางวัลระดับเหรียญทอง		การแข่งขันต่าง	ๆ	ในระดับนานาชาติ 90

12. มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับความดี	(2.50-2.99)	ต่อภาคเรียน 20

13. มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับความดี	(3.00-3.49)	ต่อภาคเรียน 30

14. มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับความดี	(3.50-4.00)	ต่อภาคเรียน 40

15. เข้าค่ายคุณธรรม		จริยธรรม/เข้าร่วมกิจกรรมคณะสีครบ/ค่ายอบรมที่โรงเรียนจัดขึ้น	 10

16. เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะหรือเข้าค่ายอบรมนอกโรงเรียนที่หน่วยงานอื่น

จัดขึ้น	

20

17. แจ้งเบาะแสการกระท�าผิดของนักเรียน	 10

18. แจ้งเบาะแสการกระท�าผิดของนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ตรวจสอบแล้วเป็นจริง	 30

19. บริจาคโลหิตต่อครั้ง	 20
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ข้อ การกระท�าความดี / (ต่อครั้ง)
คะแนน

(ต่อครั้ง)

20. บันทึกความดี	10	ครั้ง	 10

21. ช่วยเหลอืกจิกรรมต่างๆ	และบ�าเพญ็ประโยชน์	ทีจ่ดัขึน้ภายในโรงเรยีน	และช่วยเหลอื

ชุมชน		สังคมตั้งแต่	5	ครั้ง/ภาคเรียน

10

22. มีการแต่งกายและความประพฤติเรียบร้อยตลอดภาคเรียน	 10

23. เป็นหัวหน้าชั้น/รองหัวหน้าชั้นเรียนต่อภาคเรียน	 10

23. เป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว/คณะกรรมการกิจกรรมต่าง	ๆ	ของห้องเรียน	 10

24. เป็นคณะกรรมการนักเรียน/คณะกรรมการกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	 30

25. เป็นประธานนักเรียน		/รองประธานนักเรียน	

26. เป็นสารวัตรนักเรียน	/รด.จิตอาสาจราจร	ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา	 30

27. เป็นนักกีฬาของคณะสีที่เข้าร่วมการแข่งขัน	 10

28. เป็นตวัแทนนกักฬีาของโรงเรยีน/ความสามารถพเิศษอืน่	ๆ 	ทีม่คีวามรบัผดิชอบ	ตลอด

ปีการศึกษา

30

29. เป็นนักเรียนดุริยางค์หรือนักดนตรี		หรือนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ที่ปฏิบัติถูกต้องตาม

ระเบียบของโรงเรียน

20

30. เข้าร่วมและน�าผู้ปกครองมาประชุมผู้ปกครองกับทางโรงเรียน	 10

31. เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน		กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย	 10

32. มคีวามมุง่มัน่ในการกระท�าความดอียูเ่สมอ	โดยครทูีป่รกึษา	ครรูะดบัชัน้	เป็นผูร้บัรอง

เป็นลายลักษณ์อักษร	(คะแนนความดี)

10

	 ปัญหาเก่ียวกับการปกครองนักเรียน	 การควบคุมความประพฤติ	 หรือการลงโทษ	 หรือ

ปัญหาอื่นๆ	อันเกิดขึ้นเกี่ยวกับระเบียบนี้		ให้ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษาเป็นผู้ชี้ขาด

	 	 ให้รองผู้อ�านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	 	 ใช้ดุลยพินิจ

ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัตินี้		และให้ใช้ข้อปฏิบัตินี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา		2563	เป็นต้นไป

	 	 ประกาศ		ณ	วันที่		18		มิถุนายน	 		พ.ศ.	 2563

	 	 	 	 	 	 	 (นางสายสมร		ศักดิ์ค�าดวง)

	 	 	 	 	 	 						ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

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

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 6	 และมาตรา	 65	 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 

พ.ศ.	 2546	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ

นักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

		 ข้อ	1	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ

นักศึกษา	

พ.ศ.	2548”

		 ข้อ	2	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

		 ข้อ	 3	 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน	 หรือนักศึกษา	

พ.ศ.	2543

		 ข้อ	4	ในระเบียบนี้	“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”	หมายความว่า	ครูใหญ่	อาจารย์

ใหญ่	ผู้อ�านวยการ	อธิการบดี	หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา	หรือต�าแหน่งที่เรียก	ชื่อ

