โรงเรียนจักรค�ำคณาทรจังหวัดล�ำพูน
ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2447
และ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6
พระราชทานนามว่า
“โรงเรียนจักรค�ำคณาทร” ตามพระนามเจ้าผู้ครองนครล�ำพูน

และได้ย้ายมาเรียนสถานที่ปัจจุบันนี้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนพ.ศ. 2484
และโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียน
และใช้อักษรย่อ “จ.ค.”

ตราประจ�ำโรงเรียน

รูปจักรเป็นเครื่องหมายประจ�ำตระกูล “ณ  ล�ำพูน” โดยเจ้าจักรค�ำขจรศักดิ์ได้อนุญาตให้ใช้
เป็นเครือ่ งหมายของโรงเรียนจักรค�ำคณาทรจังหวัดล�ำพูนมีแฉกทัง้ หมด 15 แฉกหมุนทวนเข็มนาฬิกา

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยในปี ๒๕๖๑

อัตลักษณ์

ลูกจักรค�ำฯ  เป็นผู้น�ำ  สร้างสรรค์สังคม

คติพจน์

สุวิชาโน  ภวํโหติ  ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

สีประจ�ำโรงเรียน
น�้ำเงิน–เหลือง

ต้นไม้ประจ�ำโรงเรียน
ต้นสนปฏิพัทธ์

ค�ำน�ำ
หนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้จัดท�ำเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีวินัย  
เห็นความส�ำคัญของกฏระเบียบของโรงเรียน  อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่ า งโรงเรี ย น  นั ก เรี ย น และผู ้ ป กครองในระหว่ า งที่ นั ก เรี ย นด� ำ รงตนอยู ่ ใ นโรงเรี ย น
จักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน  หากนักเรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนได้  นักเรียนก็
จะเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองไทย  และเป็นพลโลกที่ได้รับการพัฒนาตนเอง  
ให้เป็นผู้น�ำ  สร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนสืบไป
คณะผู้จัดท�ำ

เพลงมาร์ชจักรค�ำฯ
ค�ำร้อง - ท�ำนอง
โดย นายชาญ   ตาวารัตน์
พ.ศ. 2525
น�้ำเงินเหลืองเลื่องลือชื่อกระฉ่อน
เกียรติจักรค�ำคณาทรก้องไกล
ลูกจักรค�ำการกีฬากล้าเกรียงไกร
เราพร้อมใจร่วมรักสามัคคี
น�้ำเงินเหลืองมั่นในพุทธศาสน์
เทิดทูนชาติราชาราชินี
แผ่นดินไทยใครมาย�่ำยี
เราพร้อมพลีชีวีป้องกัน
กตัญญูรู้คุณคณาจารย์
ตั้งปณิธานมุ่งงานสร้างสรรค์
เพื่อสังคมไทยเพื่อชาติพิลาสครัน
และยึดมั่นคุณธรรมกระท�ำดี
น�้ำเงินเหลืองเลื่องลือชื่อกระฉ่อน
ลูกจักรค�ำคณาทรเปรมปรีดิ์
จะธ�ำรงคงความดีนี้
เพื่อศักดิ์ศรีจักรค�ำคณาทร
เพื่อศักดิ์ศรีจักรค�ำคณาทร....

สารบัญ
เรื่อง
ค�ำน�ำ
สารบัญ
ตอนที่ 1

ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

หน้า
โรงเรียนจักรค�ำคณาทรจังหวัดล�ำพูน
- ผังโรงเรียน
- แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนจักรค�ำคณาทร
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- บุคลากรโรงเรียน
- ท�ำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์
- บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานอ�ำนวยการ
- ขอบข่ายและหน้าที่ของกลุ่มงานอ�ำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
- การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
- การวัดผลและประเมินผล
- แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
- กรอบการวัดและประเมินผลการเรียน
- ระเบียบปฏิบัติในการติดต่องานทะเบียน - วัดผล
- งานแนะแนว
- บริการห้องสมุด
- ระเบียบและข้อบังคับของห้องสมุด

2
3
4
5
25
26
28
29
32
36
37
42
44
45
47
49
52

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายงาน
-  โครงการธนาคารโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
     -  งานอนามัยโรงเรียน
-  งานโภชนาการ
-  งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
-   การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-   รายชื่อครูที่ปรึกษา
-   แนวทางที่นักเรียนพึงประพฤติปฏิบัติ
-   ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน
-   ระเบียบการเข้าแถวเคารพธงชาติ  การท�ำความเคารพของนักเรียน
-   ระเบียบการใช้บัตรต่างๆ
-   ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน
-   ข้อบังคับโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน ว่าด้วย สภานักเรียน
-   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546
- เกณฑ์ควบคุมความประพฤติของนักเรียน
-   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
-   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
หรือนักศึกษาพ.ศ.2548
-   หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หน้า
56
57
59
60
62
63
66
67
69
70
71
75
85
88
96
99
101

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

ผู้ช่วย
รองผู้อานวยการ

- งานนโยบายและ
แผนงาน
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและ
สินทรัพย์
- งานออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง
- งานกาหนดคุณลักษณะ
- งานสารสนเทศ

