


 กวาครึ่งศตวรรษที่โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ไดกอตั้งขึ้นมา และไดสั่งสมประวัติศาสตร

ทางการศึกษา โดยมีเจตนารมณมั่นคงที่จะสรางสรรคและปลูกฝงใหนักเรียนเปนผูมีความรู ความ

สามารถ มีความประพฤติดีงาม เปนผูมีความพรอมทั้งดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม และสติ

ปญญา รูจักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเพื่อเปนประชากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติใน

อนาคต.

 การไดช่ือวาเปนนักเรียนอัสสัมชัญลําปางท่ีดีและมีคุณภาพน้ัน จําเปนอยางย่ิงท่ีนักเรียน

ตองตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองอยูเสมอ มีความรับผิดชอบ เขาใจปรัชญาการศึกษา  

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมายของโรงเรียน รวมทั้งเคารพกฎระเบียบขอ

ปฏิบัติและเขาใจองคประกอบอื่นๆอันจะเสริมสรางใหนักเรียนรูและเขาใจ สามารถครองตน ให

อยูในระเบียบวินัยอยูเสมอ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนสาระสําคัญขั้นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตที่มี

คุณภาพ  

 คูมือนักเรียนเลมนี้ไดรวบรวมประวัติของโรงเรียนพอสังเขป ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ

ตางๆที่เปนประโยชนแกนักเรียนในการใชเพื่ออางอิง และเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตอง

ตลอดเวลาในสถานภาพการเปนนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญลําปางตอไป

โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
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หมวดที่ 1 ข้อมูลโรงเรียนอัสสัมชัญลำ ปาง
ประวัติ คณะภราดาเซนต์คาเบรียล

นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
 

 คณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้กำ�เนิดและดำ�เนินก�รสอนสืบเนื่องม�โดย 

นักบุญหลุยส์ ม�รี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ได้สถ�ปน�ขึ้นในปี ค.ศ. 1705 (พ.ศ. 2248) 

มีจุดมุ่งหม�ยแรกเริ่มที่จะสอนให้เย�วชนอ่�นออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีหลักศ�สน� 

เป็นแนวท�งให้ประพฤติตนเป็นคนดี

 นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของ

ประเทศฝรั่งเศส เกิดในครอบครัวค�ทอลิก เมื่อวันที่ 31 มกร�คม ค.ศ. 1673 (พ.ศ. 2216)

ที่เมืองมงฟอร์ตซูเมอร์ (Le Montfort Sur-Meu) ณ บ้�นเลขที่ 15 ถนนลู เดอล� โซล

เนรี (Rue de La Saullnerie) บิด�ชื่อ ยีนบับติสต์ กรีญอง ม�รด�ชื่อ ยีน โรแบรต์ 

กรีญอง เป็นช�วฝรั่งเศส เมื่อหลุยส์กรีญอง เติบโตขึ้น ได้ใช้พระน�ม “มารี” ของแม่พระ

เสริมชื่อเข้�ไปด้วย  เพร�ะท่�นมีคว�มศรัทธ�ต่อแม่พระม�ก ต่อเมื่อได้รับศีลล้�งบ�ป

ที่เมืองมงฟอร์ตจึงใช้น�มเต็มว่� “หลุยส์ ม�รี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต” (หลุยส์ ม�รี กรีญอง 

แห่งเมืองมงฟอร์ต) บิด�ของท่�นมีอ�ชีพทน�ยคว�ม มีฐ�นะย�กจน ท่�นมีพ่ีน้องรวม 18 คน

เป็นช�ย 8 คน หญิง 10 คน พี่ช�ยของหลุยส์เสียชีวิตเมื่ออ�ยุได้ 5 เดือน ดังนั้น หลุยส์

จึงกล�ยเป็นบุตรคนโตของครอบครัว

 ในวัยเด็กท่�นใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้�นบัว-ม�ร์เกร์ (Bois-Mar-Quer) หลุยส์รักพ่อแม่

และน้อง ๆ ทุกคนม�ก ท่�นช่วยม�รด�ทำ�ง�นส�รพัด ท่�นเป็นนักเรียนที่เอ�จริง เอ�จัง

กับก�รเรียน และสอบได้เป็นที่หนึ่งของชั้นเสมอ

 เมื่อเรียนจบหลุยส์ได้เข้�เรียนในบ้�นเณร เพื่อเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ หลังจ�ก

ที่ท่�นได้ศึกษ�อยู่ในส�มเณร�ลัย 8 ปี ก็ได้รับก�รบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุน�ยน 

ค.ศ. 1700 (พ.ศ. 2243) ที่โบสถ์แซงต์ซูลปีซ (St.Sulpice Seminary) ในกรุงป�รีส 

ขณะนั้นอ�ยุได้ 27 ปี 

 พ่อหลุยส์ได้อุทิศชีวิตของท่�นด้วยก�รเทศน�สั่งสอน ให้คนที่ประพฤติตนไม่ดี 

ได้กลับใจเป็นคนดี ทั้งยังช่วยเด็ก ๆ ที่ย�กจน ได้มีโอก�สศึกษ�เล่�เรียน ก�รที่พ่อหลุยส์
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ทำ�ง�นอย่�งหนัก โดยไม่คำ�นึงถึงสุขภ�พของตนเอง จึงทำ�ให้ท่�นล้มป่วยลงหล�ยครั้ง 

จนในที่สุดท่�นก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน ค.ศ. 1716 (พ.ศ. 2259) อ�ยุของ

ท่�นในขณะนั้นเพียง 43 ปี 3 เดือนเท่�นั้น

คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

 ท่�นนักบุญหลุยส์ ม�รี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (Saint Louis-Marie Grignion 

de Montfort) ได้สถ�ปน� นักบวชคณะเซนต์ค�เบรียลขึ้น ณ เมืองแซงต์ ลอรังต์ ซู แซฟร์ 

(St.Laurent-Sur-Sever) มณฑลวังเดย์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 1 เมษ�ยน พ.ศ. 2259 

นักบวชในคณะน้ีได้เดินท�งเข้�ม�สู่ประเทศไทยเป็นคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 20 ตุล�คม พ.ศ. 2444 

ภร�ด�คณะเซนต์ค�เบรียล ที่เดินท�งจ�กประเทศฝรั่งเศสม�ประเทศไทยในครั้งนี้มี 

5 ท่�นด้วยกัน คือ

  1. เจษฎ�ธิก�ร ม�ติน เดอ ตูรส์

  2. เจษฎ�จ�รย์ อ�แบล

  3. เจษฎ�จ�รย์ ออกูสต์

  4. เจษฎ�จ�รย์ ค�เบรียล เฟร์เรต์ตี

  5. เจษฎ�จ�รย์ ฟรังซัว ฮีแลร์

 ทั้งนี้ เพื่อม�ดำ�เนินง�นก�รบริห�รและก�รสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง ซึ่ง

ท่�นบ�ทหลวงเอมิล กอลมเบต์ ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภ�พันธ์ พ.ศ.2428 และได้ยก

โรงเรียนนี้ให้คณะเซนต์ค�เบรียลเข้�ม�ดำ�เนินก�รต่อคณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียลจึงได้เริ่ม

ฝังรกร�กในประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้

 ก�รดำ�เนินง�นก�รสอนนักบวชทุ่มเทชีวิตจิตใจของคณะภร�ด�ในโรงเรียน

อัสสัมชัญทำ�ให้ช�วไทยบังเกิดคว�มศรัทธ�ต่อวิธีก�รฝึกอบรมนักเรียนของคณะภร�ด�

อย่�งกว้�งขว�ง ได้มีก�รเรียกร้องให้สร้�งโรงเรียนเพิ่มขึ้น ผู้มีจิตศรัทธ�หล�ยท่�นได้

บริจ�คที่ดินและให้ก�รสนับสนุนแก่คณะภร�ด�ท�งด้�นต่�ง ๆ จึงมีก�รสร้�งโรงเรียนขึ้น

อีกหล�ยแห่งทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ค�เบรียล (พ.ศ. 2462) 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2475) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีร�ช� 

(พ.ศ. 2485) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทร� (พ.ศ. 2491) เป็นต้น
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 ภร�ด�ที่ดำ�เนินง�นในโรงเรียนดังกล่�วนี้ นอกจ�กจะเดินท�งม�จ�กประเทศ

ฝรั่งเศสและประเทศสเปนแล้ว ได้มีกุลบุตรช�วไทยอุทิศตน บวชเพื่อรับใช้พระศ�สน�

จำ�นวนเพิ่มขึ้นต�มลำ�ดับ ง�นให้ก�รศึกษ�แก่เย�วชนไทยของคณะภร�ด�ได้เจริญรุ่งเรือง 

จนเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยเป็นอย่�งสูง จนถึงปัจจุบันนี้คณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียล

แห่งประเทศไทย มีสถ�บันก�รศึกษ�ถึง 17 สถ�บัน รวมทั้งโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง ของ

เร�ด้วย

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง เป็นโรงเรียนอันดับท่ี ๗ ในจำ�นวน ๑๖ สถ�บันก�รศึกษ�

ของมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รศึกษ�เอกชน กำ�เนิดและดำ�เนินก�รสอนสืบเนื่องม�โดยภร�ด�คณะเซนต์ค�เบรียล 

ซึ่งนักบุญหลุยส์ม�รี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ได้สถ�ปน�ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๒๔๘ ณ ประเทศ

ฝรั่งเศส มีจุดมุ่งหม�ยแรกเริ่มที่จะสอนให้เย�วชนอ่�นออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมี

หลักศ�สน�เป็นแนวท�งให้ประพฤติตนเป็นคนดี

 วันที่ ๑๐ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้อนุญ�ตจัดตั้ง 

“โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง” ขึ้น ต�มใบอนุญ�ตเลขที่ ๑/๒๕๐๒ สร้�งอ�ค�รหลังใหม่

เพ่ิมเติมอีก ๑ หลัง เปิดสอนต้ังแต่ช้ัน ป.๑ – ม.๖ โดยมีภร�ด�เซร�ฟิน เป็นอธิก�ร ภร�ด�ฟิลิป

(อำ�นวย ปิ่นรัตน์) เป็นเจ้�ของ ผู้จัดก�รและครูใหญ่

 ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง เปิดสอน ตั ้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั ้น

มัธยมศึกษ�ปีที่ ๖ เน้นคุณธรรมจริยธรรม จัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้ภ�ษ�ไทยและ

ภ�ษ�อังกฤษควบคู่กันไป (ก�รเรียนก�รสอนแบบควบคู่ ๒ ภ�ษ� : Bilingual) ซึ่งพัฒน�

ข้ึนม�จ�กก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบบูรณ�ก�รร่วมกับภ�ษ�อังกฤษ (IEP – Integrated

English Program), โครงก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยเน้นก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นสื่อ

กล�งเพื่อก�รเรียนรู้ในทุกร�ยวิช� (ยกเว้นวิช�ภ�ษ�ไทย และประวัติศ�สตร์) (CEP : 

Comprehensive English Program), โครงก�รจัดเรียนก�รสอนแบบห้องเรียนนักเรียน

ที่มีทักษะด้�นคณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์ (Gifted Class) โดยจัดก�รเรียนก�รสอน

แบบบูรณ�ก�รเต็มรูปแบบ เน้นทักษะกระบวนก�รคิด ก�รสร้�งองค์คว�มรู้ด้วยตนเอง 

และวิช�ภ�ษ�จีน ให้กับนักเรียน
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 โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�งต้ังอยู่เลขท่ี ๒๙๔/๑ ถนนฉัตรไชย ตำ�บลสบตุ๋ย อำ�เภอเมือง

จังหวัดลำ�ป�ง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยรับแยกโอนนักเรียนช�ยจ�กโรงเรียน

อรุโณทัยม�ดำ�เนินก�ร บนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ได้รับอนุญ�ตจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ให้ชื่อว่�

“โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง” เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๐๒ โดยมีภร�ด�เซร�ฟิน 

(ช�วสเปน) เป็นอธิก�รคนแรก และภร�ด�ฟิลิป (อำ�นวย ปิ่นรัตน์) เป็นครูใหญ่/ผู้จัดก�ร 

ปัจจุบัน ภร�ด� ดร.วิศิษฐ์   ศรีวิชัยรัตน์ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญ�ต/ผู้อำ�นวยก�ร และมี

เนื้อที่ทั้งหมด ๕๕ ไร่ ๓ ง�น ๔ ต�ร�งว�
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ทำาเนียบผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง

ภราดาเซราฟิน

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2501 - 2503

ภราดาประโยชน์ มาสวน

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2509

ภราดาอารมณ์ วรศิลป์

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2521 - 2523

ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2524 - 2529

ภราดาธวัช เชาว์ดี

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2530 - 2534

ภราดามิเกล ซีซีเรีย อิลเดฟองซ์โซ

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2510 - 2512

ภราดาอเล็กซานเดอร์ วี.โอ.แมททิว

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2513 - 2520

ภราดาฟิลิป (อำานวย ปิ่นรัตน์)

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2504 - 2507

ภราดามิเกล ซีซีเรีย อิลเดฟองซ์โซ

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2508
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ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2535 - 2540

ภราดามณฑล ประทุมราช

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2541 - 2546

ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2547 - 2549

ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2556 - 2558

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2550 - 2555

ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด

รับตำาแหน่ง พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน
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ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย 

คำาขวัญ สีของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน
 โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง มีปรัชญ�แนวท�งในก�รให้ก�รศึกษ� ดังนี้คือ

 ๑. จุดหม�ยของชีวิต คือ ก�รรู้จักสัจธรรมคว�มจริง และก�รเข้�ถึงธรรมอันสูงส่ง 

อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต

 ๒. มนุษย์ทุกคนต้องทำ�ง�น คว�มวิริยะ อุตส�หะ เป็นหนท�งนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ 

ดังปณิธ�นของโรงเรียนที่ว่� LABOR OMNIA VINCIT

 “การรู้จักสัจธรรมความจริง” หม�ยคว�มว่� จุดมุ่งหม�ยสำ�คัญของชีวิตทุกคนที่

เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�คือ ก�รเข้�ถึงคว�มจริงแท้ของชีวิตที่ว่� ชีวิตของคนเร�มีช่วงระยะ

เวล�ที่ไม่เท่�กัน มีวันที่ต้องดับสูญ จึงต้องใช้ชีวิตของตนเองเพื่อนำ�พ�ซึ่งประโยชน์สูงสุด

ต่อสังคมและผู้อื่นอย่�งเต็มที่

 “การเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต” หม�ยคว�มถึงก�รจัดก�รศึกษ�

ของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประพฤติปฏิบัติต�มหลักธรรมของศ�สน�ที่แต่ละคนยึดถือ

อย่�งดีย่ิงจนตลอดชีวิตของตน ท้ังน้ีนอกจ�กจะเข้�ใจถึงแก่นแท้ของศ�สน�ของตนเองแล้ว

ยังรวมถึงก�รแสดงออกในด้�นคุณธรรม และจริยธรรมต่�ง ๆ ในชีวิตประจำ�วันอันเป็น

พ้ืนฐ�นท่ีดีของสังคมไทย อ�ทิ คว�มซ่ือสัตย์ คว�มมีวินัย คว�มเมตต�กรุณ� ก�รประหยัด

เป็นต้น

 (LABOR OMNIA VINCIT) เป็นคำ�ภ�ษ�ล�ติน หม�ยคว�มว่� Labor conquers 

all things คือ ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน นอกจ�กเน้นคุณธรรมและจริยธรรมต่�ง ๆ 

ดังกล่�วข้�งต้นแล้ว โรงเรียนได้เน้นพิเศษในด้�นก�รปลูกฝังให้เห็นคุณค่� และก�รเรียน

รู้คว�มสุขที่ได้จ�กคว�มม�นะ อดทน และพ�กเพียรพย�ย�มในตัวนักเรียนตลอดไปจน

ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของสังคมไทยในอน�คต ที่ต้องก�รเป็นสังคม

แห่งก�รเรียนรู้ เป็นก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต อันจำ�เป็นต้องมีคุณสมบัติของ

คว�มวิริยะอุตส�หะดังกล่�ว
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ตราของโรงเรียน 
 ตราโรงเรียน มีรูปร่�งลักษณะใจกล�งของเครื่องหม�ยเป็นรูปโล่ แบ่งออกเป็นสี่ซีก

ส่วนบนสองซีก ส่วนล่�งสองซีก ดังรูป ตร�นี้เป็นตร�ของ “คณะภราดาเซนต์คาเบรียล”

และสถ�บันก�รศึกษ�ทั้งหมดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย ได้ใช้

เป็นตร�ประจำ�สถ�บันร่วมกัน ตร�นี้จึงเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และคว�มส�มัคคี

ของมวลสม�ชิกทั้งหล�ย เป็นที่รวมหัวใจผู้มีเลือดสถ�บันก�รศึกษ�ทั้งหมดในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย ให้อยู่ภ�ยใต้สำ�นึกแห่งก�รประพฤติปฏิบัติร่วมกัน

 นอกจ�กคว�มสำ�คัญอันเป็นน�มธรรมดังกล่�วแล้ว ส่วนต่�ง ๆ ของตร�นี้ยังมี

คว�มหม�ยเป็นท้ังคติธรรม และแนวท�งท่ีจะนำ�ทุกคนไปสู่จุดมุ่งหม�ยสูงสุดของก�รศึกษ�

ของคณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียล อีกด้วย

 โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกล�งของตร�นี้ เป็น

เครื่องหม�ยแสดงถึงเกียรติประวัติอันย�วน�นและยั่งยืนของสถ�บัน

อัสสัมชัญเซนต์ค�เบรียลที่สถ�บันของเร� ได้รับจ�กพระเจ้�แผ่นดิน

ผู้ครองอำ�น�จทั้งในและนอกประเทศ ภ�ยในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละ

ส่วนมีคว�มหม�ยเชื่อมโยงกัน ดังนี้

 ส่วนที่หนึ่ง A.M. และชื่อดอกลิลลี่สีข�ว A.M. ม�จ�กคำ�เต็ม

ภ�ษ�ล�ตินว่� ALMA MATER หรือภ�ษ�อังกฤษว่� MOTHER COLLEGE

หม�ยคว�มว่� สถ�บันบ้�นเกิดของเร�และ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

จงรักสถ�บันเปรียบประดุจผู้บังเกิดเกล้� นอกจ�กนี้ A.M. ดังย่อ

ม�จ�ก “Ave Maria” (ภ�ษ�ล�ติน) Maria เป็นชื่อของม�รด�ของ

พระเยซูคริสตเจ้� มีคว�มหม�ยว่� จงเค�รพม�รด�ของเร�จนส้ินสุดจิตใจ

 Ave Maria ตรงกับภ�ษ�ไทยว่� “วันทาแม่มารี”
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 ช่อดอกลิลลี่สีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงคว�มบริสุทธิ์ผุดผ่อง 

หม�ยคว�มว่� เร�จะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งก�ย ว�จ� และใจอยู่เสมอ 

ไม่ว่�จะอยู่ที่ใดก็ต�ม

 ดังนั้น ตรงส่วนที่มีตัวอักษร A.M. กับช่อดอกลิลลี่สีข�ว จึงมี

คว�มหม�ยรวมกันว่�โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้�นเกิดที่ทุกคนเป็นสม�ชิก

ในครอบครัว มีพระน�งม�รีอ� พระม�รด�ของพระเยซูคริสต์เจ้�เป็น

ที่รักเค�รพและบูช�ร่วมกัน ไม่แยกว่�ใครจะมีหรือจน คว�มรักและคว�ม

รู้สึกต่อครอบครัวต่อแม่ที่มีร่วมกันนี้เป็นคว�มบริสุทธิ์ทั้งก�ย ว�จ� และ

ใจเสมอ ไม่ว่�ต่�งจะอยู่ห่�งกัน ณ ที่ใด ๆ 

 