อย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น	

		 “กระท�าความผิด”	 หมายความว่า	 การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ	

ข้อบังคับของสถานศึกษา	หรือของกระทรวงศึกษาธิการ	หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ

ของนักเรียนและนักศึกษา	

		 “การลงโทษ”	หมายความว่า	การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�าความผิด	โดยมี

ความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน

		 ข้อ	5	โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�าความผิด	มี	4	สถานดังนี้	

		 (1)	ว่ากล่าวตักเตือน	

		 (2)	ท�าทัณฑ์บน	

		 (3)	ตัดคะแนนความประพฤติ

		 (4)	กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

		 ข้อ	6	ห้ามลงโทษนักเรียน	และนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง	หรือแบบกลั่นแกล้ง	หรือลงโทษ
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ด้วยความโกรธ	หรอืด้วยความพยาบาท	โดยให้ค�านงึถงึอายขุองนกัเรียน	หรอืนกัศกึษา	และความ

ร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย	

		 การลงโทษนกัเรยีน	หรอืนกัศกึษาให้เป็นไป	เพือ่เจตนาทีจ่ะแก้นสิยัและความประพฤตไิม่

ดีของนักเรียน	หรือนักศึกษาให้รู้ส�านึกในความผิด	และกลับประพฤติตนใน	ทางที่ดีต่อไป	

		 ให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา	หรอืผูท้ีผู่บ้รหิารโรงเรยีนหรอืสถานศกึษามอบหมาย

เป็นผู้มีอ�านาจในการลงโทษนักเรียน	นักศึกษา

		 ข้อ	7	การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียน	หรือนักศึกษากระท�าความผิด	ไม่ร้ายแรง

		 ข้อ	 8	 การท�าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม	 กับ

สภาพนักเรียนหรือนักศึกษา	ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน	และนักศึกษา	หรือ

ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว	แต่ยังไม่เข็ดหลาบ	

การท�าทัณฑ์บนให้ท�าเป็นหนังสือ	 และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด

และรับรองการท�าทัณฑ์บนไว้ด้วย

		 ข้อ	9	การตัดคะแนนความประพฤติ	ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ	ตัดคะแนน

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก�าหนด	และให้ท�าบันทึกข้อมูลไว้เป็น

หลักฐาน

		 ข้อ	10	ท�ากจิกรรมเพือ่ให้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	ใช้ในกรณทีีน่กัเรยีน	และนกัศกึษากระท�า

ความผิดที่สมควร	ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด

		 ข้อ	11	ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้	และ	ให้มีอ�านาจ

ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

																																								ประกาศ		ณ		วันที่		18		มกราคม	พ.ศ.		2548

		 	 	 	 	 	 		อดิศัย		โพธารามิก	

		 	 	 	 	 		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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กฎกระทรวง 

ก�าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. 2548 
........................................

	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	6	และมาตรา	64	แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครอง	เดก็	พ.ศ.	2546						

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	ซึ่งมาตรา	29	

ประกอบกับมาตรา	31	มาตรา	34	มาตรา	35	มาตรา	36	มาตรา	39	มาตรา	48	และมาตรา	50	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้	

		 ข้อ	1	นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน	ดังต่อไปนี้	

		 	 (1)	หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน	

		 	 (2)	เล่นการพนัน	จัดให้มีการเล่นการพนัน	หรือมั่วสุมในวงการพนัน	

		 	 (3)	พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด

		 	 (4)	ซื้อ	จ�าหน่าย	แลกเปลี่ยน	เสพสุรา	หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	สิ่งมึนเมา	บุหรี่	หรือ

ยาเสพติด

		 	 (5)	ลักทรัพย์	กรรโชกทรัพย์	ข่มขู่	หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น	

		 	 (6)	ก่อเหตุทะเลาะวิวาท	ท�าร้ายร่างกายผู้อื่น	เตรียมการหรือกระท�าการใดๆ	อันน่าจะก่อ

ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน	

		 	 (7)	แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ

		 	 (8)	เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี

		 	 (9)	ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน	เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม	อันเป็น	การสร้างความ

เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

		 ข้อ	 2	 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก�าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ

นักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้

																						ให้ไว้	ณ	วันที่	27	ธันวาคม	พ.ศ.	2548	

  

				 	 	 	 	 																																		จาตุรนต์	ฉายแสง

		 	 	 	 																																		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป
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ระเบียบการให้บริการงานธนาคารโรงเรียน
ประจ�าปีการศึกษา 2563