 ส่วนที่สอง รูปเรือใบ ซึ่งเปรียบเสมือน “นาวาชีวิต” ของคน

เร�ที่จะต้องฟันฝ่�อุปสรรคต่�ง ๆ ในโลกนี้ เหมือนกับเรือที่จะต้องฝ่�

ลมมรสุม แดด และฝนในท้องทะเลมิให้อับป�งไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้คิด

เสมอว่� “ชีวิตคือการต่อสู้”

 

 ส่วนที่สาม ดวงดาวและเรือพาย หม�ยถึง คว�มหวังท�งด้�น

จิตใจซึ่งมีศ�สน�เป็น “แสงแห่งธรรม” และสรรพวิทย�ก�รที่ได้รับจ�ก

โรงเรียนเป็น “แสงแห่งปัญญา” รวมกันเป็นดุจดวงประทีปนำ�ท�งชีวิต

ของคนเร� (คือคนที่อยู่ในเรือ) ได้เดินหน้�บรรลุจุดหม�ยปล�ยท�งของ

ชีวิตได้ด้วยคุณธรรม และปัญญ�

 

 ส่วนที่สี่ เป็นเครื่องหมาย D  S ซึ่งขน�บเครื่องหม�ยก�งเขน

นั้นมีคว�มหม�ย ดังนี้

 D–Divinity หม�ยถึง ศ�สน� คือ นักเรียนทุกคนต้องมีศ�สน�

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 D  S ไม้ก�งเขนน้ีเป็นเคร่ืองหม�ยถึงคว�มรักและคว�มเสียสละ

ดังท่ีพระคริสต์เจ้�ได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยคว�มรักเพื่อที่จะช่วย

ไถ่บ�ปให้แก่มวลมนุษย์ ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่� “ไม่มีคว�มรักอันใดยิ่ง

ใหญ่ไปกว่�ที่เร�ยอมพลีชีพเพื่อเพื่อนมนุษย์ของเร�”
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 S–Science หม�ยถึง วิทย�ก�ร คว�มรู้ที่ทำ�ให้เร�มีเหตุผล 

นักเรียนทุกคนจะต้องพย�ย�มขวนขว�ยห�ใส่ตัว ส่วนน้ีจึงเป็นเคร่ืองแสดง

หลักธรรมแห่งศ�สน�ท่ีสอนให้มีคว�มรักและเสียสละ รักเพ่ือนมนุษย์ และ

รักที่จะแสวงห�คว�มรู้ทั้งท�งโลกและท�งธรรม 

 นอกจ�กนั้น เครื่องหม�ย D S ยังมีคว�มสำ�คัญที่เป็นพลัง

ใจของบรรด�สม�ชิกอีกคือ D S ม�จ�กคำ�ในภ�ษ�ฝรั่งเศสว่� “Dieu 

Seul” หรือภ�ษ�อังกฤษว่� “GOD ALONE” ซึ่งมีคว�มหม�ยว่� 

“จงทำางานทุกอย่าง เพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเป็นเจ้า” เป็นคติพจน์ของ

นักบุญหลุยส์ ม�รี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ตั้งคณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียล 

ด้วยคติพจน์อันเป็นพลังใจนี้เอง มวลสม�ชิกทั้งหล�ยมิได้ย่อท้อต่อคว�ม

เหนื่อยย�กไม่ว่�จะเป็นก�รเล่�เรียนหรือก�รทำ�ง�น ซึ่งเร�ยึดถือปฏิบัติ

ม�จนกระทั่งทุกวันนี้

 

 ดอกไม้และกิ่ง OLIVE พวงม�ลัยหรือดอกไม้ที่ล้อมรอบโล่ 

หม�ยถึง ชัยชนะจ�กก�รแข่งขัน ในสมัยโบร�ณจะได้รับเกียรติโดยรับ

ส�มพวงม�ลัยดอกไม้จ�กกษัตริย์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นม�ลัยเกียรติยศ

ที่เตือนใจให้ทุกคนกระทำ�แต่คว�มดี เพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศ 

และชื่อเสียงของตนเองและสถ�บัน ให้มั่นคงยืนย�ว

 ตรานี้จะอยู่ในความรำาลึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้รำาลึกถึงชีวิตใน

ครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล หรือภายในอ้อมอกของแม่ คือ ศาสนา 

เป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือ 

คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนำาทาง เป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและความเสียสละ และ

เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ สามารถชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ
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คำาขวัญของโรงเรียน 
“คุณธรรมนำาความรู้”

 คุณธรรม หม�ยถึง ก�รมุ่งเน้นนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่�และคุณภ�พต่อ

       สังคม โดยมีคว�มสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำ�คัญอันเป็น

       แนวท�งในก�รดำ�เนินชีวิต ได้แก่ คว�มซ่ือสัตย์ คว�มมีนำ�้ใจ

        เมตต�กรุณ� กตัญญู กตเวที และก�รช่วยเหลือผู้อื่น

 ความรู้   หม�ยถึง ก�รมุ่งเน้นให้นักเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง มีคว�มรู้พื้นฐ�น

       ท�งด้�นวิช�ก�ร เพ่ือนำ�คว�มรู้ไปพัฒน�ศักยภ�พของตนเอง

        ให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข และ

       ส�ม�รถช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้

อักษรย่อของโรงเรียน

อสช

สีประจำาโรงเรียน
สีนำ้าเงิน – ขาว  เป็นสีประจำ�โรงเรียนที่เตือนให้อัสสัมชัญชนิกทุกคน มีคว�มรักและ

     คว�มส�มัคคี ด้วยคว�มบริสุทธ์ิผุดผ่อง เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน

สีนำ้าเงิน    หม�ยถึง คว�มรัก คว�มส�มัคคี ผูกมัดให้ทุกคนเป็นสม�ชิกใน

     ครอบครัวเดียวกัน มีพระน�งม�รีอ�เป็นที่รักเค�รพและบูช�ร่วมกัน

สีข�ว     หม�ยถึง คว�มบริสุทธิ์ผุดผ่อง หม�ยคว�มว่� มีคว�มบริสุทธิ์ทั้งก�ย 

     ว�จ� และใจเสมอ ไม่ว่�จะอยู่ที่ใดก็ต�ม

ปรัชญาของโรงเรียน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง มีปรัชญ�แนวท�งในก�รให้ก�รศึกษ� ดังนี้

 1. จุดหม�ยของชีวิต คือ ก�รรู้จักสัจธรรมคว�มจริง และก�รเข้�ถึงธรรมอันสูงส่ง

อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต

 2. มนุษย์ทุกคนต้องทำ�ง�น “ความวิริยะอุตสาหะเป็นหนทางนำาไปสู่ความสำาเร็จ”

ดังปณิธ�นของโรงเรียน ที่ว่� “LABOR OMNIA VINCIT”
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วิสัยทัศน์โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง 

 ชุมชนส�กลแห่งก�รเรียนรู้ ทำ�ให้มีชีวิตชีว�ด้วยแรงบันด�ลใจแบบคริสต์ ติดต�ม

คว�มเป็นเลิศของคว�มเป็นมนุษย์ต�มจิตต�รมณ์นักบุญหลุยส์ ม�รี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

อัตลักษณ์  :  ยึดมั่นสัจธรรม มีคว�มวิริยะ อุตส�หะ รับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์  :  วินัยดี มีคุณธรรม เลิศลำ้�ภ�ษ� 

คำาขวัญ   :  คุณธรรมนำ�คว�มรู้

 

 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) หม�ยถึง สถ�นศึกษ�ที่มี

นักเรียน ครู เจ้�หน้�ที่ คนง�นและผู้บริห�รที่มีจิตสำ�นึกของก�รร่วมกันเรียนรู้อย่�งเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

 

 มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งมนุษย์ (Reaching for Human Excellence) ก�ร

พัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศแห่งคว�มเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องของคุณธรรม คว�มรู้ ทักษะ คว�ม

ส�ม�รถและก�รหล่อหลอมบุคคลอย่�งเป็นองค์รวมจนบรรลุศักยภ�พสูงสุด

  

 มิติบุคคล คว�มเป็นเลิศแห่งคว�มเป็นมนุษย์ หม�ยถึง มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้�น

จิตวิญญ�ณ สติปัญญ�อ�รมณ์ และร่�งก�ย

 

 มิติสังคม คว�มเป็นเลิศแห่งคว�มเป็นมนุษย์ หม�ยถึง มนุษย์ที่รับผิดชอบ 

ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้ เสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม กล่�วคือ เป็น “คนเพื่อคนอื่น”

 ตามจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (According to Montfort’s 

Charisma) ต�มจิตต�รมย์นักบุญหลุยส์ ม�รี เดอ มงฟอร์ต หม�ยถึง ก�รเรียนรู้ และ

ปฏิบัติต�มพระพรพิเศษของท่�นนักบุญจนส�ม�รถเข้�ถึงคว�มรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้�

จิตต�รมย์ นักบุญหลุยส์ ม�รี เดอ มงฟอร์ต เช่น

 “เพื่อพระเจ้�แต่ผู้เดียว” (God Alone)

           “ก�รเข้�ถึงองค์ปัญญ�นิรันดร์” (Eternal Wisdom)

           “คว�มศรัทธ�ต่อพระแม่ม�รีอ�” (True Devotion to Mary)
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           “สันติภ�พและเมตต�ธรรม” (Peace, Justice and Love)

           “คว�มรักต่อคนย�กจนและผู้ด้อยโอก�ส” (Love for the Poor)

           “คว�มอุตส�หะ วิริยะ นำ�ม�ซึ่งคว�มสำ�เร็จ” (Labor Omnia Vincit)

 

คำาปฏิญาณ (สำาหรับนักเรียน)

           เร�ช�วอัสสัมชัญลำ�ป�ง

           ต้องตั้งมั่นในคุณธรรมของศ�สน�

           ต้องเชื่อมั่นในคุณค่�และศักดิ์ศรีของคน

           ต้องมุ่งมั่นในคว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร

           ต้องยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

 

เป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง ปีก�รศึกษ� 2556-2560

           1.  ผู้เรียนร้อยละ 98 มีสุขภ�วะที่ดีและมีสุนทรียภ�พ

           2.  ผู้เรียนร้อยละ 98 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่�นิยมที่พึงประสงค์

           3. ผู้เรียนร้อยละ 99 มีทักษะในก�รแสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเองรักก�รเรียนรู้

  และ พัฒน�ตนเอง อย่�งต่อเนื่อง 

 4. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดอย่�งเป็นระบบคิดสร้�งสรรค์ 

  ตัดสินใจแก้ปัญห�ได้อย่�งมีสติสมเหตุผล 

           5.  ผู้เรียนร้อยละ 87 มีคว�มรู้และทักษะที่จำ�เป็นต�มหลักสูตร

           6. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีทักษะในก�รทำ�ง�นรักก�รทำ�ง�นส�ม�รถทำ�ง�น

  ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ ที่ดีต่ออ�ชีพสุจริต 

    7. ครูร้อยละ 98 ปฏิบัติง�นต�มบทบ�ทหน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พและ

  เกิดประสิทธิผล

           8. ผู้บริห�รปฏิบัติง�นต�มบทบ�ทหน้�ท่ีอย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผล

           9. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติง�นต�มบทบ�ท

  หน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเกิดประสิทธิผล 

           10. สถ�นศึกษ�มีก�รจัดหลักสูตรกระบวนก�รเรียนรู้และกิจกรรมพัฒน�

  คุณภ�พผู้เรียนอย่�งรอบด้�น
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           11. สถ�นศึกษ�มีก�รจัดสภ�พแวดล้อมและก�รบริก�รที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

  พัฒน�เต็มศักยภ�พ

           12. สถ�นศึกษ�มีก�รประกันคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�ต�มที่กำ�หนดใน

  กฎกระทรวง

      13. สถ�นศึกษ�มีก�รสร้�งส่งเสริมสนับสนุนให้สถ�นศึกษ�เป็นสังคมแห่ง

  ก�รเรียนรู้

           14. ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ให้บรรลุเป้�หม�ยต�มวิสัยทัศน์ปรัชญ�และจุดเน้น

  ที่กำ�หนดขึ้น

           15. ก�รจัดกิจกรรมต�มนโยบ�ยจุดเน้นแนวท�งก�รปฏิรูปก�รศึกษ�เพื่อ

  พัฒน�และส่งเสริม สถ�นศึกษ�ให้ยกระดับคุณภ�พสูงขึ้น 
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การวัดและประเมินผล

  โรงเรียนได้กำ�หนดวิธีก�รวัดและประเมินผลก�รเรียน โดยแบ่งก�รวัดและประเมินผล

ออกเป็น 4 ด้�น ดังนี้

  1. ด้�นผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

  2. ด้�นกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

  3. ด้�นคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  4. ด้�นก�รอ่�น คิด วิเคร�ะห์ เขียน

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 เป็นก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ ดังนี้

  - กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย

  - กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์

  - กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

  - กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม

  - กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ� และพลศึกษ�

  - กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ

  - กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพ

  - กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ

 1.1  ประเมินผลตลอดปีการศึกษาจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการทำากิจกรรม

   ต่าง ๆ

  - เป็นก�รวัดและประเมินผลทั้งด้�นคว�มรู้ ทักษะกระบวนก�ร และคุณลักษณะ

   อันพึงประสงค์ เป็นปล�ยปี/ปล�ยภ�ค

  - ในก�รเก็บคะแนนแต่ละครั้ง ก�รผ่�นเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ห�กไม่

   ผ่�นเกณฑ์ต้องปรับปรุงพัฒน�แก้ไขในส่วนที่ไม่ผ่�นเกณฑ์นั้น ๆ

 1.2 การตัดสินผลการเรียน

   ตัดสินผลก�รเรียนเป็นร�ยวิช� กำ�หนดเป็นระดับผลก�รเรียน 8 ระดับ คือ

    4  หม�ยถึง ผลก�รเรียนดีเยี่ยม     (80 – 100 คะแนน)

    3.5 หม�ยถึง ผลก�รเรียนดีม�ก     (75 – 79 คะแนน)
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    3  หม�ยถึง ผลก�รเรียนดี      (70 –  74 คะแนน)

    2.5 หม�ยถึง ผลก�รเรียนค่อนข้�งดี    (65 –  69 คะแนน)

    2  หม�ยถึง ผลก�รเรียนน่�พอใจ    (60 –  64 คะแนน)

    1.5 หม�ยถึง ผลก�รเรียนพอใช้     (55 –  59 คะแนน)

    1  หม�ยถึง ผลก�รเรียนผ่�นเกณฑ์ขั้นตำ่�  (50 –  54 คะแนน)

    0  หม�ยถึง ผลก�รเรียนตำ่�กว่�เกณฑ์   (0 –  49 คะแนน)

 1.3  การนับเวลาเรียน

   1.3.1 นักเรียนท่ีมีเวล�เรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 60 ของเวล�

     เรียนในแต่ละวิช� จะได้ “มส” หม�ยถึง ไม่มีสิทธิ์เข้�รับก�รประเมินผล

     ปล�ยภ�คเรียน/ปล�ยปี นักเรียนต้องเรียนเพิ่มเติมจนมีเวล�เรียนครบ 

     ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 60 ของวิช�นั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้�สอบ หรือเข้�รับก�ร

     ประเมินผลปล�ยปี/ปล�ยภ�ค

   1.3.2 นักเรียนที่มีเวล�เรียนน้อยกว่�ร้อยละ 60 ของเวล�เรียนในแต่ละวิช�ให้

     เรียนซำ้�ในวิช�นั้น ๆ

 1.4  การแก้ “มส”

   ให้ได้ระดับผลก�รเรียน “0 – 4” ถ้�ได้ “0” นักเรียนต้องดำ�เนินก�รต�มข้อ 1.5

 1.5  นักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน “0” หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์รายวิชา ให้ปฏิบัติ

   ดังนี้

   1.5.1 ให้เรียนซ่อมเสริมในม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ที่สอบไม่ผ่�นก่อน แล้วจึงสอบ

     แก้ตัว และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ก�รสอบแก้ตัวให้ได้ระดับ

     ผลก�รเรียนไม่เกิน “1”

   1.5.2 ถ้�สอบแก้ตัว 2 คร้ัง แล้วยังได้ระดับผลก�รเรียน “0” อีก หรือไม่ม�สอบ

     แก้ตัวต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด ให้เรียนซั้�ร�ยวิช�นั้น ๆ

 1.6  การเรียนซำ้ารายวิชา

   นักเรียนต้องเข้�เรียนต�มระยะเวล�ที่โรงเรียนกำ�หนด (ให้มีก�รนับเวล�เรียน

   เป็นสัดส่วนเช่นเดียวกับข้อ 1.3)

   1.6.1 ก�รเรียนซำ้� ให้ได้ระดับผลก�รเรียน ตั้งแต่ 0 – 4

   1.6.2 ถ้�ได้ “0” สอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง ในกรณีสอบแก้ตัวไม่ผ่�น ให้เรียนซำ้�

     ร�ยวิช�นั้นในภ�คเรียนถัดไป
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 1.7 การเรียนซำ้าชั้น

 - นักเรียนท่ีมีผลก�รเรียนเฉล่ียตลอดปีก�รศึกษ�น้ันตำ�่กว่� “1” (หลังซ่อม) และไม่ให้

คว�มเอ�ใจใส่ในก�รเรียน และคุณครูผู้รับผิดชอบเห็นสมควรให้เรียนซำ้�ชั้น เนื่องจ�กก�ร

เป็นปัญห�ต่อนักเรียนในก�รเรียนระดับสูงขึ้น ก็จะจัดให้เรียนซำ้�ชั้น แล้วให้ยกเลิกผลก�ร

เรียนเดิม และให้ใช้ผลก�รเรียนใหม่แทน

 - นักเรียนมีผลก�รเรียน 0, ร, มส. เกินคร่ึงหน่ึงของร�ยวิช�ท่ีลงทะเบียนในปีก�รศึกษ�

นั้น

2. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  เป็นก�รประเมินก�รเข้�ร่วมกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อ

สังคมและส�ธ�รณประโยชน์ ตัดสินผลก�รประเมิน ดังนี้

  “ผ” หม�ยถึง ผ่�นจุดประสงค์สำ�คัญของกิจกรรม และมีเวล�เข้�ร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80

  “มผ” หม�ยถึง ไม่ผ่�นจุดประสงค์สำ�คัญของกิจกรรม และหรือมีเวล�เข้�ร่วม

กิจกรรม ไม่ถึงร้อยละ 80

   - กิจกรรมลูกเสือ

   - กิจกรรมเนตรน�รี

   - กิจกรรมผู้บำ�เพ็ญประโยชน์

   - กิจกรรมนักศึกษ�วิช�ทห�ร

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  เป็นก�รประเมินด้�นคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์กำ�หนด

เกณฑ์ก�รประเมินเป็นระดับคุณภ�พ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น 4 ระดับ คือ  

   คะแนน 2.5 - 3      ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   (3)

   คะแนน 1.5 - 2.5    ระดับคุณภาพ ดี         (2)

   คะแนน 1 - 1.5       ระดับคุณภาพ ผ่าน    (1)

   คะแนน 0 - 0.9       ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน  (0)

4. ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
  เป็นก�รประเมินด้�นก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์ และเขียน กำ�หนดเกณฑ์ก�รประเมิน

เป็นระดับคุณภ�พ ก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์ และเขียนเป็น 4 ระดับ คือ
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  ระดับ ดีเยี่ยม หม�ยถึง มีผลง�นที่แสดงถึงคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น คิด

       วิเคร�ะห์ และเขียน ที่มีคุณภ�พดีเลิศอยู่เสมอ

  ดี     หม�ยถึง มีผลง�นที่แสดงถึงคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น คิด

       วิเคร�ะห์ และเขียน ที่มีคุณภ�พเป็นที่ยอมรับ

  ผ่าน    หม�ยถึง มีผลง�นที่แสดงถึงคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น คิด

       วิเคร�ะห์ และเขียน ที่มีข้อบกพร่องบ�งประก�ร

  ไม่ผ่าน   หม�ยถึง ไม่มีผลง�นที่แสดงถึงคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น คิด

       วิเคร�ะห์ และเขียน หรือถ้�มีผลง�น ผลงง�นนั้นยังมีข้อบกพร่อง

       ที่ต้องได้รับก�รปรับปรุงแก้ไขหล�ยประก�ร

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
 1. ผู้เรียนเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นและร�ยวิช�/กิจกรรมเพิ่มเติม ต�มโครงสร้�งเวล�ที่

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด

 2. ผู้เรียนต้องมีผลก�รประเมินร�ยวิช�ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินต�มที่สถ�นศึกษ�

กำ�หนด

 3. ผู้เรียนมีผลประประเมินก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์ และเขียนในระดับผ่�นเกณฑ์ก�ร

ประเมินต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด

 4. ผู้เรียนมีผลประประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน

ต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด

 5. ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนและมีผลก�รประเมินต�มท่ีสถ�นศึกษ�กำ�หนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  คว�มหม�ย  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงก�รเป็นพลเมืองดีของช�ติ ภูมิใจ เชิดชู

คว�มเป็นช�ติไทย ปฏิบัติตนต�มหลักศ�สน�ที่ตนนับถือและแสดงคว�มจงรักภักดีต่อ

สถ�บันพระมห�กษัตริย์

 1.1 จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

   1.1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงช�ติ เพลงสรรเสริญพระบ�รมี

   1.1.2 เข้�ร่วมและมีส่วนร่วมในก�รจัดกิจกรรมเก่ียวกับสถ�นบันพระมห�กษัตริย์

   1.1.3 แสดงคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระมห�กษัตริย์

     1.1.4 แสดงออกซึ่งคว�มจงรักภักดีต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์
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 1.2  นำาหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

       1.2.1 พนมมือและสวดมนต์ภ�วน�

       1.2.2 เป็นแบบอย่�งที่ดีของศ�สนิกชน

 1.3  แสดงความเคารพต่อรูปปั้นพระแม่มารีและนักบุญหลุยส์

     1.3.1 ทำ�คว�มเค�รพต่อรูปปั้นพระแม่ม�รีและนักบุญหลุยส์

      1.3.2  ร่วมกิจกรรมวันนักบุญหลุยส์

     1.3.3  ร่วมกิจกรรมวันอัสสัมชัญ

 1.4  ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวันสำาคัญต่าง ๆ ภายในและนอกโรงเรียน

      1.4.1  เข้�ร่วมกิจกรรมท�งศ�สน�ที่ตนนับถือ

      1.4.2 ปฏิบัติตนต�มหลักของศ�สน�ที่ตนนับถือ

      1.4.3 เป็นแบบอย่�งที่ดีของศ�สนิกชน

2. ซื่อสัตย์สุจริต
   คว�มหม�ย ผู้ท่ีประพฤติตรงต�มคว�มเป็นจริงท้ังก�ย ว�จ� ใจ และยึดหลักคว�มจริง

คว�มถูกต้องในก�รดำ�เนินชีวิต มีคว�มละอ�ยและเกรงกลัวต่อก�รกระทำ�ผิด

 2.1  พูดแต่ความจริง และรักษาคำามั่นสัญญาของตนเองที่ให้ไว้กับคนอื่น

   2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง

   2.1.2 ปฎิบัติต�มคำ�มั่นสัญญ�

 2.2  ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ

   2.2.1 ไม่ทุจริตในก�รสอบ

   2.2.2 ประพฤติต�มระเบียบก�รสอบ

 2.3  ไม่ลอกการบ้านและทำางานที่ได้รับมอบหมายจากครูด้วยตนเอง

   2.3.1 ทำ�ก�รบ้�นโดยใช้คว�มพย�ย�มในก�รค้นคว้�ห�ข้อมูลจ�กแหล่งเรียนรู้

     ต่�ง ๆ

   2.3.2  ทำ�ก�รบ้�นโดยไม่ดูเฉลย

   2.3.3 ทำ�ก�รบ้�นด้วยตนเอง

 2.4  ไม่นำาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

   2.4.1 ไม่ถือเอ�สิ่งของหรือผลง�นของผู้อื่นม�เป็นของเอง

   2.4.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยคว�มซื่อตรง
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3. มีวินัย 
   คว�มหม�ย ปฏิบัติตนต�มข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว

โรงเรียนและสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

 3.1  มาโรงเรียนทันเวลา

   3.1.1 ปฏิบัติต�มข้อตกลง กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน

   3.1.2 ตรงต่อเวล�ในก�รปฏิบัติกิจกรรมต่�ง ๆ ในโรงเรียน

 3.2  ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม

   3.2.1 ปฏิบัติตนต�มข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 

     โรงเรียนและสังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

   3.2.2  ตรงต่อเวล�

  3.3  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

  3.3.1 แต่งก�ยถูกต้องต�มระเบียบของโรงเรียน

  3.3.2  แต่งก�ยสุภ�พเหม�ะสมกับสถ�นที่

 3.4  ส่งงาน/ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ทันตามกำาหนดและเรียบร้อย

   3.4.1  ส่งง�นต�มกำ�หนด

   3.4.2 ทำ�ง�นเสร็จต�มเวล�ที่กำ�หนด

   3.4.3  ปฏิบัติหน้�ที่ต�มแผนที่ว�งไว้จนสำ�เร็จ

4. ใฝ่เรียนรู้
   คว�มหม�ย ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงคว�มตั้งใจ เพียรพย�ย�มในก�รเรียน

และเข้�ร่วมกิจกรรมก�รเรียนรู้  แสวงห�คว�มรู้จ�กแหล่งเรียนรู้ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก

โรงเรียนอย่�งสมำ่�เสมอ ด้วยก�รเลือกใช้สื่ออย่�งเหม�ะสม บันทึกคว�มรู้ วิเคร�ะห์ สรุป

เป็นองค์คว�มรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่�ยทอด เผยแพร่ และนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้

 4.1  ตั้งใจเรียนไม่พูดคุยในขณะที่ครูสอน

   4.1.1  ตั้งใจเรียน

   4.1.2 เอ�ใจใส่และมีคว�มเพียรพย�ย�มในก�รเรียนรู้

   4.1.3  สนใจเข้�ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ต่�ง ๆ

    4.1.4  ไม่พุดคุยขณะที่ครูสอน
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 4.2  มีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ

   4.2.1 ศึกษ�ค้นคว้�ห�คว�มรู้จ�กหนังสือ เอกส�รส่ิงพิมพ์ ส่ือ เทคโนโลยีต่�ง ๆ 

     อย่�งเหม�ะสม

   4.2.2  สืบค้นข้อมูลจ�กหนังสือ เอกส�ร สิ่งพิมพ์ทั้งในโรงเรียนและที่อื่น

   4.2.3 เลือกค้นหนังสือและเลือกสื่อที่มีคุณค่�

   4.2.4 เข้�ห้องสมุดเมื่อมีเวล�ว่�ง

 4.3  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้สนุกกับการเรียนรู้และชอบมา

    โรงเรียน

   4.3.1  แลกเปลี่ยนคว�มรู้ ด้วยวิธีก�รต่�ง ๆ และนำ�ไปใช้ชีวิตประจำ�วัน

   4.3.2 สนทน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น

   4.3.3 บันทึกคว�มรู้ วิเคร�ะห์ตรวจสอบ จ�กสิ่งที่เรียนรู้สรุปเป็นองค์คว�มรู้ 

 4.4  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

   4.4.1  สืบค้นข้อมูลจ�กข่�วส�ร สื่อเทคโนโลยีและอื่น ๆ

   4.4.2  สืบค้นข้อมูลจ�กวิทย�กรภ�ยนอกโรงเรียนและแหล่งข้อมูลในชุมชน

5. อยู่อย่างพอเพียง
   คว�มหม�ย ผู้ที่ดำ�เนินชีวิตอย่�งประม�ณตน มีเหตุผล รอบคอบระมัดระวัง 

อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยคว�มรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่�ของทรัพย�กรต่�ง ๆ 

มีก�รว�งแผนป้องกันคว�มเสี่ยงและพร้อมรับก�รเปลี่ยนแปลง

 5.1  ใช้ทรัพย์สินสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า

   5.1.1  มีส่วนร่วมในก�รดูแลและรักษ�ทรัพย์สินของโรงเรียน

   5.1.2 เก็บรักษ�อุปกรณ์และทรัพย์สินของโรงเรียน

   5.1.3 ปิดนำ้� ปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง

   5.1.4 ใช้อุปกรณ์ต�มข้อแนะนำ�เรื่องก�รประหยัดไฟฟ้� ฯลฯ

 5.2  ใช้อุปกรณ์การเรียนทรัพย์สินเงินทอง อุปกรณ์ต่างๆของตนเองอย่างประหยัด

    คุ้มค่า  นำากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก

   5.2.1  ใช้เงินและของใช้ส่วนตัวอย่�งประหยัด

   5.2.2 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน ส่ิงของ เคร่ืองใช้ ฯลฯ อย่�งประหยัดคุ้มค่�

     และเก็บรักษ�ดูแลอย่�งดี

   5.2.3 ดัดแปลงปรับปรุงสิ่งของเครื่องใช้
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   5.2.4 เก็บรวบรวมวัสดุสิ่งของที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้

 5.3  ใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า

   5.3.1 ใช้ทรัพย�กรของส่วนรวมอย่�งประหยัด คุ้มค่�และเก็บรักษ�ดูแลอย่�งดี

   5.3.2 ใช้สิ่งของอย่�งคุ้มค่�และเกิดประโยชน์สูงสุด

   5.3.3 ใช้นำ้� ใช้ไฟ อย่�งระมัดระวัง และเฉพ�ะส่วนที่จำ�เป็น

 5.4  รู้จักอดออมและพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

   5.4.1  ใช้จ่�ยส่วนตัวต�มสถ�นภ�พของตน

   5.4.2 ออมทรัพย์เพื่ออน�คตรูปแบบต่�ง ๆ

6. มุ่งมั่นในการทำางาน
   คว�มหม�ย ผู้ท่ีมีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงคว�มต้ังใจปฏิบัติหน้�ท่ี ท่ีได้รับมอบหม�ย

ด้วยคว�มเพียรพย�ย�ม ทุ่มเทกำ�ลังก�ย กำ�ลังใจ ในก�รปฏิบัติกิจกรรมต่�ง ๆ ให้สำ�เร็จ

ลุล่วง ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดด้วยคว�มรับผิดชอบ และมีคว�มภ�คภูมิใจในผลง�น

 6.1  มีการวางแผน กำาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ก่อนการปฏิบัติงาน

   6.1.1  มีขั้นตอนในก�รทำ�ง�น

   6.1.2  ปฏิบัติง�นต�มขั้นตอน

   6.1.3  ก�รปฏิบัติกิจกรรมต่�ง ๆ ให้สำ�เร็จลุล่วงต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

   6.1.4 บอกจุดเด่น จุดด้อยของง�นที่ทำ�

 6.2  มคีวามขยัน อดทนและมคีวามเพยีรพยายามในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย

   ได้เสร็จตามกำาหนดเวลา

   6.2.1 เอ�ใจใส่ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย

   6.2.2  ทุ่มเททำ�ง�น อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญห�และอุปสรรคในก�รทำ�ง�น

   6.2.3  พย�ย�มแก้ปัญห�และอุปสรรคในก�รทำ�ง�นให้สำ�เร็จ

   6.2.4 ไม่เกี่ยงง�นพย�ย�มทำ�ง�นจนเสร็จ

 6.3  ทำางานทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบและมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพของงาน

    ที่ตนรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

   6.3.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในก�รทำ�ง�นให้สำ�เร็จ

   6.3.2  ปรับปรุงและพัฒน�ก�รทำ�ง�นด้วยตนเอง

   6.3.3 มีเทคนิควิธีก�รทำ�ง�นจนสำ�เร็จ

   6.3.4  ปรึกษ�ผู้รู้เมื่อมีปัญห�ในก�รทำ�ง�น
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 6.4 ทำางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

   6.4.1 ชื่นชมผลง�นด้วยคว�มภ�คภูมิใจ

   6.4.2  ใช้กระบวนกลุ่มในก�รทำ�ง�น

   6.4.3  เสนอแนะแนวท�งแก้ไข ปรับปรุงง�นให้ดีขึ้น

   6.4.4  ทำ�ง�นเสร็จต�มเวล�ที่กำ�หนด

7. รักความเป็นไทย
   คว�มหม�ย ผู้ที่มีคว�มภ�คภูมิใจ เห็นคุณค่� ชื่นชม มีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์ 

สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญ�ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

มีคว�มกัญญูกตเวที ใช้ภ�ษ�ไทยในก�รสื่อส�รอย่�งถูกต้องเหม�ะสม

 7.1  ร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย

    อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ

   7.1.1 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย

   7.1.2 ชักชวนแนะนำ�ให้ผู้อื่นปฏิบัติต�มขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและ

     วัฒนธรรมไทย

   7.1.3 แนะนำ�ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่�ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีง�มของไทย

     และท้องถิ่น

   7.1.4 แสดงคว�มภ�คภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีง�มของไทยและ

     ของท้องถิ่น

 7.2  นำาภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

    ของตนได้อย่างเหมาะสม

   7.2.1  นำ�ภูมิปัญญ�ไทยม�ใช้ให้เหม�ะสมในวิถีชีวิต

   7.2.2  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญ�ไทย

   7.2.3  แนะนำ� มีส่วนร่วมในก�รสืบทอดภูมิปัญญ�ไทย

   7.2.3  ส่งเสริมภูมิปัญญ�ไทย ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

 7.3  แสดงความเคารพด้วยการทักทายและยกมือไหว้ตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

   7.3.1  แสดงกิริย�อ่อนน้อมต่อบุคคลอื่นได้เหม�ะสมกับสถ�นะ

   7.3.2  แสดงคว�มเค�รพด้วยก�รทักท�ยและยกมือไหว้

   7.3.3  แสดงกิริย�อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่

   7.3.4 แสดงตนต�มเอกลักษณ์ไทย
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 7.4   ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น

   7.4.1 ปฏิบัติตนต�มม�รย�ทไทย

   7.4.2  ร่วมง�นประเพณีไทยและท้องถิ่น

   7.4.3  ศึกษ�และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

   7.4.4  ร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีไทยและท้องถิ่น

8. มีจิตสาธารณะ
   คว�มหม�ย ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันคว�มสุขส่วนตน

เพื่อทำ�ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้�ใจ เห็นใจผู้ที่มีคว�มเดือดร้อน อ�ส�ช่วยเหลือสังคม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงก�ย สติปัญญ� สติปัญญ� ลงมือปฎิบัติเพื่อแก้ปัญห� หรือ

ร่วมสร้�งสรรค์สิ่งที่ดีง�มให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 8.1  ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้

   8.1.1  ให้คว�มร่วมมือในก�รทำ�ง�นกลุ่มหรือง�นส่วนรวม

   8.1.2  ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน

   8.1.3 ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลเอ�เปรียบผู้อื่น

   8.1.4  ให้อภัยผู้อื่นเมื่อทำ�ผิดพล�ด

 8.2  มีนำ้าใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม

   8.2.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยคว�มเต็มใจ

   8.2.2  แบ่งปันให้เพื่อนใช้สิ่งของตนเอง

   8.2.3 อ�ส�ทำ�ง�นให้ผู้ด้วยกำ�ลังก�ย กำ�ลังใจและกำ�ลังสติปัญญ�โดยไม่หวังผล

     ตอบแทน

   8.2.4  แบ่งปันส่ิงของทรัพย์และอ่ืน ๆและช่วยแก้ปัญห�หรือสร้�งคว�มสุขให้ผู้อ่ืน

 8.3  อ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพื่อนและไม่ละเลยที่จะกระทำา

     ความดีที่ทำาได้

   8.3.1 ช่วยเหลือครู เพื่อน เมื่อครูเพื่อนครูขอร้อง

   8.3.2  แสดงกิริย�อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลอื่นได้เหม�ะสม

   8.3.3  รับฟังปัญห�และเป็นที่ปรึกษ�ของเพื่อนอย่�งเต็มใจ

   8.3.4  เป็นตัวอย่�งที่ดีแก่เพื่อน ๆ

 8.4  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน

   8.4.1 มีวิธีก�รชักชวนเพื่อนหรือผู้อื่นเข้�ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
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   8.4.2 ดูแลรักษ�ส�ธ�รณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยคว�มเต็มใจ

   8.4.3 เข้�ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม

   8.4.4 ร่วมรณรงค์ต่อต้�นภัยสังคมเช่น รณรงค์ต่อต้�นย�เสพติด

9  มีสุขภาพและสุนทรียภาพที่ดี

   คว�มหม�ย ผู้ที่มีสุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรงต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น  มีสติและคว�ม

มั่นคงท�งอ�รมณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้�ง สนใจและเข้�ร่วมกิจกรรมด้�น

ดนตรีและกีฬ�ต�มคว�มถนัดและคว�มส�ม�รถของตนเอง

 9.1  มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

   9.1.1  มีสุขนิสัยท่ีดีและปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสมต�มวัย

   9.1.2 มีสมรรถภ�พร่�งก�ยแข็งแรงต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น สมรรถภ�พท�งก�ย

     ของกรมพลศึกษ�

   9.1.3  ส�ม�รถดำ�เนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่�งมีคว�มสุข

   9.1.4  มีสติและคว�มมั่นคงท�งอ�รมณ์เมื่อเกิดสถ�นก�รณ์ปัญห�ต่�งๆขึ้น

 9.2  ชื่นชม/ร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์/ศิลปะ/กีฬา

   9.2.1 สนใจและเข้�ร่วมกิจกรรมด้�นดนตรีต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจของตนเอง

   9.2.2  สนใจและเข้�ร่วมกิจกรรมด้�นน�ฏศิลป์ต�มคว�มสนใจของตนเอง

   9.2.3  สนใจและเข้�ร่วมกิจกรรมด้�นศิลปะต�มคว�มสนใจของตนเอง

   9.2.4 สนใจและเข้�ร่วมกิจกรรมด้�นกีฬ�ต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจของตนเอง

 9.3  มีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์/ศิลปะ/กีฬา

   9.3.1  มีผลง�นด้�นดนตรีหรือก�รร้องเพลง

   9.3.2  มีผลง�นด้�นน�ฏศิลป์หรือก�รแสดง

   9.3.3  มีผลง�นด้�นศิลปะหรือก�รว�ดภ�พ

   9.3.4  มีผลง�นด้�นกีฬ�หรือนันทน�ก�ร

 9.4  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน /ครูและผู้อื่น

   9.4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และ ผู้อื่น

   9.4.2 ยิ้มแย้ม พูดคุย ทักท�ยเพื่อน ครู และ ผู้อื่น

   9.4.3  มีกิจกรรมนันทน�ก�รกับเพื่อนต�มวัย

   9.4.4  เข้�กับเพื่อนได้ดีและเป็นที่รักของเพื่อน ๆ
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  เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติตนของก�รพัฒน�พฤติกรรมผู้เรียน ให้เป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรม

อันพึงประสงค์ต�มเอกลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง  เพื่อคว�มเหม�ะสม และ

สอดคล้องกับสภ�วก�รณ์เปลี่ยนแปลงท�งด้�นก�รศึกษ�ปัจจุบัน จึงให้ตร�ระเบียบใช้

ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่� “ระเบียบนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางว่าด้วยการ

ปฏิบัติตนของนักเรียน”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่ได้ลงล�ยมือชื่อท้�ยระเบียบนี้