1. ประเภทเงินฝาก

	 บริการเฉพาะบัญชีเผื่อเรียกเท่านั้น

2. การเปิดบัญชี 

	 เปิดบัญชีครั้งแรก	ขั้นต�่า	10	บาท	เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี	คือ	ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักเรียน	

3. เงื่อนไขในการฝาก 

	 3.1	ฝากได้ทุกวันท�าการ	ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

	 3.2	ฝากได้เฉพาะเงินสดเท่านั้น	จ�านวนฝาก	ขั้นต�่า	1	บาท

	 3.3	ฝากวันละกี่ครั้งก็ได้	โดยสามารถฝากได้ไม่เกินวันละ	5,000	บาท	

4. เงื่อนไขในการถอน

	 4.1	ถอนปิดบัญชีเมื่อจบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น	คือ	จบการศึกษาระดับชั้น	ม.3	และ	

ม.6	(โครงการพิเศษออมเงินเพื่อการศึกษาฝากประจ�าระยะเวลา	3	ปี)

5. ดอกเบี้ย

	 ให้ตามประกาศธนาคารประเภทเผื่อเรียก

6. การเปิดท�าการ

	 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา	07.00	น.	–	07.45	น.	และเวลา	12.10	น.	–	13.00	น.	ยกเว้น

วันหยุดราชการ	วันนักขัตฤกษ์	และวันปิดภาคเรียน
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แนวปฏิบัติในการให้บริการห้องพยาบาล

	 1.	ห้องพยาบาลเปิดให้บริการ	เวลา	07.30-16.00	น.	ให้บริการนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน

	 2.	นักเรียนที่มารับบริการห้ามหยิบยารับประทานเอง

	 3.	ผู้มารับบริการให้ลงชื่อในแบบบันทึก	และอาการป่วยทุกครั้ง

	 4.	ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

	 5.	ผู้ที่มารับบริการให้แจ้งโรคประจ�าตัว	การแพ้ยา	แพ้อาหารทุกครั้ง

	 6.	ยาทีใ่ชใ้นหอ้งพยาบาลเปน็ยาสามญัประจ�าบา้น	ใหบ้รกิารอาการปว่ยทีไ่มฉ่กุเฉนิเทา่นัน้

	 7.	นกัเรยีนทีม่คีวามจ�าเป็นตอ้งนอนพกัทีห่อ้งพยาบาลตอ้งขออนญุาตครปูระจ�าวชิากอ่น

มานอนพัก

	 นกัเรยีนท่ีป่วยฉกุเฉนิ	หรอืไดร้บัอบัุตเิหตุ	จะสง่ต่อโรงพยาบาลมญัจาครีแีละประสานงาน

กับคุณครูประจ�าชั้นหรือผู้ปกครองให้ดูแลต่อไป
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ระเบียบและข้อบังคับ

ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัญจาศึกษา

	 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก		มีดังนี้

	 1.เป็นนักเรียน		ครู		บุคลากรทางการศึกษา		พนักงานราชการ		ลูกจ้างประจ�าและลูกจ้าง

รายเดือนของโรงเรียนมัญจาศึกษา

	 2.เป็นผู้มีความประพฤติไม่เสียหาย

	 3.เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัญจาศึกษา

การรับสมาชิก  

	 1.	 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ก�าหนดไว้ในประกาศ	 	 ช่วงเวลาใน

การรบัสมาชิกใหมจ่ากคณะกรรมการด�าเนนิงาน		เพือ่คณะกรรมการด�าเนนิงานพจิารณาแลว้เหน็

วา่มคีณุสมบตัถิกูตอ้งตามขอ้บงัคบักร็บัเปน็สมาชกิและรายงานการรบัสมาชกิใหมใ่หท้ีป่ระชมุใหญ่

สามัญทราบ

	 2.	สมาชิกทีส่มคัรใหมต่อ้งมคีา่ธรรมเนยีมแรกเขา้		10		บาท	หุน้ละ	10		บาท		และสมาชกิ

สามารถสมัครได้ไม่เกินจ�านวน		30		หุ้น

	 3.	เวลาปฏิบัติงาน

	 	 เช้า			 เวลา		07.00	น		-		07.50		น.

	 	 เที่ยง			 เวลา		12.00	น.	-		12.50		น.
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