 ข้อ 3 ให้หัวหน้�ฝ่�ยกิจก�รนักเรียนเป็นผู้รักษ�ก�รต�มระเบียบน้ี ในกรณีท่ีมีปัญห�

เกี่ยวกับก�รปฏิบัติระเบียบนี้ ให้ผู้อำ�นวยก�รเป็นผู้มีอำ�น�จวินิจฉัยชี้ข�ดหรืออนุมัติ

 ข้อ 4 ก�รปฏิบัติโดยทั่วไปของนักเรียน นักเรียนพึงปฏิบัติดังนี้

   4.1 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�งพึงรู้และสำ�นึกเสมอว่�ตนเป็นนักเรียน 

      ต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปต�มระเบียบของโรงเรียน ซึ่งกำ�หนดไว้โดย

      เคร่งครัดไม่ฝ่�ฝืนระเบียบเพร�ะระเบียบก่อให้เกิดคว�มดีง�มแก่บุคคล

      และหมู่คณะ โดยเฉพ�ะ

      ก. นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองที่ถูกต้องต�มระเบียบของกระทรวง

       ศึกษ�ธิก�ร ถ้�นักเรียนเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่ต้องแจ้งผู้ปกครองใหม่

       ให้ท�งโรงเรียนทร�บ

      ข. นักเรียนทุกคนต้องแต่งก�ยให้ถูกต้องต�มระเบียบเครื่องแต่งก�ย 

       ไม่ว่�จะอยู่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน (เมื่อสวมใส่ชุดนักเรียน)

   4.2  นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�งต้องม�โรงเรียนต�มเวล�อย่�งสมำ�่เสมอ

      ก�รหยุดเรียนด้วยประก�รใด ๆ ก็ต�ม นักเรียนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต�ม

      ระเบียบก�รล� ก�รข�ดเรียน  (ข้อ 12)

   4.3  นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคว�มขยันหมั่นเพียร สุจริต ประพฤติตน

      เป็นคนดีของบิด�ม�รด� ผู้ปกครอง อ�จ�รย์ เพ่ือนนักเรียน และบุคคลท่ัวไป 

ระเบียบและข้อปฏิบัติทั่วไป

ระเบียบนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางว่าด้วย

“การปฏิบัติตนของนักเรียน”
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      ไม่ประพฤติชั่ว ในเรื่องต่อไปนี้  เช่น ลักทรัพย์ เล่นก�รพนัน สูบบุหรี่ เสพ

      ของมึนเม� ประพฤติตนในทำ�นองชู้ส�ว และเที่ยวเตร่ในเวล�คำ่�คืนหรือ

      ในสถ�นที่ที่ไม่สมควร

   4.4  นักเรียนพึงรักษ�คว�มส�มัคคีในหมู่คณะ ก�รแตกแยก ก�รทะเล�ะ

      วิว�ท ในระหว่�งเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน โรงเรียนถือว่�เป็นคว�มผิดร้�ยแรง

       รุ่นพี่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่�งที่ดีแก่รุ่นน้อง

   4.5  นักเรียนพึงเป็นผู้ดี มีกิริย�ว�จ�สุภ�พ กล้�ห�ญ มีสัมม�ค�รวะต่อบิด� 

      ม�รด� ครูอ�จ�รย์ และมีคว�มสุภ�พอ่อนโยนต่อบุคคลท่ัวไป มีวัฒนธรรม 

      ศีลธรรมอันดีง�ม เป็นต้นว่� เมื่อพบเห็นผู้ใหญ่ที่เข้�ม�เยี่ยมในโรงเรียน 

      ให้ทำ�คว�มเค�รพโดยก�รไหว้

   4.6  นักเรียนต้องไม่ทำ�ล�ยทรัพย์สินของท�งโรงเรียน และส�ธ�รณะ รวมทั้ง

      ไม่กระทำ�สิ่งใด ๆ อันจะนำ�ม�ซึ่งคว�มเสียห�ยแก่ชื่อเสียงของโรงเรียน

      ในกรณีที่ทรัพย์สินของท�งโรงเรียนเกิดคว�มชำ�รุดเสียห�ย อันเป็นผล

      จ�กก�รกระทำ�ของนักเรียน นักเรียนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่�เสียห�ยให้

      กับท�งโรงเรียน

   4.7  นักเรียนพึงใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง แก่ครอบครัว และหมู่คณะ 

      พร้อมช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่�ง ๆ ของโรงเรียนให้เจริญขึ้น

   4.8 นักเรียนต้องเป็นผู้มีประช�ธิปไตยอันอยู่ในขอบเขต เข้�ใจสิทธิและ

      หน้�ที่ของตน และต้องเค�รพในสิทธิของผู้อื่น

   4.9 นักเรียนต้องให้คว�มร่วมมือกับท�งโรงเรียนในก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ ท้ังใน

      และนอกโรงเรียน อันนำ�ม�ซึ่งก�รพัฒน� และชื่อเสียงของโรงเรียน

   4.10 ห้�มนักเรียนพกพ�อ�วุธ วัตถุสิ่งของอื่นที่ใช้แทนอ�วุธ และหรือก่อเหตุ

      ทะเล�ะวิว�ท ทำ�ร้�ยร่�งก�ย ก้�วร้�ว ข่มขู่ กรรโชกทรัพย์ ข่มเหง รังแก 

      ลักทรัพย์ของผู้อื่นทั้งในและนอกโรงเรียน

   4.11 ไม่นำ�อุปกรณ์ก�รพนันและไม่เล่นก�รพนันทุกชนิดในบริเวณโรงเรียน

   4.12 ไม่ครอบครอง  สูบ  บริโภค  บุหร่ี  ย�เสพติด สุร� หรือของมึนเม�ทุกชนิด 

      หนังสือ ภ�พ เทป เทปบันทึกภ�พยนตร์ท่ีผิดต่อศีลธรรมไว้ในครอบครอง

   4.13 ห้�มนักเรียนนำ�หรือสวมใส่เครื่องประดับ วัตถุหรือทรัพย์สินมีค่� และ

      ของใช้ที่เกินคว�มจำ�เป็นม�โรงเรียน
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   4.14 ห้�มนำ�เครื่องมือสื่อส�รทุกชนิด ม�ใช้ในช่วงเวล�ที่มีก�รเรียนก�รสอน 

      และขณะที่ร่วมกิจกรรมต่�ง ๆ ของโรงเรียน ในกรณีที่มีก�รสูญห�ยถือ

      เป็นคว�มรับผิดชอบส่วนบุคคล ท�งโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

   4.15 นักเรียนต้องไม่ทำ�ก�รใด ๆ เกี่ยวกับร่�งก�ยที่ไม่เหม�ะสมกับสภ�พ

      คว�มเป็นนักเรียน เช่น ก�รเจ�ะหู ก�รเจ�ะลิ้น ก�รสักต�มร่�งก�ย ฯลฯ 

      ห้�มใช้เครื่องสำ�อ�ง แต่งเล็บ ท�ป�ก กันคิ้ว เจ�ะและสักบนส่วนต่�ง ๆ 

      ของร่�งก�ย (นักเรียนหญิงอนุญ�ตให้เจ�ะหูได้ไม่เกินข้�งละ 1 รู)

   4.16 เม่ือนักเรียนเข้�ม�ในบริเวณโรงเรียนแล้ว ต้องไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน

   4.17 ไม่กระทำ�สิ่งใด ๆ ที่ผิดกฎหม�ย

   4.18 นักเรียนต้องพกบัตรประจำ�ตัวนักเรียนตลอดเวล�

   4.19 นักเรียนต้องนำ�คู่มือนักเรียนม�โรงเรียนทุกวัน

 ข้อ 5 ก�รม�โรงเรียน

   5.1 นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดลูกเสือ/เนตรน�รี/

      บำ�เพ็ญประโยชน์หรือชุดนักศึกษ�วิช�ทห�รม�โรงเรียน

   5.2 ต้องมีเครื่องเขียน อุปกรณ์ก�รเรียน และแบบเรียนให้ครบ

   5.3 เมื่อเลิกเรียนแล้ว ให้รีบกลับบ้�น เว้นแต่จะมีครูควบคุมก�รฝึกซ้อมหรือ

      ก�รเล่นอื่น ๆ

   5.4  ในวันหยุดร�ชก�รวันหยุดเรียนถ้�โรงเรียนมีจุดประสงค์ใด ๆ  ท่ีจะให้นักเรียน

      ม�โรงเรียนเพ่ือทำ�กิจกรรมใด ๆ จะมีหนังสือขออนุญ�ตให้ผู้ปกครองทร�บ

      และอนุญ�ตก่อนทุกครั้ง

 ข้อ 6 ก�รปฏิบัติก่อนเข้�ห้องเรียน

   6.1 ให้ม�ถึงโรงเรียนก่อนเวล�เข้�แถวอย่�งน้อย 15 น�ที

   6.2 ก�รม�ส�ย หม�ยถึง นักเรียนเข้�แถวเค�รพธงช�ติไม่ทัน นักเรียนจะ

      ต้องม�ขอใบอนุญ�ตจ�กหัวหน้�ส�ยช้ันหรือหัวหน้�แผนกก่อนเข้�ห้องเรียน

   6.3 ระเบียบในก�รเข้�แถวเดินแถว นักเรียนจะต้องเข้�แถวและเดินแถวให้ตรง

      เป็นคู่ ไม่เล่น ไม่คุย

 ข้อ 7 ก�รปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอ�ค�รเรียน

   7.1 ไม่วิ่งหรือเล่นเกมส์ต่�ง ๆ เช่น ฟุตบอล บ�สเกตบอล ตะกร้อ ปิงปอง 

      ในห้องเรียน หรืออ�ค�รอื่น ๆ ให้เล่นในที่ ๆ จัดไว้ให้เท่�นั้น
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   7.2 เมื่อทำ�คว�มสะอ�ดห้องเรียนหลังเลิกเรียนเวล�เย็นแล้ว ทุกคนต้องออก

      จ�กห้องเรียน ปิดไฟฟ้�, พัดลม, เคร่ืองปรับอ�ก�ศ, ปิดห้องเรียนให้เรียบร้อย

   7.3 ไม่ทำ�เสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่น ๆ ที่กำ�ลังเรียนอยู่

   7.4 รักษ�คว�มสะอ�ดของอ�ค�รเรียนเพื่อคว�มสะอ�ดและสุขภ�พ 

      สภ�พแวดล้อมที่ดีของนักเรียนเอง

   7.5 ไม่ปีนหรือนั่งบนลูกกรงหรือร�วบันได ขั้นบันได เล่นกันบนอ�ค�รเรียน 

      หลังค� ช�ยค� ต�มระเบียงตึก เพร�ะอ�จเกิดอันตร�ยแก่นักเรียน

   7.6 ไม่เขียนข้อคว�มรูปภ�พ เส้น หรือทำ�ให้เกิดรอยต�มฝ�ผนังอ�ค�รเรียน 

      ห้องนำ้� ห้องสมุด โต๊ะเก้�อี้ หรือเครื่องใช้ของโรงเรียน

 ข้อ 8 ก�รปฏิบัติตนในห้องเรียน

   8.1 นักเรียนต้องรักษ�คว�มเป็นระเบียบ ไม่คุย ไม่เล่น ในห้องเรียน ต้ังใจเรียน 

      ฟังคำ�อธิบ�ยของครูด้วยคว�มเค�รพ ไม่ลุกจ�กที่นั่งโดยไม่รับอนุญ�ต

   8.2 ไม่นำ�ง�นอื่นขึ้นม�ทำ� โดยที่ครูผู้สอนไม่อนุญ�ตและปิดเครื่องมือสื่อส�ร

      ทุกชนิด

   8.3 เม่ือครูไม่เข้�ห้องสอนเกิน 5 น�ที ไปแล้ว ให้หัวหน้�ช้ันรีบร�ยง�นหัวหน้�

      ส�ยชั้นหรือหัวหน้�แผนก

   8.4 ห้�มนักเรียนเข้�ห้องเรียนในระหว่�งเวล�พัก ถ้�จะทำ�กิจกรรมในห้องเรียน

      ต้องมีครูควบคุมอยู่ และต้องขออนุญ�ตหัวหน้�ส�ยช้ัน/หัวหน้�แผนกก่อน

 ข้อ 9 ก�รออกนอกห้องเรียนขณะที่มีก�รสอน

   9.1  ในระหว่�งท่ีมีช่ัวโมงเรียน นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน จะไปอยู่ในห้องสมุด

       โรงอ�ห�ร หรือในที่อื่น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตจ�กครูผู้สอนใน

      ชั่วโมงนั้น

   9.2 ถ้�มีคว�มจำ�เป็นต้องออกจ�กห้องเรียน ให้ขออนุญ�ตครูที่กำ�ลังสอน

   9.3 ในกรณีที่ครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนด้วยคว�มเป็น

      ระเบียบ เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงหรือกระทำ�ก�รใด ๆ อันเป็นก�รรบกวน

      ห้องเรียนข้�งเคียง

 ข้อ 10  ก�รปฏิบัติตนในก�รสอบ

   10.1 นักเรียนต้องรักษ�คว�มเป็นระเบียบ ไม่คุย ไม่เล่นในห้องสอบ

   10.2 ถ้�นักเรียนสงสัยในข้อสอบ ให้นักเรียนยกมือขึ้น
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   10.3 ห้�มไม่ให้นักเรียนทุจริตข้อสอบ ก�รทุจริตข้อสอบถือเป็นคว�มผิดร้�ยแรง

   10.4 ห้�มไม่ให้นักเรียนออกจ�กห้องสอบก่อนเวล� 2 ใน 3 ของเวล�สอบใน

      แต่ละวิช�

   10.5 ไม่อนุญ�ตให้นักเรียนนำ�เครื่องมือสื่อส�รทุกชนิดเข้�ห้องสอบ

 ข้อ 11  ก�รออกนอกโรงเรียนก่อนโรงเรียนเลิก

    11.1 ให้ผู้ปกครองม�ติดต่อขอรับนักเรียนด้วยตนเองกับหัวหน้�ส�ยชั้น/

      หัวหน้�แผนก

   11.2 ห�กมิใช่เป็นผู้ปกครองม�รับ จะต้องมีจุดหม�ยยินยอมจ�กผู้ปกครอง

      พร้อมกับสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวท่ีมีล�ยเซ็นผู้ปกครองและนักเรียนจะต้อง

      รู้จักกับผู้ที่ม�รับด้วย

 ข้อ 12 ก�รล� ก�รข�ดเรียน

   12.1 เม่ือนักเรียนรู้ว่�จะข�ดเรียนในวันรุ่งข้ึน ให้นักเรียนส่งใบล�กับครูประจำ�ช้ัน

   12.2 เมื่อนักเรียนข�ดเรียน โดยไม่ทร�บก่อนล่วงหน้� ให้นักเรียนแจ้งกับครู

      ประจำ�ชั้นหรือหัวหน้�ส�ยชั้นทันทีที่ข�ดในวันนั้น โดยท�งโทรศัพท์หรือ

      ฝ�กใบล�ม�กับเพื่อนนักเรียน

   12.3 หลังจ�กก�รข�ดเรียนแล้วในวันที่กลับม�เรียน นักเรียนจะต้องนำ�ใบล�

      ม�ส่งให้กับหัวหน้�ส�ยช้ัน/หัวหน้�แผนก เพื่อขออนุญ�ตห้องเรียน ห�ก

      ไม่ได้นำ�ใบล�ม� และไม่ม�ขออนุญ�ตจะไม่ได้เข้�ห้องเรียน

   12.4 ก�รล�ป่วยหล�ย ๆ วันจะต้องมีใบรับรองแพทย์ม�ยืนยัน

   12.5 นักเรียนที่ข�ดเรียนเกิน 15 วัน โดยไม่แจ้งให้ท�งโรงเรียนทร�บ หรือท�ง

      โรงเรียนติดต่อผู้ปกครองไม่ได้ ท�งโรงเรียนจะจำ�หน่�ยนักเรียนออกต�ม

      ระเบียบ

   12.6 ถ้�ปร�กฏว่�นักเรียนคนใดปลอมล�ยเซ็นผู้ปกครอง ให้ลงโทษสถ�นหนัก

      ฐ�นปลอมแปลงเอกส�ร และแจ้งคว�มเท็จแก่ท�งโรงเรียน

   12.7 ใบล�ให้ใช้ใบล�ของโรงเรียน

 ข้อ 13  ก�รติดต่อขอพบนักเรียนหรือครู

   13.1 ให้ม�ติดต่อที่ห้องหัวหน้�แผนก / ห้องธุรก�ร / ห้องฝ่�ยกิจก�รนักเรียน 

   13.2 ไม่อนุญ�ตให้ผู้ปกครองไปพบต�มอ�ค�รเรียนต่�ง ๆ

 ข้อ 14  ก�รเก็บเงินนักเรียนด้วยเรื่องต่�ง ๆ
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   14.1 ถ้�ท�งโรงเรียนจะเรียกเก็บเงินนักเรียนด้วยเร่ืองต่�ง ๆ  ท�งโรงเรียนจะออก

      เป็นหนังสือเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทร�บก่อนเสมอ

 ข้อ 15  ก�รแจ้งหรือเชิญผู้ปกครองพบ

   15.1 ท�งโรงเรียนจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทร�บหรือเชิญพบเม่ือนักเรียน

      กระทำ�คว�มผิด

   15.2 ห�กผู้ปกครองได้รับหนังสือเชิญให้ม�พบต�มวันและเวล�ที่แจ้งไว้แล้ว 

      แต่ไม่ม�พบต�มกำ�หนด ท�งโรงเรียนจะถือว่�ผู้ปกครองไม่ให้คว�มร่วมมือ 

      โรงเรียนจะดำ�เนินก�รไปต�มระเบียบของโรงเรียนต่อไป

 ข้อ 16  ที่พักอ�ศัยของนักเรียน

   16.1 นักเรียนทุกคนต้องอ�ศัยอยู่กับผู้ปกครอง เช่น บิด� ม�รด� หรือ ญ�ติผู้ใหญ่

   16.2 กรณีที่อยู่หอพักต้องมีผู้ปกครองดูแล และห้�มนักเรียน เช่� ย้�ย 

      อยู่คนเดียว หรืออยู่ร่วมกับเพื่อน

 ข้อ 17  ก�รรักษ�คว�มสะอ�ดและคว�มเป็นระเบียบในห้องเรียน

   17.1 นักเรียนต้องช่วยกันรักษ�คว�มสะอ�ดของอ�ค�รเรียน และบริเวณโรงเรียน

      ทั่วไปให้สะอ�ด รวมทั้งรักษ�เครื่องแต่งก�ยของตนให้สะอ�ดเรียบร้อย

   17.2 ช่วยกันรักษ�คว�มสะอ�ดของห้องเรียน และทรัพย์สินต่�ง ๆ  ของห้องเรียน

      ให้อยู่สภ�พดีเรียบร้อยเสมอ

   17.3 ทำ�คว�มสะอ�ดห้องเรียนทุกวัน ต�มวัน เวล� และเวรที่ครูประจำ�ชั้น

      กำ�หนด

   17.4 ห้�มเคลื่อนย้�ยโต๊ะ เก้�อี้ ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญ�ต

   17.5 ไม่ขีดเขียนเก้�อี้ โต๊ะ ฝ�ผนัง และประตูหน้�ต่�งของห้องเรียน ห้องนำ้�ให้

      สกปรกและไม่ทำ�ล�ยสิ่งของต่�ง ๆ ดังกล่�วให้ชำ�รุดเสียห�ย

   17.6 ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่�เสียห�ยและรับโทษจ�กท�งโรงเรียน ในกรณีที่

      ทำ�ล�ยทรัพย์สินของโรงเรียน

   17.7 ไม่ทิ้งขยะโดยไม่ลงถังขยะ

 ข้อ 18  ก�รรับประท�นอ�ห�รให้นักเรียนรับประท�นอ�ห�รต�มสถ�นที่ที่โรงเรียนได้

    กำ�หนดไว้ให้โดยถือปฏิบัติดังนี้

   18.1 ไม่รับประท�นอ�ห�รก่อนเวล�ที่ท�งโรงเรียนกำ�หนดให้

   18.2 ไม่นำ�อ�ห�รและเคร่ืองด่ืมไปรับประท�นนอกสถ�นท่ีท่ีท�งโรงเรียนกำ�หนด
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   18.3 ไม่นำ�อ�ห�รและเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นบนอ�ค�รเรียน

   18.4 ห้�มรับประท�นอ�ห�รและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดบนอ�ค�รเรียนและห้องเรียน

   18.5 นักเรียนที่นำ�อ�ห�รม�จ�กบ้�นให้นำ�ไปรับประท�นในโรงอ�ห�ร

   18.6 เม่ือรับประท�นอ�ห�รเสร็จแล้ว ให้นำ�ภ�ชนะท่ีใส่อ�ห�รไปว�งไว้ในท่ีท่ีได้

      จัดไว้ให้ โดยทิ้งเศษอ�ห�รในภ�ชนะที่จัดไว้เสียก่อน

   18.7 รับประท�นอ�ห�รด้วยกิริย�ม�รย�ทเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง

   18.8 ไม่เล่นในโรงอ�ห�ร

   18.9 ขณะที่ซื้ออ�ห�รให้เข้�แถวต�มลำ�ดับก่อนหลัง

 ข้อ 19  ก�รแสดงคว�มเค�รพ

   ก�รแสดงคว�มเค�รพเป็นก�รแสดงออกของผู้ท่ีได้รับก�รศึกษ�อบรม โรงเรียนได้

กำ�หนดหลักปฏิบัติเพ่ือปลูกนิสัยให้นักเรียนรู้จักเค�รพ ครู อ�จ�รย์ และผู้ใหญ่ดังน้ี

   19.1 ก�รแสดงคว�มเค�รพภ�ยในบริเวณโรงเรียน

     - ครูทุกท่�นของโรงเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง นักเรียนต้องให้คว�ม

      เค�รพ นับถือ ยกย่องด้วยก�รยืนตรง โค้งคำ�นับหรือไหว้

     - นักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับที่ ครูเดินผ่�นในระยะใกล้พอสมควร ให้แสดง

      คว�มเค�รพด้วยก�รยืนตรง โค้งคำ�นับหรือไหว้

     - เม่ือนักเรียนเดินหรือว่ิงสวนกับครู ให้แสดงคว�มเค�รพท่�ยืนตรง โค้งคำ�นับ

      หรือไหว้ เมื่อครูเดินผ่�นไปแล้วจึงเดินต่อ

     - เม่ือนักเรียนเดินต�มหลังครู ไม่ควรชิงข้ึนหน้�ถ้�ห�กจำ�เป็นให้กล่�วขอโทษ

      หรือขออนุญ�ตเสียก่อน และถ้�ครูเดินต�มหลังนักเรียนม�ในระยะใกล้ 

      ควรหยุดให้ครูเดินผ่�นไปก่อน

     - ลูกเสือ/เนตรน�รี/บำ�เพ็ญประโยชน์/ นักศึกษ�วิช�ทห�รท่ีอยู่ในเคร่ืองแบบ

      ให้ทำ�คว�มเค�รพแบบลูกเสือหรือแบบทห�ร

     - เมื่อครูเข้�ห้องเรียนหรือก่อนออกห้องเรียน ให้หัวหน้�ห้องบอกทำ�คว�ม

      เค�รพนักเรียนทุกคนยืนขึ้นพร้อมกัน

     - นักเรียนทุกคนโค้งคำ�นับหรือไหว้แล้วกล่�วคำ�ว่� “สวัสดีครับ/ค่ะ” หรือ 

      “ขอบคุณครับ/ค่ะ” (เป็นภ�ษ�อังกฤษหรือภ�ษ�ไทย) ต�มลำ�ดับ

     - นักเรียนที่ยืนพูดกับครู ต้องยืนตรงลักษณะสำ�รวม เมื่อพูดเสร็จแล้วให้

      แสดงคว�มเค�รพด้วยก�รโค้งคำ�นับหรือไหว้
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     - เม่ือนักเรียนเข้�พบครู เพ่ือรับคำ�แนะนำ� ซักถ�มข้อสงสัย รับสมุดแบบฝึกหัด

       หรืออ่ืน ๆ โดยยืนห่�งจ�กโต๊ะประม�ณ 1 ก้�ว พร้อมกับโค้งคำ�นับหรือไหว้

      ในก�รไปรับแบบฝึกหัดหรือสิ่งอื่น ๆ ถ้�เข้�ไปพร้อม ๆ กันเป็นจำ�นวน

      หล�ยๆ คน ให้นักเรียนเข้�แถวต�มลำ�ดับก่อนหลัง

     - เมื่อผู้ใหญ่ท�งร�ชก�รหรือผู้ใหญ่ท�งมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่ง

      ประเทศไทยม�เย่ียมเยือนโรงเรียนให้นักเรียนฟังคำ�ส่ังครูท่ีสอนในขณะน้ัน 

      ห�กนักเรียนพบเห็นผู้ใหญ่เข้�ม�ในโรงเรียนให้นักเรียนทำ�คว�มเค�รพ

      ทุกครั้ง

   19.2 ก�รแสดงคว�มเค�รพภ�ยนอกโรงเรียน เม่ือนักเรียนพบครูภ�ยนอกโรงเรียน

       ให้แสดงคว�มเค�รพทุกครั้ง โดยก�รไหว้ กล่�วคำ�ว่� “สวัสดีครับ/ค่ะ” 

      และทักท�ยปร�ศรัยกับครูต�มควรแก่โอก�ส
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35คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง

ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกาย ทรงผม 

และกระเป๋าหนังสือเรียน
ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกาย

 เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง แต่งก�ยถูกต้องต�มระเบียบและ

เป็นตัวอย่�งของนักเรียนท่ีดีต�มระเบียบของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ว่�ด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน

นักศึกษ� พ.ศ. 2527 โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�งจึงได้กำ�หนดข้อบังคับให้นักเรียนประพฤติ 

และปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงศึกษ�ธิก�รให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

เครื่องแบบนักเรียนชายระดับปฐมวัย

เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับปฐมวัย

เสื้อเชิ้ตสีข�วแขนสั้น

ปัก อสช (ไหมสีแดง)

ปักชื่อ - สกุล นักเรียน

(ไหมสีแดง) 

ก�งเกงข�สั้นสีนำ้�เงิน

เอวยืดด้�นหลัง

ถุงเท้�สีข�ว

(ดึงขึ้นสุดไม่พับถุงเท้�)

เสื้อเชิ้ตสีข�วแขนสั้น

ปัก อสช (ไหมสีแดง)

ปักชื่อ - สกุล นักเรียน

(ไหมสีแดง) 

กระโปรงจีบรอบตัว

สีนำ้�เงิน

เจ�ะรังดุม 4 เม็ด

ถุงเท้�สีข�ว

ปักชื่อ - สกุล นักเรียน

(ไหมสีแดง)

เสื้อกันเปื้อนสีฟ้�

ปักชื่อ - สกุล นักเรียน / อสช

รองเท้�หนังสีดำ�

ปักชื่อ - สกุล นักเรียน

(ไหมสีแดง)

เสื้อกันเปื้อนสีฟ้�

ปักชื่อ - สกุล  นักเรียน / อ.ส.ช.

รองเท้�หนังสีดำ�
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36 คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง

ชุดพลศึกษาระดับปฐมวัย

ชุดพื้นเมืองระดับปฐมวัย

เสื้อคอโปโลสีข�ว

ปักตร�โรงเรียน

เอวย�งยืด

ก�งเกงวอร์มสีนำ้�เงินข�จำ๊�

รองเท้�ผ้�ใบสีข�ว

เสื้อพื้นเมือง

ปักตร�โรงเรียน

ก�งเกงสะดอสีนำ้�เงิน

ถุงเท้�สีข�ว

รองเท้�หนังสีดำ�
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37คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง

เครื่องแบบนักเรียนชายระดับประถมศึกษา

เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา

ทรงผมทรงนักเรียน

ปักอักษรย่อ

อสช/เลขประจำ�ตัว

(ไหมสีแดง)

หัวเข็มขัดโลหะตร�โรงเรียน

ก�งเกงข�สั้นสีนำ้�เงิน

ถุงเท้�สีข�ว

(ดึงขึ้นสุดไม่พับถุงเท้�)

ทรงผมสั้น 

ผมย�วรวบผมหรือถักเปีย

ผูกริบบิ้นสีนำ้�เงิน

ปักอักษรย่อ อสช/

เลขประจำ�ตัว 

ไหมสีแดง

กระโปรงจีบรอบตัว 8 จีบ

สีนำ้�เงิน

ถุงเท้�สีข�ว

ปักจุดกลมเครื่องหม�ยระดับชั้น

ปักชื่อ - สกุล นักเรียน

(ไหมสีแดง)

เสื้อเชิ้ตสีข�ว แขนสั้น

รองเท้�หนัง/ผ้�ใบสีดำ�

ปักจุดกลมเครื่องหม�ยระดับชั้น

โบว์หูกระต่�ยสีนำ้�เงิน

ปักชื่อ - สกุล นักเรียน (ไหมสีแดง)

เสื้อคอเชิ้ตสีข�วเกลี้ยง  แขนสั้น

รองเท้�หนังสีดำ�

ปักเครื่องหมายระดับชั้น   จุดกลมสีนำ้�เงิน (ป.1, หนึ่งจุด ป.2, สองจุด ป.3, ส�มจุด)

   จุดกลมสีเหลือง (ป.4, หนึ่งจุด ป.5, สองจุด ป.6, ส�มจุด)
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38 คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง

เครื่องแบบนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องแบบนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น

ทรงผมสั้น 

ผมย�วรวบผมหรือถักเปีย

ผูกริบบิ้นสีนำ้�เงิน

ปักอักษรย่อ อสช/

เลขประจำ�ตัว 

(ไหมสีแดง)

กระโปรงจีบทบ

สีนำ้�เงิน

ถุงเท้�สีข�ว

ปักจุดกลมเครื่องหม�ยระดับชั้น

ปักชื่อ - สกุล นักเรียน (ไหมสีแดง)

เสื้อคอเชิ้ตสีข�วเกลี้ยง แขนสั้น

เนคไทสีนำ้�เงิน

เข็มขัดหนังสีดำ�

หัวเข็มขัดโลหะตร�โรงเรียน

รองเท้�หนังสีดำ�

ปักเครื่องหมายระดับชั้น     จุดกลมสีแดง (ม.1 หนึ่งจุด, ม.2 สองจุด, ม.3 ส�มจุด)

ทรงผมทรงนักเรียน

ปักอักษรย่อ อสช/เลขประจำ�ตัว

(ไหมสีแดง)

หัวเข็มขัดโลหะตร�โรงเรียน

ถุงเท้�สีข�ว

(ดึงขึ้นสุดไม่พับถุงเท้�)

ปักชื่อ - สกุล นักเรียน (ไหมสีแดง)

เสื้อเชิ้ตสีข�ว แขนสั้น

ก�งเกงข�สั้นสีนำ้�เงิน

รองเท้�หนัง/ผ้�ใบสีดำ�
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39คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง

เครื่องแบบนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย

เครื่องแบบนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทรงผมทรงนักเรียน

ติดเข็มเชิดชูเกียรติตร�โรงเรียน

ปักอักษรย่อ อสช/เลขประจำ�ตัว

(ไหมสีแดง)

หัวเข็มขัดโลหะตร�โรงเรียน

ถุงเท้�สีข�ว

(ดึงขึ้นสุดไม่พับถุงเท้�)

ปักชื่อ - สกุล นักเรียน (ไหมสีแดง)

เสื้อเชิ้ตสีข�ว แขนสั้น

ก�งเกงข�สั้นสีนำ้�เงิน

รองเท้�หนัง/ผ้�ใบสีดำ�

ทรงผมสั้น 

ผมย�วรวบผมหรือถักเปีย

ผูกริบบิ้นสีข�ว

ปักอักษรย่อ อสช/เลขประจำ�ตัว 

(ไหมสีแดง)

หัวเข็มขัดโลหะตร�โรงเรียน

กระโปรงจีบทบ

สีนำ้�เงิน

ถุงเท้�สีข�ว

ปักชื่อ - สกุล  นักเรียน (ไหมสีแดง)

เสื้อคอเชิ้ตสีข�วเกลี้ยง แขนย�ว

เนคไทสีนำ้�เงิน ติดเข็มตร�โรงเรียน

รองเท้�หนังสีดำ�
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40 คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง

เครื่องแบบลูกเสือสำารอง

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ

ด�วดวงที่ 1

เครื่องหม�ยจงทำ�ดี

ชื่อกลุ่มหรือกอง

เลขกลุ่มเลขกอง

เครื่องหม�ยวิช�พิเศษ

เข็มขัดหนังสีนำ้�ต�ล

ถุงเท้�สีข�ว   

หมวกลูกเสือสำ�รอง

ผ้�ผูกคอติดเครื่องหม�ยจังหวัด

เครื่องหม�ยลูกเสือสำ�รอง

เครื่องหม�ยหมู่

รองเท้�หนังสีดำ� 

ก�งเกง/กระโปรงนักเรียนสีนำ้�เงิน

เครื่องหม�ยดอกจันประดับตร�

คณะลูกเสือแห่งช�ติโลหะ

เครื่องหม�ยจงเตรียมพร้อม

ห่วงสวมผ้�ผูกคอ

ชื่อกลุ่มหรือกอง

เลขกลุ่มกอง

เข็มขัดหนังสีนำ้�ต�ล

เครื่องหม�ยวิช�พิเศษ

ถุงเท้�สีก�กี

หมวกปีกสีก�กี

ผ้�ผูกคอสีต�มภ�ค 

ติดเครื่องหม�ยจังหวัด

เครื่องหม�ยหมู่

รองเท้�นำ้�ต�ลเข้ม
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41คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง

เครื่องแบบเนตรนารี

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชื่อกลุ่ม

เลขกลุ่มกอง

ป้�ยชื่อ มัธยมต้น ดำ�เหลือง/พื้นดำ�

ประถม พื้นข�ว ตัวหนังสือแดง

ห่วงสวมผ้�ผูกคอเนตรน�รี

ผ้�ผูกคอสีต�มภ�ค

เข็มขัดหนังสีดำ�

หัวทำ�ด้วยโลหะสีทอง

หมวกปีกสีเขียว

เครื่องหม�ยเนตรน�รีทำ�ด้วย

โลหะสีทอง

อินทรธนู (ส�มัญรุ่นใหญ่)

เครื่องหม�ยเนตรน�รี

เสื้อแขนสั้นสีเขียวเข้ม

กระโปรงสีเขียวย�วเสมอเข่�

ด้�นหน้�และด้�นหลังพับเป็นจีบ

หันออกข้�งละ 1 กลีบ

ถุงเท้�สีข�ว

รองเท้�หนังสีดำ�

ผ้�ผูกคอสีต�มภ�ค

ชื่อกลุ่มหรือกอง

เลขกลุ่มหรือเลขกอง

เครื่องหม�ยวิช�พิเศษ

เข็มขัดหนังสีนำ้�ต�ล

ถุงเท้�สีก�กี

หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู

รูปตร�คณะลูกเสือแห่งช�ติโลหะ

อินทรธนูเลือดหมู

เครื่องหม�ยหมู่

เครื่องหม�ยลูกเสือโลก

ชื่อ พื้นดำ� ตัวหนังสือเหลือง

พู่สีเลือดหมู

รองเท้�สีนำ้�ต�ลเข้ม
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42 คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

เครื่องหม�ยสังกัดหน่วย 

บัญช�ก�รกำ�ลังสำ�รอง

เครื่องหม�ยสถ�นศึกษ�

เครื่องหม�ยป้�ยผ้�ชื่อ

เสื้อคอเปิดสีก�กีแกมเขียว

หัวเข็มขัดโลหะสีทอง

เครื่องหม�ยสังกัดหน่วย 

บัญช�ก�รกำ�ลังสำ�รอง

เครื่องหม�ยสถ�นศึกษ�

เครื่องหม�ยป้�ยผ้�ชื่อ

เสื้อคอเปิดสีก�กีแกมเขียว

หัวเข็มขัดโลหะสีทอง

หมวกทรงอ่อนสีก�กีแกมเขียว

เครื่องหม�ยตำ�แหน่ง

เครื่องหม�ยสังกัดจังหวัด

เข็มขัดสีก�กีแกมเขียว

ก�งเกงข�ย�วสีก�กีแกมเขียว

แบบฝึก

รองเท้�สูงครึ่งน่องสีดำ�

หมวกทรงอ่อนสีก�กีแกมเขียว

เครื่องหม�ยตำ�แหน่ง

เครื่องหม�ยสังกัดจังหวัด

เข็มขัดสีก�กีแกมเขียว

ก�งเกงข�ย�วสีก�กีแกมเขียว

แบบฝึก

รองเท้�สูงครึ่งน่องสีดำ�
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43คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง

ชุดพื้นเมืองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ชุดพลศึกษา

ก�งเกงนักเรียน

เสื้อคอโปโลสีข�ว

ปักตร�โรงเรียน

เอวย�งยืด

ก�งเกงวอร์มสีนำ้�เงินข�จำ๊�

รองเท้�ผ้�ใบสีข�ว

เสื้อพื้นเมือง

ปักตร�โรงเรียน

กระโปรงจีบทบสีนำ้�เงิน

ถุงเท้�สีข�ว

รองเท้�หนังสีดำ�รองเท้�ผ้�ใบสีดำ�
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44 คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง
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44 คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง

เครื่องแบบผู้บำาเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ

หมวกเบเร่ท์สีกรมท่� 

มีตร�หน้�หมวกผู้บำ�เพ็ญประโยชน์

ป้�ยชื่อโรงเรียน

เลขประจำ�หมวด

ผ้�พันคอส�มเหลี่ยม

มีตร�ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์

เข็มองค์ก�รโลก

เสื้อเชิ้ตสีฟ้�อมเท�แขนสั้น

บั้ง บ.พ ไทย

เข็มปฏิญ�ณ

เครื่องหม�ยประจำ�หมู่

เข็มขัดหนังสีดำ�

กระโปรงนักเรียน

ถุงเท้�สีข�ว

รองเท้�นักเรียนสีดำ� หรือ รองเท้�

ผ้�ใบสีข�ว

หมวกทรงอ่อนสีเขียว 

รูปตร�คณะลูกเสือแห่งช�ติ

อินทรธนูสีเขียว อักษรย่อ ล.ว

ห่วงสวมผ้�ผูกคอ

ถุงเท้�ย�วสีก�กี

รองเท้�สีนำ้�ต�ล

ผ้�ผูกคอสีต�มภ�ค

ชื่อกลุ่มหรือกอง

เครื่องหม�ยวิช�พิเศษ

พู่สีแดง
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การแต่งกายชุดฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537)

 หมวกแบเร่ต์ (หมวกทรงอ่อน)

   ก�รสวมหมวกให้หันหน้�หมวกม�ท�งด้�นซ้�ย ขอบหมวกอยู่ห่�งค้ิวประม�ณหน่ึงน้ิว

ตบหมวกให้ไหล่เสมอห�งคิ้วขว�

 เสื้อ

   แขนย�ว สีก�กีแกมเขียว คอเปิด ปกเสื้อแบะ ไม่มีส�บ มีกระดุม 6 เม็ด แขนเสื้อพับ

เรียบร้อย โดยมีคว�มกว้�งประม�ณ 8 เซนติเมตร หรือประม�ณ 3 นิ้ว ห่�งจ�กข้อศอก

ประม�ณ 3 นิ้ว (หรือถ้�ใช้มือว�งท�บก็ประม�ณ 4 นิ้ว เรียงชิดติดกัน

   - เครื่องหม�ยกรมรักษ�ดินแดนติดท�งขว� (ทำ�ด้วยไหมสีเหลือง)

   - เครื่องหม�ยชั้นปีติดท�งซ้�ย (ทำ�ด้วยไหมสีเหลือง)

   - เครื่องหม�ยสังกัดจังหวัด ติดเหนือกระเป๋�เสื้อด้�นซ้�ย ห่�งจ�กขอบกระเป๋� 2 

   เซนติเมตร (ทำ�ด้วยไหมสีเหลือง)

   - ป้�ยชื่อ ทำ�ด้วยป้�ยสีดำ�รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้� กว้�ง 3 เซนติเมตร ย�วเท่�กับคว�ม

    กว้�งของขอบกระเป๋�เสื้อ (ตัวหนังสือทำ�ด้วยไหมสีเหลือง) ติดเหนือกระเป๋�เสื้อ

    ด้�นขว�

 กางเกง

    ข�ย�ว สีก�กีแกมเขียว ด้�นหน้�เป็นกระเป๋�ปะ ข้�งละหนึ่งกระเป๋� ป�กกระเป๋�

เฉียง ไม่มีปก ก้นกระเป๋�ตัดตรง ด้�นหลังมีกระเป๋�ปะข้�งละหนึ่งใบ ก้นกระเป๋�เป็นรูป

ส�มเหลี่ยม มีปกกระเป๋�สี่เหลี่ยมผืนผ้� ขัดดุมข้�งละ 1 ดุม เมื่อสวมกับรองเท้�ส้นสูงครึ่ง

น่องสีดำ� (รองเท้�บู๊ท) ให้สอดปล�ยข�ก�งเกงไว้ภ�ยในให้เรียบร้อย

 เข็มขัด

   สีก�กีแกมเขียว ทำ�ด้วยด้�ยถักหรือไนล่อน หัวเข็มขัด ทำ�ด้วยโลหะสีทอง เป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้�ท�งนอน ปล�ยมน กว้�ง 3.5 เซนติเมตร ย�ว 5 เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง มีรูป

เคร่ืองหม�ยกรมรักษ�ดินแดน อยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์ดุนนูนอยู่ก่ึงกล�งหัวเข็มขัด ปล�ยส�ย

เข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง ก�รใส่ให้ส�ยเข็มขัดสอดไว้ในหูก�งเกงครบทุกหู ปล�ยส�ย

เข็มขัดให้ย�วเลขหูที่หนึ่งประม�ณ 3 เซนติเมตร
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 นักเรียนระดับปฐมวัย

   ผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง ห�กมีคว�มจำ�เป็นต้องเปลี่ยนทรงผมให้ผิดไปจ�ก

ที่โรงเรียนกำ�หนด ต้องยื่นคำ�ร้องต่อท�งโรงเรียน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมก�ร

ฝ่�ยกิจก�รนักเรียนที่จะนำ�เสนอขออนุมัติจ�ก อธิก�ร/ผู้อำ�นวยก�ร

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง ห้�มฉีด ย้อมสีผม ห�กจำ�เป็นต้องเปลี่ยนทรงผม

ให้ผิดไปจ�กที่โรงเรียนกำ�หนด ต้องยื่นคำ�ร้องต่อท�งโรงเรียน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมก�รฝ่�ยกิจก�รนักเรียนที่จะนำ�เสนอขออนุมัติจ�ก อธิก�ร/ผู้อำ�นวยก�ร

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   ผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง สั้น ด้�นหน้�ย�วไม่เกิน 4 เซนติเมตร ด้�นบนสั้น 

ด้�นหลังตัดสั้นวัดจ�กตีนผมขึ้นไปไม่ตำ่�กว่� 5 เซนติเมตร

   ถ้�เป็นนักศึกษ�วิช�ทห�ร ให้เป็นไปต�มระเบียบว่�ด้วยก�รแต่งก�ยของนักศึกษ�

วิช�ทห�ร

   โกนหนวดเคร�ให้เรียบร้อย

   ห้าม ไว้จอน ฉีดสี ย้อมสีผม กันหน้� และหรือใช้อุปกรณ์เคร่ืองสำ�อ�งเสริมแต่งทรงผม

ใบหน้�ต�มสมัยนิยม

 รองเท้า

   สูงครึ่งน่องสีดำ� ทำ�ด้วยหนัง ก�รร้อยเชือกให้ร้อยครบทุกรู โดยให้เส้นที่อยู่ด้�นนอก

ทับด้�นใน แล้วผูกให้เรียบร้อย ยัดซ่อนปล�ยเชือกที่เหลือไว้ในรองเท้� อย่�ให้ห้อยออก

ม�ข้�งนอก และควรใส่ห่วงข�เพื่อให้แลดูสวยง�ม

   หมายเหตุ เครื่องแบบชุดฝึกให้ใช้ผ้�ล�ยก้�งปล� (สีม�ตรฐ�น พธ.ทบ.) ควรซัก

ลงแป้งและรีดให้เรียบร้อย ต้องสวมเสื้อซับในคอกลมทุกครั้งที่แต่งเครื่องแบบ

ระเบียบว่าด้วยทรงผมของนักเรียนชาย
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ระเบียบว่าด้วยทรงผมของนักเรียนหญิง

ระเบียบว่าด้วยกระเป๋าหนังสือเรียน

   นักเรียนหญิงของโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�งทุกคน ต้องตัดผมสั้นคว�มย�วระหว่�งหู

ถึงต้นคอ ไม่ถึงไหล่ ถ้�ต้องก�รไว้ย�ว ให้รวบผมหรือถักเปีย ผูกโบสีนำ้�เงินหรือสีข�วให้

เรียบร้อย

   ห้าม ดัด ซอย ย้อมสี ฉีดสี เสริมแต่งด้วยเครื่องสำ�อ�งและหรืออุปกรณ์อื่นใด ที่

ทำ�ให้ทรงผมเปลี่ยนไปจ�กระเบียบของท�งโรงเรียนกำ�หนด หรือต�มสมัยนิยม

   1. ต้องใช้กระเป๋�ที่โรงเรียนจัดทำ�ขึ้น มีตร�โรงเรียน

   2. อนุญ�ตให้ใช้เป้ต�มแบบของโรงเรียนควบคู่กับกระเป๋�นักเรียนใส่เฉพ�ะอุปกรณ์

    กีฬ�เท่�นั้น

   3. กระเป๋�ที่โรงเรียนจัดทำ� ห้�มใช้สีตกแต่ง ติดสติ๊กเกอร์หรือเขียนคำ� ข้อคว�มใด ๆ 

    ลงบนกระเป๋�

เครื่องใช้ที่อนุโลมให้ใช้ได้ มีดังนี้

   1. น�ฬิก�ข้อมือ ให้ใช้แบบที่สุภ�พ ร�ค�ไม่แพง

   2. ส�ยสร้อยคอที่ทำ�ด้วยเงิน หรือสแตนเลสใส่ซ่อนไว้ในเสื้อ ไม่สั้นจนเห็นตัวสร้อย

   3. แว่นส�ยต� ให้ใช้แบบที่สุภ�พ

   4. ห�กนักเรียนต้องก�รที่จะสวม หรือใส่ของซึ่งเป็นคว�มเชื่อท�งศ�สน� ต้องได้รับ

    อนุญ�ตจ�กฝ่�ยกิจก�รนักเรียนก่อน
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   ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ออกระเบียบว่�ด้วยก�รลงโทษนักเรียนและนักศึกษ� 

พ.ศ. 2548 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษ�ยน 2548 เป็นต้นม� ดังนั้น เพื่อให้ก�ร

ลงโทษนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง เป็นไปในท�งเดียวกันกับระเบียบของกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร และเพ่ือให้คว�มเป็นธรรมต่อนักเรียน จึงได้ตร�ระเบียบข้ึนม�ดังมีร�ยละเอียด

ต่อไปนี้

   ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่� “ระเบียบว่�ด้วยก�รลงโทษนักเรียนนักศึกษ� พ.ศ. 2548”

   ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ลงล�ยมือชื่อท้�ยระเบียบนี้

   ข้อ 3  บรรด�กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประก�ศ และคำ�สั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้

แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อคว�มแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

   ข้อ 4  ในระเบียบนี้

      “ผู้บริหารโรงเรียน” หม�ยคว�มว่� ครูใหญ่ อ�จ�รย์ใหญ่ ผู้อำ�นวยก�ร 

ผู้รับใบอนุญ�ต หรือตำ�แหน่งที่เรียกชื่ออย่�งอื่นของโรงเรียน

      “การกระทำาความผิด” หม�ยคว�มว่� ก�รที่นักเรียนประพฤติฝ่�ฝืนกฎ

ระเบียบ ประก�ศ ข้อบังคับหรือคำ�สั่งอื่นใดที่ชอบด้วยกฎหม�ยของโรงเรียน หรือของ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร หรือกฎกระทรวงว่�ด้วยคว�มประพฤติของนักเรียนและนักศึกษ�

      “การลงโทษ” หม�ยคว�มว่� ก�รลงโทษนักเรียนที่กระทำ�คว�มผิด โดย

มีคว�มมุ่งหม�ยเพื่อก�รอบรมสั่งสอน

การควบคุม การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำาหรับนักเรียน และบทลงโทษ

ส่วนที่ 1 การควบคุมและการพิจารณาความผิด

    

    นักเรียนจะต้องประพฤติและปฏิบัติต�มระเบียบของโรงเรียนที่กำ�หนดไว้ เพื่อให้

เกิดคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย ดำ�รงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีง�ม 

เกิดสันติสุขในหมู่คณะ และไม่เป็นก�รละเมิดบทบัญญัติของกฎหม�ย นักเรียนที่ฝ่�ฝืน

ไม่ประพฤติและปฏิบัติต�มระเบียบของโรงเรียน จะต้องถูกพิจ�รณ�ลงโทษต�มระดับ

คว�มรุนแรงของก�รกระทำ�คว�มผิด

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน

1
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 ก�รพิจ�รณ�คว�มผิดของนักเรียน ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมในก�รกระทำ�ของนักเรียน

เป็นสำ�คัญ ซึ่งมีแนวท�งก�รพิจ�รณ� ดังนี้

    (1) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้�ยแรง ให้ปฏิบัติดังนี้

     1.1)  เม่ือครูรับทร�บหรือพบเห็นนักเรียนกระทำ�คว�มผิดให้ว่�กล่�วตักเตือน

ด้วยว�จ�และบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้นไว้เป็นหลักฐ�นในสมุดบันทึกคว�มประพฤติของครู

ประจำ�ชั้น

     1.2)  เมื่อว่�กล่�วตักเตือนต�ม 1.1) แล้ว ไม่ปรับปรุงแก้ไขตนให้ดีขึ้น 

ให้ร�ยง�น หัวหน้�ง�นกิจก�รนักเรียนแผนก เพื่อตัดคะแนนคว�มประพฤติครั้งละไม่เกิน 

20 คะแนน แล้วบันทึกพฤติกรรมไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้นักเรียนลงล�ยมือ

ชื่อในแบบบันทึกก�รกระทำ�คว�มผิด ถ้�นักเรียนคนใดถูกบันทึก 3 ครั้ง ให้ออกหนังสือ

เตือนด้�นพฤติกรรม โดยมีผู้ปกครองและหัวหน้�ส�ยชั้นลงล�ยมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐ�น

     1.3)  ถ้�นักเรียนที่ถูกบันทึกคว�มบกพร่องท�งพฤติกรรมแล้ว ยังไม่แก้ไข

หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นอีก หัวหน้�ส�ยชั้นจะประส�นกับง�นแนะแนว และ

หัวหน้�ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน เพื่อห�ท�งแก้ไขพฤติกรรมเป็นร�ยบุคคลต่อไป

    (2) พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ชนิดร้�ยแรง ให้ปฏิบัติดังนี้

     2.1)  กรณีนักเรียนมีคว�มประพฤติขัดต่อระเบียบที่โรงเรียนกำ�หนด ให้ครู

ที่รับทร�บ หรือพบเห็นร�ยง�นต่อหัวหน้�ส�ยชั้น เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และบันทึก

พฤติกรรมไว้เป็นหลักฐ�น พร้อมทั้งตัดคะแนนคว�มประพฤติต�มกำ�หนด หรือให้บำ�เพ็ญ

ส�ธ�รณประโยชน์ พร้อมทั้งให้นักเรียนลงล�ยมือในแบบบันทึกก�รกระทำ�คว�มผิดด้วย

     2.2)  ถ้�นักเรียนคนใด มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซำ้�ซ�ก หัวหน้�ง�นกิจก�ร

นักเรียนแผนก เสนอเอกส�รข้อมูลที่บันทึกให้หัวหน้�ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน เพื่อพิจ�รณ�

และวินิจฉัยพฤติกรรมร่วมกับคณะกรรมก�รฝ่�ยกิจก�รนักเรียน และให้ฝ่�ยกิจก�ร

นักเรียนเชิญผู้ปกครองม�พบ เพื่อรับทร�บและร�ยง�นพฤติกรรมนักเรียน พร้อมทั้ง

บทลงโทษเสนอต่อผู้อำ�นวยก�ร เพื่อพิจ�รณ�สั่งก�รต่อไป

ส่วนที่ 2 การลงโทษด้วยวิธีอื่น

     นักเรียนท่ีฝ่�ฝืนหรือกระทำ�ผิดระเบียบของโรงเรียน จะต้องถูกพิจ�รณ�ลงโทษ

ต�มพฤติกรรมและคว�มร้�ยแรงในก�รกระทำ�อย่�งใดอย่�งหนึ่ง นอกเหนือจ�กก�ร

ตัดคะแนนคว�มประพฤติ ดังต่อไปนี้ 
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    (1) ก�รว่�กล่�วตักเตือน ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทำ�คว�มผิดไม่ร้�ยแรง เป็น

คว�มผิดสถ�นเบ� ว่�กล่�วตักเตือนด้วยว�จ� หรือบันทึกเป็นล�ยลักษณ์อักษร โดยที่

นักเรียนให้คำ�รับรองว่�จะแก้ไขคว�มประพฤติ ให้ถูกต้องในโอก�สต่อไป

    (2) ก�รทำ�กิจกรรม ใช้สำ�หรับกรณีที่นักเรียนกระทำ�ผิดระเบียบ วินัย ของ

โรงเรียน หรือเป็นตัวอย่�งที่ไม่ดีโดยให้นักเรียนที่ทำ�คว�มผิด ทำ�กิจกรรม หรือบำ�เพ็ญตน

ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และโรงเรียนหรือสังคม

    (3) ก�รทำ�ทัณฑ์บน ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนประพฤติตนไม่เหม�ะสม ทำ�ให้เส่ือมเสีย

ต่อชื่อเสียงของโรงเรียนอย่�งร้�ยแรง หรือได้รับโทษอย่�งอื่นม�แล้ว แต่ยังไม่เข็ดหล�บ 

ให้ทำ�ทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐ�น และเชิญบิด�ม�รด�หรือผู้ปกครองม�บันทึกรับทร�บ

คว�มผิดและรับรองก�รทำ�ทัณฑ์บน

    (4) ก�รสั่งพักก�รเรียน ใช้เมื่อทำ�คว�มผิดที่ร้�ยแรงประพฤติตนไม่เหม�ะสม 

ฝ่�ฝืนระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่�งร้�ยแรง เคยถูกลงโทษให้ทำ�ทัณฑ์บนม�แล้ว 

แต่ไม่เข็ดหล�บ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้อำ�นวยก�ร

    (5) ย้�ยสถ�นศึกษ� ทั้งนี้ต้องไปรับก�รยินยอมจ�กผู้ปกครอง เพื่อแก้ไขปรับ

เปลี่ยน พฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งมีกรณีคว�มผิดดังต่อไปนี้

     (5.1) หนีเรียนไปม่ัวสุมเสพย�เสพติด ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ กักขังหน่วงเหน่ียว

        ติดเกม ติดก�รพนัน

     (5.2) ว่ิงร�ว ลักขโมย ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ กรรโชกทรัพย์นักเรียนหรือบุคคลอ่ืน

     (5.3) ก่อเหตุทะเล�ะวิว�ท ชักนำ� นำ�พ�บุคคลอื่นเข้�ม�ก่อเหตุทะเล�ะวิว�ท

       ในโรงเรียน

     (5.4) เสพย�เสพติดต�มพระร�ชบัญญัติย�เสพติดให้โทษ ซ่ึงกำ�หนดไว้ 5 ประเภท

     (5.5)  ครอบครอง จำ�หน่�ย จ่�ย แจก ย�เสพติดให้โทษต�มพระร�ชบัญญัติกำ�หนด

     (5.6) พกพ� นำ�ม� เป็นธุระจัดห�ม�ครอบครอง ซึ่งอ�วุธ หรือวัตถุที่มิใช่อ�วุธ

       แต่ใช้ทำ�ร้�ยร่�งก�ยได้ และวัตถุระเบิดเข้�ม�ในบริเวณโรงเรียน 

     (5.7) จงใจทำ�ล�ยทรัพย์สินของท�งโรงเรียน

     (5.8) นำ�สื่อล�มกอน�จ�ร ม�จำ�หน่�ย เช่�ซื้อ แจกจ่�ยหรือให้ยืมในโรงเรียน

     (5.9) มีพฤติกรรม ล่วงละเมิดท�งเพศ ชู้ส�ว หรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่เหม�ะสม

       กับสภ�พก�รเป็นนักเรียน กระทำ�ทั้งในและนอกโรงเรียน
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     นักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์บังคับต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประถมศึกษ� ให้พิจ�รณ�

ลงโทษต�มข้อ 1 (1) (2) และ (3) เท่�นั้น สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษ� ให้พิจ�รณ�

ลงโทษต�มข้อ 1 โดยแบ่งคว�มผิดเป็น 3 ขั้น ดังนี้

    (1) คว�มผิดขั้นเบ� ถือเป็นคว�มผิดไม่ร้�ยแรง ส�ม�รถตักเตือน แนะนำ�และ

แก้ไขได้ หรือกระทำ� โดยไม่เจตน�

     (1.1)  ม�โรงเรียนส�ย หยุดเรียนไม่ส่งใบล�

     (1.2)  หลบหนีก�รเข้�แถว/ม�ส�ย 3 ครั้ง แจ้งให้ผู้ปกครองทร�บ 

        บันทึก ปค.03

     (1.3)  ไม่รักษ�ระเบียบของก�รเข้�แถว ก�รเดินแถว

     (1.4)  ไม่ทำ�ก�รบ้�นหรือง�นที่ได้รับมอบหม�ยเป็นประจำ�

     (1.5)  ไม่นำ�สมุด หนังสือ หรืออุปกรณ์ก�รเรียนม�โรงเรียน

     (1.6)  ปฏิบัติตนผิดระเบียบของก�รเรียนภ�ยในห้องเรียน

     (1.7)  ไม่รักษ�ม�รย�ทในห้องประชุม

     (1.8)  ข�ดคว�มรับผิดชอบต่อส่วนรวม

     (1.9)  ไม่ร่วมมือในก�รรักษ�คว�มสะอ�ดในบริเวณโรงเรียน เช่น อ�ค�รเรียน

        ห้องเรียน ห้องนำ้� ฯลฯ

     (1.10) เข้�ห้องเรียนช้�

     (1.11) รับประท�นอ�ห�รนอกเขตท่ีกำ�หนด หรือนำ�อ�ห�รจ�กภ�ยนอกเข้�ม�

    (2) คว�มผิดขั้นกล�ง เป็นคว�มผิดที่ไม่ร้�ยแรง แต่ก่อให้เกิดคว�มเสื่อมเสียต่อ

โรงเรียนและส่วนรวม ได้แก่

     (2.1)  ประพฤติตนไม่สุภ�พ เช่น ก�รใช้ว�จ�ไม่สุภ�พ

     (2.2)  แต่งก�ยผิดระเบียบโดยเจตน�

     (2.3)  ทรงผมผิดระเบียบ ต�มที่โรงเรียนกำ�หนด

     (2.4)  หนีโรงเรียน หรือหลบหนีชั่วโมงเรียน

     (2.5)  เล่นด้วยคว�มรุนแรง จนผู้อื่นได้รับบ�ดเจ็บ

     (2.6)  แสดงกิริย� หรือกล่�วว�จ�ล่วงละเมิดถึงบรรพบุรุษของผู้อื่น

     (2.7)  นักเรียนช�ยไม่อนุญ�ตให้เจ�ะหูหรือมีก�รสักล�ยใดๆทั้งสิ้น/

        นักเรียนหญิงอนุญ�ตให้เจ�ะหูได้ข้�งละ 1 รู ไม่อนุญ�ตให้สักล�ยใดๆ

        ทั้งสิ้น 
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     (2.8) ฝ่�ฝืนระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ของโรงเรียน

    (3) คว�มผิดร้�ยแรง กรณีที่ทำ�คว�มเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 

และส่วนรวม ได้แก่

     (3.1)  ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ของผู้อื่น ขู่กรรโชกทรัพย์ หรือบังคับขืนใจ

        เพื่อเอ�ทรัพย์บุคคลอื่น

     (3.2)  เสพย�เสพติด เช่น บุหรี่ เหล้� เล่นก�รพนัน

     (3.3)  พกพ�หรือซุกซ่อนอ�วุธ และวัตถุอันตร�ยเข้�ม�ในโรงเรียน หรือในที่

        ส�ธ�รณะ

     (3.4)  ทะเล�ะวิว�ท ข่มขู่ หรือทำ�ร้�ยร่�งก�ยคู่กรณีบ�ดเจ็บส�หัส ท้ังภ�ยใน

        และภ�ยนอกโรงเรียน

     (3.5)  มั่วสุมในสถ�นเริงรมย์ต่�ง ๆ 

     (3.6)  ทำ�ล�ยทรัพย์สินของของโรงเรียนหรือส�ธ�รณะ

     (3.7)  นำ�สิ่งของที่ไม่เหม�ะสมกับสภ�พนักเรียนและอื่น ๆ ม�ในโรงเรียน 

        เช่น วีดีโอ สื่อล�มก อน�จ�ร ฯลฯ

     (3.8)  ข�ดสัมม�ค�รวะ แสดงกิริย�ไม่สุภ�พ ใช้ว�จ�ลบหลู่ผู้ใหญ่ มีพฤติกรรม

        ก้�วร้�ว หรือแสดงพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เหม�ะสมต่อครู

     (3.9)  ประพฤติผิดศีลธรรมและประพฤติตนไม่เหม�ะสมในลักษณะชู้ส�วถึง

        ขั้นได้เสียกัน

     (3.10) ค้�ประเวณีหรือเป็นธุระจัดก�รเพื่อก�รค้�ประเวณี

     (3.11) คว�มผิดอื่น ๆ ที่ร้�ยแรงทำ�นองเดียวกันกับที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น

    เมื่อนักเรียนไม่ปฏิบัติต�มระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ให้ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�

ลงโทษ ต�มขั้นตอน ดังนี้

    (1) โทษสถ�นหนัก ในกรณีทำ�คว�มผิดร้�ยแรง ให้พิจ�รณ�ลงโทษ โดยก�รพัก

ก�รเรียน หรือให้ออก ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำ�นวยก�ร

      ในกรณีก�รลงโทษสถ�นหนัก จะต้องมีคณะกรรมก�รสอบสวนก�รกระทำ�

คว�มผิด จนได้ข้อยุติแล้ว จึงจะส�ม�รถพิจ�รณ�ลงโทษได้

    (2) โทษสถ�นกล�ง ในกรณีทำ�คว�มผิดข้ันกล�ง แต่อ�จก่อให้เกิดคว�มเส่ือมเสีย

ต่อส่วนรวมให้พิจ�รณ�ลงโทษ ดังนี้

     ครั้งที่ 1  ว่�กล่�วตักเตือนและบันทึกใน ปค 05
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   เพื่อให้ผลก�รเรียนและคว�มประพฤติของนักเรียนบรรลุเป้�หม�ยต�มที่ผู้ปกครอง 

และโรงเรียนตั้งไว้ จึงขอคว�มร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ดังต่อไปนี้

   1.  ดูแลนักเรียนแต่งก�ยให้ถูกต้องต�มระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ให้นักเรียน

     ไปโรงเรียนให้ทันเวล�เข้�แถวเค�รพธงช�ติ ถ้�ท่�นมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้นักเรียน

     ทำ�ง�น จนเป็นเหตุให้ไปโรงเรียนส�ย ให้ท่�นมีจดหม�ยแจ้งฝ่�ยกิจก�รนักเรียน

     ทร�บในวันนั้นด้วย

   2.  เอ�ใจใส่ตักเตือนให้นักเรียนในคว�มปกครองของท่�น เอ�ใจใส่ศึกษ�เล่�เรียน 

     และประพฤติต�มระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน (ต�มคู่มือนักเรียน)

   3.  รับผิดชอบให้ทุนก�รศึกษ�เล่�เรียน เครื่องแต่งก�ย อุปกรณ์ก�รเรียน เงินบำ�รุง

     ก�รศึกษ� และค่�ใช้จ่�ยสนับสนุนกิจกรรมก�รเรียนของนักเรียน

   4.  ดูแลให้นักเรียนในก�รทำ�ก�รบ้�น ศึกษ�ห�คว�มรู้ และอ่�นตำ�ร�เรียน ยกย่อง

     ให้กำ�ลังใจในก�รเรียน ติดต�มพฤติกรรมด้�นคว�มประพฤติของนักเรียนใน

     ปกครองของท่�นอย่�งสมำ่�เสมอ

   5.  ดูแลก�รไปโรงเรียน และก�รกลับบ้�นให้ตรงเวล� ถ้�ผิดปกติโปรดติดต่อกับ

     ท�งโรงเรียนด่วน

   6.  ลงน�มรับรองใบล�ของนักเรียนในปกครองของท่�นทุกคร้ังท่ีหยุดเรียน เพร�ะเหตุ

      ป่วย ล� ล�กิจธุระ หรือเหตุอื่นใด

หน้าที่ของผู้ปกครอง

     ครั้งที่ 2  แจ้งให้ผู้ปกครองรับทร�บและบันทึกใน ปค 03

     ครั้งที่ 3  ตัดคะแนนคว�มประพฤติในสมุดร�ยง�นประจำ�ตัวนักเรียน และ

         ทำ�ทัณฑ์บน 

    (3) โทษสถ�นเบ� ในกรณีที่นักเรียนประพฤติตนไม่เหม�ะสม ซึ่งเป็นคว�มผิด

ขั้นเบ� หรือเป็นคว�มผิดไม่ร้�ยแรง ให้ว่�กล่�วตักเตือนด้วยว�จ� เพื่อให้รู้สึกสำ�นึกใน

คว�มผิด หรือตักเตือนเป็นล�ยลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมก�ร

ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน พิจ�รณ�ลงโทษต�มคว�มเหม�ะสม ดังนี้

     ครั้งที่ 1 ว่�กล่�วตักเตือนหรือบันทึกใน ปค 05

     ครั้งที่ 2 แจ้งให้บิด� ม�รด� หรือผู้ปกครองทร�บบันทึกใน ปค 03

     ครั้งที่ 3 ทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ 
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   7.  ไม่ควรมอบเงินแก่นักเรียนม�ใช้จ่�ยภ�ยในโรงเรียนเกินคว�มจำ�เป็น

   8.  ไม่อนุญ�ตให้นักเรียนในปกครองนำ�สิ่งของมีค่�ไปโรงเรียน เช่น สร้อยคอ

     ทองคำ� แหวน กำ�ไล ฯลฯ เพร�ะอ�จเกิดอันตร�ยแก่นักเรียน และถ้�เกิด

     สูญห�ยขึ้น โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

   9.  เมื่อพบนักเรียนของท่�นมีคว�มผิดปกติเกี่ยวกับก�รเรียน คว�มเป็นอยู่ 

     สุขภ�พก�ย สุขภ�พจิต ก�รคบเพื่อน ให้รีบติดต่อกับท�งโรงเรียน เพื่อห�ท�ง

     ร่วมกันแก้ไข

   10. ถ้�โรงเรียนเชิญท่�นไปพบเพ่ือปรึกษ�ห�รือ โปรดสละเวล�ไปพบต�มนัดหม�ยด้วย

   11. ถ้�นักเรียนในปกครองของท่�น อ้�งว่�จะไปทำ�ง�นให้โรงเรียนในวันหยุด หรือ

     กลับบ้�นเกินเวล� โปรดเรียกดูหนังสือขออนุญ�ตของโรงเรียนทุกครั้ง ถ้�ไม่มี

     หนังสืออนุญ�ตไม่ควรให้นักเรียนไป

   12. ทุกสิ้นภ�คเรียน โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองม�พบครูประจำ�ชั้น และมอบสมุด

     ร�ยง�นประจำ�ตัวนักเรียนให้ผู้ปกครองทร�บผลก�รเรียน เวล�เรียนและคว�ม

     ประพฤติ โปรดลงน�มในสมุดร�ยง�นน้ันด้วย ห�กมีปัญห�รีบปรึกษ�ครูประจำ�ช้ัน

   13. เมื่อนักเรียนย้�ยที่อยู่ใหม่ ผู้ปกครองควรแจ้งให้ท�งโรงเรียนทร�บโดยเร็ว เพื่อ

     สะดวกในก�รติดต่อ

   14. เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงผู้ปกครอง ขอให้ผู้ปกครองแนะนำ�ผู้ปกครองใหม่ ให้ท�ง

     โรงเรียนทร�บ และให้ผู้ปกครองใหม่ลงชื่อไว้เป็นหลักฐ�นกับท�งโรงเรียน

   15. ถ้�ผู้ปกครองมีปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน หรือบุคล�กรของโรงเรียนให้

     แจ้งฝ่�ยกิจก�รนักเรียนทันที เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญห� โดยผู้ปกครองต้อง

     แจ้งด้วยตนเองที่ห้องกิจก�รนักเรียน

   16. ผู้ปกครองส�ม�รถโทรศัพท์ติดต่อกับฝ่�ยต่�ง ๆ ของโรงเรียนได้ โดยกดหม�ยเลข

     โทรศัพท์ 0-5422-2337, 0-5422-2733
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 ระเบียบการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน

 

   1. รับสมัครนักเรียนทั้งช�ยและหญิง

   2. อ�ยุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ไม่เกิน 18 ปี

   3. พื้นฐ�นคว�มรู้

    3.1 ชั้นเตรียมอนุบ�ล ชั้นอนุบ�ล 1 – ชั้นอนุบ�ล 3

     - นักเรียน ช�ย หรือ หญิง ที่มีอ�ยุระหว่�ง 2 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี 11 เดือน 

      นับถึงวันที่ 16 พฤษภ�คม

     - นักเรียนช�ย หรือ หญิง ท่ีมีอ�ยุต้ังแต่ 3 ปี เป็นต้นไป นับถึงวันท่ี 16 พฤษภ�คม

    3.2 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1

     - นักเรียน ช�ย หรือ หญิง ที่มีอ�ยุครบ 6 ปี ย่�งเข้�ปีที่ 7 นับถึงวันที่ 16 

      พฤษภ�คม สำ�เร็จก�รศึกษ� ระดับชั้นอนุบ�ลปีที่ 3

    3.3 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

     - นักเรียน ช�ย หรือ หญิง ที่สำ�เร็จก�รศึกษ� ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6

    3.4 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4

     - นักเรียน ช�ย หรือ หญิง ที่สำ�เร็จก�รศึกษ� ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3

หลักฐานการสมัคร

   1. สำ�เน�สูติบัตร

   2. สำ�เน�บัตรประช�ชน

   3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น

   4. หลักฐ�นก�รเรียน

   5. ภ�พถ่�ยนักเรียนขน�ด 3 x 4 เซนติเมตร จำ�นวน 2 รูป

เวลาเรียน

   1. เริ่มตั้งแต่เวล� 08.00 น. ถึง เวล� 15.30 น.

   2. ทำ�ก�รสอนตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

งานธุรการ



ASSUMPTION COLLEGE LAMPANG

ACL
56 คู่มือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง

   3. พักกล�งวันเวล� 12.15 น. ถึง เวล� 13.15 น.

   4. ภ�คเรียนที่ 1  เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภ�คม

    ภ�คเรียนที่ 2  เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน

วันหยุด 

   1. วันหยุดประจำ�สัปด�ห์ หยุดวันเส�ร์ และวันอ�ทิตย์

   2. วันหยุดภ�คเรียน (หยุดภ�คเรียนที่ 1 และหยุดภ�คเรียนที่ 2)

   3. วันหยุดต�มประเพณี

   4. วันหยุดต�มประก�ศหรือคำ�สั่งของท�งร�ชก�ร

   5. วันที่โรงเรียนสั่งให้หยุด

 การทำาบัตรประจำาตัวนักเรียน

   1. นักเรียนเข้�ใหม่ในแต่ละปีก�รศึกษ� จะได้รับบัตรประจำ�ตัวนักเรียนทุกคน

   2. กรณีบัตรประจำ�ตัวนักเรียนห�ย หรือต้องก�รเปลี่ยนชื่อ – น�มสกุล ให้ติดต่อที่

ง�นทะเบียน พร้อมชำ�ระเงินที่ฝ่�ยก�รเงิน และนำ�เอกส�รท�งก�รเงินม�ติดต่อของทำ�

บัตรใหม่ที่ง�นทะเบียน ฝ่�ยธุรก�ร

ข้อปฏิบัติในการใช้บัตรประจำาตัวนักเรียน

   1. ให้นักเรียนนำ�บัตรประจำ�ตัวนักเรียนทุกครั้งที่ม�โรงเรียน

   2. แสดงบัตรทุกครั้งที่มีก�รสอบ

 การขอเปลี่ยนข้อมูลประวัตินักเรียน

   1. นำ�สำ�เน�เอกส�รท�งร�ชก�รที่มีก�รแก้ไข พร้อมเขียนชื่อ – สกุล เลขประจำ�ตัว 

และระดับชั้นในเอกส�รให้ชัดเจน

   2. กรอกร�ยละเอียดในแบบบันทึกก�รขอเปล่ียนข้อมูลประวัตินักเรียน ท่ีง�นทะเบียน

ฝ่�ยธุรก�ร

   3. หลังจ�กแจ้งฝ่�ยธุรก�ร ให้นักเรียนแจ้งหน่วยง�น / ครูที่เกี่ยวข้องทร�บ
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 การขอเอกสารหลักฐานการศึกษา

   ในก�รศึกษ�ต่อทั้งในประเทศและต่�งประเทศ รวมทั้งก�รสมัครเข้�ประกอบอ�ชีพ

ในสถ�นประกอบก�รต่�ง ๆ รวมทั้งก�รติดต่อกับส่วนร�ชก�รอื่น ๆ สถ�บันก�รศึกษ� 

และสถ�นประกอบก�รที่จะรับนักเรียนศึกษ�ต่อ หรือบรรจุเข้�ทำ�ง�น จำ�เป็นต้องใช้

เอกส�รต่�ง ๆ ได้แก่ ใบรับรองสภ�พนักเรียน ประก�ศนียบัตร ใบแสดงผลก�รเรียน ทั้ง

ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ฯลฯ 

   นักเรียนหรือผู้ปกครองมีคว�มประสงค์จะใช้เอกส�รประกอบก�รต่�ง ๆ ให้ย่ืนคำ�ร้อง

ขอเอกส�รก�รศึกษ�ที่ง�นทะเบียน ฝ่�ยธุรก�ร ดังนี้

   1. ใบ ปพ. 1 ระเบียนแสดงผลก�รเรียนต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จะออก

ให้กับนักเรียนที่จะก�รศึกษ�ในแต่ละช่วงชั้นหรือล�ออก

    1.1 ย่ืนคำ�ร้องแบบฟอร์มขอเอกส�รหลักฐ�นก�รเรียน (ล่วงหน้�อย่�งน้อย 3 วัน)

    1.2 รูปถ่�ยชุดนักเรียน ขน�ด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่�ยรูปหน้�ตรง ไม่สวมแว่นต� 

ต้องถ่�ยไม่เกิน 6 เดือน จำ�นวน 2 ใบ (ในกรณีที่ขอครั้งแรก)

    1.3 ชำ�ระค่�ธรรมเนียมเอกส�ร ที่ฝ่�ยก�รเงิน

   2. ใบ ปพ. 7 ใบรับรองผลก�รเรียน หลักฐ�นก�รศึกษ�ท่ีแสดงว่�นักเรียนกำ�ลังศึกษ�

    2.1 ย่ืนคำ�ร้องแบบฟอร์มขอเอกส�รหลักฐ�นก�รเรียน (ล่วงหน้�อย่�งน้อย 3 วัน)

    2.2 รูปถ่�ยชุดนักเรียน ขน�ด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่�ยรูปหน้�ตรง ไม่สวมแว่นต� 

      ต้องถ่�ยไม่เกิน 6 เดือน จำ�นวน 1 ใบ (ในกรณีที่ขอครั้งแรก)

    2.3 ชำ�ระค่�ธรรมเนียมเอกส�ร ที่ฝ่�ยก�รเงิน

   3. ใบรับรองภ�ษ�อังกฤษ และใบ Transcript

    3.1 ยื่นคำ�ร้องแบบฟอร์มขอเอกส�รหลักฐ�นก�รเรียน (ล่วงหน้�อย่�งน้อย 3 วัน 

      กรณีใบ Transcript ล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน)

    3.2 รูปถ่�ยชุดนักเรียน ขน�ด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่�ยรูปหน้�ตรง ไม่สวมแว่นต� 

      ต้องถ่�ยไม่เกิน 6 เดือน จำ�นวน 1 ใบ (ในกรณีที่ขอครั้งแรก)

    3.3 สำ�เน�หนังสือเดินท�ง

    3.3 ชำ�ระค่�ธรรมเนียมเอกส�ร ที่ฝ่�ยก�รเงิน

   4. ใบรับรองต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียนเพ่ือขอรับทุนก�รศึกษ�ของหน่วยง�นต่�ง ๆ

    4.1 ย่ืนคำ�ร้องแบบฟอร์มขอเอกส�รหลักฐ�นก�รเรียน (ล่วงหน้�อย่�งน้อย 3 วัน)

    4.2 ชำ�ระค่�ธรรมเนียมเอกส�ร ที่ฝ่�ยก�รเงิน
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 ก�รล�พักก�รศึกษ�   

    ในกรณีท่ีผู้ปกครองมีคว�มประสงค์จะล�พักก�รศึกษ�ให้กับนักเรียน ให้ผู้ปกครอง

ยื่นคำ�ร้องขอล�พักก�รศึกษ� โดยทำ�หนังสือถึงอธิก�ร/ผู้อำ�นวยก�ร เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ 

และผู้ปกครองต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รเรียน เพื่อขอรักษ�สถ�นภ�พท�งก�รศึกษ�

ของนักเรียน

 ก�รล�ออก และจำ�หน่�ยออก

   1. ก�รล�ออก ผู้ปกครองนักเรียนมีคว�มประสงค์ท่ีจะล�ออกให้กับนักเรียนในคว�ม

ปกครอง ให้ยื่นคำ�ร้องต�มแบบที่กำ�หนด พร้อมรูปถ่�ยขน�ด 2 นิ้ว จำ�นวน 2 ใบ ที่ห้อง

ทะเบียน ตรวจสอบร�ยก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รเรียนต่�ง ๆ ที่ห้องก�รเงิน ตรวจสอบ

ก�รยืมคืนหนังสือห้องสมุด พร้อมชำ�ระค่�ธรรมเนียมเอกส�ร

   2. ก�รจำ�หน่�ยออก โรงเรียนจำ�หน่�ยนักเรียนด้วยส�เหตุ ดังนี้

    2.1 ล�ออก ก�รล�ออกเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ� ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ง�นทะเบียน 

      ทร�บภ�ยในวันท่ี 31 มีน�คม ของทุกปีก�รศึกษ� เพ่ือง�นทะเบียน จะได้จัดทำ�

      หลักฐ�นก�รศึกษ�ให้ผู้ปกครองได้นำ�ไปสมัครเข้�เรียนต่อไป

    2.2 เสียชีวิต

    2.3 นักเรียนข�ดเรียนติดต่อกันภ�ยใน 2 สัปด�ห์ โดยไม่ทร�บส�เหตุ และผู้ปกครอง

      ไม่ตอบรับก�รติดต�มของโรงเรียน ง�นทะเบียน จะทำ�หนังสือถึงผู้อำ�นวยก�ร/

      อธิก�ร เพื่อขออนุมัติจำ�หน่�ยนักเรียนออก

    2.4 จำ�หน่�ยออกเม่ือนักเรียนจบหลักสูตรก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น ช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี 6

 ก�รเบิกค่�ทดแทนเนื่องจ�กอุบัติเหตุ

   1. ผู้ปกครองหรือนักเรียนติดต่อขอเบิกเงินค่�ทดแทนได้ที่ห้องธุรก�ร หรือสอบถ�ม

ร�ยละเอียดกับเจ้�หน้�ที่ห้องธุรก�ร

   2. ใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจ�กก�รรักษ�พย�บ�ล พร้อมใบรับรองแพทย์ที่บันทึก

เป็นอุบัติเหตุเท่�นั้น
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 การชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น

งานการเงิน

   1. การกำาหนดวัน และเวลาการชำาระเงิน

    ท�งโรงเรียน จะประก�ศกำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ� และค่�ธรรมเนียมอ่ืน

ในแต่ละปีก�รศึกษ�ไว้ล่วงหน้�ก่อนเปิดเรียน อย่�งน้อยไม่ตำ่�กว่� 15 วัน โดยมีก�ร

กำ�หนดวัน เวล�ก�รชำ�ระเงินในแต่ละภ�คเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทร�บ

   2. วิธีการชำาระเงิน

    2.1 ก�รชำ�ระเงินด้วยตนเอง ที่ห้องก�รเงินของโรงเรียน

     2.1.1 ก�รชำ�ระด้วยเงินสด

     2.1.2 ก�รชำ�ระด้วยบัตรเครดิต (บัตรเครดิตคิดค่�ธรรมเนียม 1.5 % ยกเว้น

บัตรเครดิต CGA ธน�ค�รกสิกรไทย ไม่คิดค่�ธรรมเนียม ส�ม�รถผ่อนจ่�ยชำ�ระได้ 3-6 งวด) 

     2.1.3 ก�รชำ�ระผ่�นระบบ QR-CODE เป๋�ตุง ธน�ค�รกรุงไทย  

    2.2 ก�รชำ�ระผ่�นระบบธน�ค�ร

     2.2.1 ชำ�ระผ่�นท�งเค�น์เตอร์ของธน�ค�รกรุงไทย ด้วย Bill payment ของ

โรงเรียน คิดค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท

     2.2.2 ชำ�ระผ่�นตู้ ATM ธน�ค�รกรุงไทย

     2.2.3 ชำ�ระผ่�นระบบ Internet www.KTB.co.th

     2.2.4 ชำ�ระด้วยก�รโอนผ่�นบัญชีธน�ค�รกรุงไทย ส�ข�ลำ�ป�ง ชื่อบัญชี 

โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 503-1-62560-0 และแนบสำ�เน�ใบ

โอนเงิน โดยระบุ ชื่อ ชั้น เลขประจำ�ตัวของนักเรียน ส่งม�ที่ Line ID : Financeacl หรือ

ส่ง E-mail : finacl56@gmail.com หรือ แฟ๊กซ์ 054-222233
 

 การจำาหน่ายหนังสือ สมุด และอุปกรณ์การเรียน

   ท�งโรงเรียนจัดสถ�นที่เพื่อจำ�หน่�ยหนังสือ สมุด และอุปกรณ์ก�รเรียนให้กับ

นักเรียนในวัน เวล�ที่กำ�หนด และในช่วงเปิดภ�คเรียน ในวันเวล�ทำ�ก�รเรียนก�รสอน 

ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในกรณีที่คุณครูประจำ�วิช�ทำ�ก�รสอน ห�กนักเรียนต้องก�ร

ซื้ออุปกรณ์ก�รเรียนเพิ่มเติมในช่วงนอกเวล� ให้นักเรียนขออนุญ�ตจ�กคุณครูประจำ�วิช�

ก่อนทุกครั้ง
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ระเบียบการใช้ห้องสมุด

   1. นักเรียนต้องแต่งก�ยให้สุภ�พเรียบร้อย ห้�มสวมรองเท้�แตะเข้�ห้องสมุด

   2. นักเรียนต้องฝ�กสิ่งของอื่น ๆ ไว้ก่อนเข้�ห้องสมุด

   3. ห้�มนำ�อ�ห�ร ของขบเคี้ยว หรือเครื่องดื่มม�รับประท�น

   4. ห้�มส่งเสียงดัง วิ่งเล่นรบกวนผู้อื่น หรือนอนหลับในห้องสมุด

   5. ห้�มนำ�ทรัพย�กรของห้องสมุดออกจ�กห้องสมุดก่อนได้รับอนุญ�ต

   6. ห้�มใช้อุปกรณ์สื่อส�รทุกชนิดภ�ยในห้องสมุด

   7. ห้�มนำ�อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด เข้�ม�ใช้ก่อนได้รับอนุญ�ต

   8. ก�รทำ�ล�ยทรัพย์สินของห้องสมุด จะได้รับก�รลงโทษหรือส่งง�นคว�มประพฤติ

    นักเรียน

   9. ห�กมีปัญห�ในก�รใช้ห้องสมุด สอบถ�มครูบรรณ�รักษ์

งานห้องสมุด

งานแนะแนว

   แนะแนวเป็นหน่วยง�นที่ส่งเสริมสนับสนุนก�รเรียนก�รสอนแก่นักเรียนทั้งโรงเรียน 

เพื่อพัฒน�ให้นักเรียนได้มีคว�มพร้อมทั้งร่�งก�ยและจิตใจ ส�ม�รถดำ�เนินชีวิตอย่�งมี

คว�มสุขทั้งในและนอกโรงเรียน

งานแนะแนวบริการให้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ในด้าน

   1. ตำ�ร�วิช�ก�ร แนวข้อสอบ ทั้งภ�ควิช�ก�รและฝึกทักษะ

   2. แฟ้มอ�ชีพ หรือข้อมูลท�งอ�ชีพต่�ง ๆ

   3. คู่มือสถ�บันก�รศึกษ�ทั้งของรัฐและเอกชน (รวมถึงส�ยอ�ชีพและส�ยส�มัญ)

   4. ตำ�ร�ท�งก�รศึกษ�ลักษณะของอ�ชีพต่�ง ๆ

   5. บริก�รให้ยืมและคืนตำ�ร�วิช�ก�ร และแนวข้อสอบต่�ง ๆ

   6. เชิญวิทย�กรจ�กสถ�บันต่�ง ๆ รวมถึงรุ่นพี่ให้คำ�แนะนำ� เพื่อเป็นแนวท�งในก�ร

ตัดสินใจเลือกก�รศึกษ�ต่อ หรือประกอบอ�ชีพต่�ง ๆ
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งานพยาบาล

ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล

   1. เวล�เรียน ห�กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยในร�ยท่ีไม่ฉุกเฉิน ขอนอนพักท่ีห้อง

พย�บ�ล ให้ขอแบบฟอร์มขออนุญ�ตออกนอกห้องเรียน จ�กครูส�ยช้ันหรือครูประจำ�วิช�

ที่กำ�ลังทำ�ก�รสอนเซ็นรับทร�บก่อนใช้บริก�รห้องพย�บ�ลทุกครั้ง

   2. กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะค�บพัก นักเรียนส�ม�รถใช้บริก�รห้องพย�บ�ลได้ในทันที

   3. กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยโดยเจ้�หน้�ที่ห้องพย�บ�ลจะแจ้งให้

ผู้ปกครองทร�บท�งโทรศัพท์

   4. กรณีนักเรียนไม่สบ�ย ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องพักรักษ�ตัวที่บ้�น เจ้�หน้�ที่ห้อง

พย�บ�ลจะแจ้งผู้ปกครองรับกลับบ้�น ไม่อนุญ�ตให้นักเรียนกลับบ้�นเอง และขอให้

นักเรียนหยุดพักจนกว่�อ�ก�รจะห�ยเป็นปกติ

   5. ห�กนักเรียนมีโรคประจำ�ตัวแพ้ย�ให้แจ้งเจ้�หน้�ที่ห้องพย�บ�ลก่อนก�รรับย�

และก�รรักษ�

   6. ไม่อนุญ�ตให้นักเรียนใช้ย�เองเด็ดข�ด

   7. ขณะรอตรวจ งดส่งเสียงดังและก�รตรวจรักษ�ยึดหลักก�รประเมินคว�มรุนแรง

ของอ�ก�รโดยเจ้�หน้�ที่ห้องพย�บ�ล

   8. ห�กนักเรียนนอนพัก งดใช้โทรศัพท์ ไม่พูดคุยหรือรบกวนผู้ป่วยในห้อง

   9. นักเรียนแสดงออกถึงคว�มสุภ�พและม�รย�ทในก�รใช้บริก�ร

   10. ก่อนออกจ�กห้องพย�บ�ล พับผ้�ห่ม และตรวจทรัพย์สินส่วนตัวและแจ้ง

เจ้�หน้�ที่ ก่อนออกจ�กห้องพย�บ�ล

ห้องพยาบาลเปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.15 น. – 16.45 น. ของทุกวันที่เปิดทำาการสอน

บริการต่าง ๆ ของห้องพยาบาล

   1. ให้บริก�รปฐมพย�บ�ลเบ้ืองต้น นำ�ส่งผู้ป่วยในร�ยฉุกเฉิน และก�รดูแลแบบองค์รวม

   2. ส่งเสริม ป้องกัน รักษ� ฟื้นฟู ภ�วะสุขภ�พแบบองค์รวม

   3. ให้คว�มร่วมมือก�รสร้�งภูมิคุ้มกันโรคโดยก�รฉีดวัคซีน ตรวจฟันและหัตถกรรมฟัน

นักเรียนต�มเกณฑ์ร่วมกับโรงพย�บ�ล
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งานโภชนาการ

   4. บริก�รให้คำ�แนะนำ� ปรึกษ�ปัญห�สุขภ�พของนักเรียน

   5. ควบคุม ดูแล และร�ยง�นโรคติดต่อในสถ�นศึกษ�ให้กับกองควบคุมโรคติดต่อ

   6. รักษ�ข้อมูลภ�วะสุขภ�พของผู้รับบริก�ร โดยไม่ทำ�ให้ผู้รับบริก�รรู้สึกอับอ�ย

ข้อปฏิบัติในการใช้โรงอาหาร

   1. ให้นักเรียนเข้�แถวตอนเรียงหนึ่งต�มลำ�ดับก่อน – หลัง ในก�รซื้ออ�ห�รหรือ

    เครื่องดื่ม

   2. ไม่ส่งเสียงดังในบริเวณโรงอ�ห�ร

   3. เมื่อนักเรียนรับประท�นอ�ห�รหรือเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

    3.1 เก็บจ�นหรือภ�ชนะที่ใส่อ�ห�รในที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย

    3.2 เก็บขวดนำ้� ฝ�ขวดนำ้� แก้วนำ้� ถุงพล�สติก และอื่น ๆ ทิ้งลงในถังขยะโดย

      แยกประเภทขยะให้ถูกต้อง

    3.3 ให้นักเรียนใช้โรงอ�ห�รให้ตรงต�มเวล�ที่กำ�หนดในแต่ละระดับชั้น ห�กมี

      กรณีพิเศษต้องขออนุญ�ตจ�กฝ่�ยบริห�รทั่วไป

    3.4 ให้นักเรียนรับประท�นอ�ห�รและเครื่องดื่มในบริเวณโรงอ�ห�ร

    3.5 นักเรียนต้องรักษ�คว�มสะอ�ดในก�รใช้บริก�รโรงอ�ห�ร

การบริการต่าง ๆ

   1. บริก�รอ�ห�รให้นักเรียนชั้นเตรียมอนุบ�ล – ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 

       เช้า          เวล� 06.30 น. – 07.40 น.  นักเรียน  

       เช้าและกลางวัน     เวล� 06.30 น. – 13.30 น.  บุคคลทั่วไป

   2. บริก�รอ�ห�รกล�งวันประจำ�นักเรียน ต้ังแต่ช้ันเตรียมอนุบ�ล - ช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี 4

โดยคุณครูประจำ�ชั้นหรือครูประจำ�วิช�ดูแลจนกระท่ังนักเรียนรับประท�นอ�ห�รเสร็จ

เรียบร้อย
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ. 2548

 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� 6 และม�ตร� 65 แห่งพระร�ชบัญญัติคุ้มครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร จึงว�งระเบียบว่�ด้วยก�รลงโทษ

นักเรียนและนักศึกษ�ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่� “ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ว่�ด้วยก�รลงโทษนักเรียน

และนักศึกษ� พ.ศ. 2548”

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รลงโทษนักเรียน หรือ

นักศึกษ� พ.ศ. 2543

 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ “ผู้บริห�รโรงเรียนหรือสถ�นศึกษ�” หม�ยคว�มว่� ครูใหญ่ 

อ�จ�รย์ใหญ่ ผู้อำ�นวยก�ร อธิก�รบดี หรือหัวหน้�ของโรงเรียนหรือสถ�นศึกษ� หรือ

ตำ�แหน่งที่เรียก ชื่ออย่�งอื่นของโรงเรียนหรือสถ�นศึกษ�นั้น 

 “กระทำาความผิด” หม�ยคว�มว่� ก�รท่ีนักเรียนหรือนักศึกษ�ประพฤติฝ่�ฝืนระเบียบ 

ข้อบังคับของสถ�นศึกษ� หรือของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร หรือกฎกระทรวงว่�ด้วยคว�ม

ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษ� 

 “การลงโทษ” หม�ยคว�มว่� ก�รลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษ�ที่กระทำ�คว�มผิด 

โดยมีคว�มมุ่งหม�ยเพื่อก�รอบรมสั่งสอน

 ข้อ 5  โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษ�ที่กระทำ�คว�มผิด มี 4 สถ�นดังนี้ 

  5.1 ว่�กล่�วตักเตือน 

  5.2 ทำ�ทัณฑ์บน 

  5.3 ตัดคะแนนคว�มประพฤติ

  5.4 กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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 ข้อ 6  ห้�มลงโทษนักเรียน และนักศึกษ�ด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือ

ลงโทษด้วยคว�มโกรธ หรือด้วยคว�มพย�บ�ท โดยให้คำ�นึงถึงอ�ยุของนักเรียน หรือ

นักศึกษ� และคว�มร้�ยแรงของพฤติก�รณ์ประกอบก�รลงโทษด้วย ก�รลงโทษนักเรียน 

หรือนักศึกษ�ให้เป็นไป เพื่อเจตน�ที่จะแก้นิสัยและคว�มประพฤติไม่ดีของนักเรียน หรือ

นักศึกษ�ให้รู้สำ�นึกในคว�มผิด และกลับประพฤติตนใน ท�งที่ดีต่อไป ให้ผู้บริห�รโรงเรียน

หรือสถ�นศึกษ� หรือผู้ที่ผู้บริห�รโรงเรียนหรือสถ�นศึกษ�มอบหม�ยเป็นผู้มีอำ�น�จใน

ก�รลงโทษนักเรียน นักศึกษ�

 ข้อ 7  ก�รว่�กล่�วตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียน หรือนักศึกษ�กระทำ�คว�มผิด ไม่ร้�ยแรง

 ข้อ 8  ก�รทำ�ทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษ�ที่ประพฤติตนไม่เหม�ะสม

กับสภ�พนักเรียนหรือนักศึกษ� ต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยคว�มประพฤตินักเรียน และ

นักศึกษ� หรือได้รับโทษว่�กล่�วตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหล�บ 

 ก�รทำ�ทัณฑ์บนให้ทำ�เป็นหนังสือ และเชิญบิด�ม�รด�หรือผู้ปกครองม�บันทึก

รับทร�บคว�มผิดและรับรองก�รทำ�ทัณฑ์บนไว้ด้วย

 ข้อ 9 ก�รตัดคะแนนคว�มประพฤติ ให้เป็นไปต�มระเบียบปฏิบัติว่�ด้วยก�ร 

ตัดคะแนนคว�มประพฤตินักเรียนและนักศึกษ�ของแต่ละสถ�นศึกษ�กำ�หนด และให้ทำ�

บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐ�น

 ข้อ 10 ทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียน และนักศึกษ�

กระทำ�คว�มผิดที่สมควร ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ก�รจัดกิจกรรมให้เป็นไปต�มแนวท�งที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด

 ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร รักษ�ก�รให้เป็นไปต�มระเบียบนี้ และ ให้มี

อำ�น�จตีคว�มและวินิจฉัยปัญห�เกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มระเบียบนี้

ประก�ศ ณ วันที่ 18 มกร�คม พ.ศ. 2548

อดิศัย โพธ�ร�มิก 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
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กฎกระทรวง 

กำาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๖ และม�ตร� ๖๔ แห่งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหม�ยที่มีบทบัญญัติบ�งประก�รเกี่ยวกับก�รจำ�กัดสิทธิและ

เสรีภ�พของบุคคล ซึ่งม�ตร� ๒๙ ประกอบกับม�ตร� ๓๑ ม�ตร� ๓๔ ม�ตร� ๓๕ 

ม�ตร� ๓๖ ม�ตร� ๓๙ ม�ตร� ๔๘ และม�ตร� ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย

บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ศึกษ�ธิก�รออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษ�ต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ 

  (๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถ�นศึกษ�โดยไม่ได้รับอนุญ�ตในช่วงเวล�เรียน 

  (๒) เล่นก�รพนัน จัดให้มีก�รเล่นก�รพนัน หรือมั่วสุมในวงก�รพนัน 

  (๓) พกพ�อ�วุธหรือวัตถุระเบิด

  (๔) ซื้อ จำ�หน่�ย แลกเปลี่ยน เสพสุร� หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเม� 

บุหรี่ หรือย�เสพติด

  (๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอ�ทรัพย์บุคคลอื่น 

  (๖) ก่อเหตุทะเล�ะวิว�ท ทำ�ร้�ยร่�งก�ยผู้อื่น เตรียมก�รหรือกระทำ�ก�รใดๆ 

อันน่�จะก่อให้เกิดคว�มไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประช�ชน 

  (๗) แสดงพฤติกรรมท�งชู้ส�วซึ่งไม่เหม�ะสมในที่ส�ธ�รณะ

  (๘) เกี่ยวข้องกับก�รค้�ประเวณี

  (๙) ออกนอกสถ�นที่พักเวล�กล�งคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็น ก�ร

สร้�งคว�มเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
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 ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถ�นศึกษ�กำ�หนดระเบียบว่�ด้วยคว�มประพฤติของนักเรียน

และนักศึกษ�ได้เท่�ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๔๘

จ�ตุรนต์ ฉ�ยแสง

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
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