ผู้ช่วย
รองผู้อานวยการ

- งานสานักงาน
อานวยการ
- งานสานักบริหาร
- งานสารบรรณ
- งานบุคลากร
- งานวิจัยและพัฒนา
บุคลากร
- งานการรับนักเรียน

รองผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ช่วย
รองผู้อานวยการ
- งานแผนงานและ
พัสดุ
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
-งานสารสนเทศ
-งานห้องสมุด
-งานเทคโนโลยีฯ
-งานศูนย์เรียนรู้ไร้
พรมแดนและ
อาเซียนศึกษา
-งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนฯ
-งานสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอน

ผู้ช่วย
รองผู้อานวยการ

-งานสานักงาน
-งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
-งานวิเทศสัมพันธ์ฯ
- งานโครงการพิเศษ
และ STEM
- งานห้องเรียนพิเศษ
- งานนิเทศภายใน
- งานแนะแนว
- งานแหล่งเรียนรู้ฯ
- งานการเรียนการ
สอนด้วย
ภาษาอังกฤษ(EIS)
- งานพัฒนาการเรียน
การสอน

- งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
- งานส่งเสริมความ
พฤติกรรมและวินัย
นักเรียน
- งานพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน
- งานป้องกันแก้ไขยาเสพ
ติดและTo Be Number
One
- งานส่งเสริมคุณธรรม
และศูนย์จริยศึกษา

- งานสานักงาน
- งานพัสดุ
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
สารสนเทศและวิจัย
- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
งานระดับชั้น
- งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง
- งานสิ่งแวดล้อม

- งานแผนงาน

ผู้ช่วย
รองผู้อานวยการ

ผู้ช่วย
รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

- งานสานักงาน/พัสดุ
- งานแผนงาน/
สารสนเทศ
- งานสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์
- งานชุมชนและภาคี
เครือข่าย
- งานธนาคาร โรงเรียน
- งานดุริยางค์
- งานเกียรติประวัติ
- งานสหกรณ์ร้านค้า
- งานสวัสดิการ
- งานอนามัยโรงเรียน

ผู้ช่วย
รองผู้อานวยการ

3

-

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานอาคาร สถานที่
- งานภูมิทัศน์
- งานอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย
- งานดูแลความสะอาด
อาคาร
- งานโภชนาการ
- งานคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้ช่วย
รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

สมาคมศิษย์เก่าจักรคาคณาทร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

นักเรียน / ครู / บุคลากร / ผู้ปกครอง / ชุมชน

-งานทะเบียน
-งานวัดผล
-งานประมวลผล
-งานหลักสูตร
อัตรากาลังและ
ตารางสอน

ผู้ช่วย
รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

สมาคมผู้ปกครองและครู

ผู้อานวยการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โครงสร้าโครงสร้
งการบริ
หารงานโรงเรี
ยนจั
คณาทร  จั
ดล�น ำปีพูกนารศึ
  ปีกกษาารศึ2558
กษา 2560
างการบริ
หารงานโรงเรี
ยนจักกรค�
รคำาคณาทร
จังหวังดหวั
ลาพู

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
3
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

ดร.มานิตย์  ศรีพิทักษ์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ดร.มานิตย์
  2. พ.ต.ท.หญิงกิ่งกมล
  3. นายวุฒิ
  4. นางสาวเกษรา  
  5. นางทัศนีย์
  6. นายวิโรจน์
  7. พระเทพรัตนนายก
  8. พระครูศรีวโรภาศ
  9. ดร.ยงยุทธ
10. ดร.เฉลิม
11. นายอภิชัย
12. นายนพรัตน์
13. นายแพทย์ก�ำธร
14. นายพงษ์เทพ
15. นายสุพล

ศรีพิทักษ์
ยะตะพงษ์
สัมฤทธิ์
ลังกาพินธุ์
สุทธิไชยากุล
สายพันธุ์
ยะบุญธง
ฟักอ่อน
ธนนาทธนะชน
นกเทศ
ตันติวรานุรักษ์
มนัสตรง
ประสานศรี

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระภิกษุ
ผู้แทนพระภิกษุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

ฝ่ายบริหาร

นายสุพล ประสานศรี
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ กันทะวงศ์
รองผูอ้ ำ� นวยการ
กลุม่ งานอ�ำนวยการ
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ

นางทิพย์อบุ ล ศิรบิ ลู ย์
รองผูอ้ ำ� นวยการ
กลุม่ งานวิชาการ
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ

นายศรีวยั โญกาศ
รองผูอ้ ำ� นวยการ
กลุม่ งานกิจการนักเรียน
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ

นางจันทร์เพ็ญ สิทธิตนั
รองผูอ้ ำ� นวยการ
กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ

นายมงคล ผุสดี

นายสุรพงษ์ วงศรีคณ
ุ ถาวร

นายวุฒิ สัมฤทธิ์

นายจ�ำรัส อินต๊ะเสน

นายไกรยุทธ อินทรเดช

นายสุรยิ า นิม่ ตระกูล

นายศักดา รัตนพงศ์

นายกฤษดา วงค์หล้า

กลุม่ งานอ�ำนวยการ

กลุม่ งานวิชาการ

นายปรีดา ยะธิมา

กลุม่ งานกิจการนักเรียน

กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป

5
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางทิพย์อบุ ล ศิรบิ ลู ย์
รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานบริหารวิชาการ

นายสุรพงษ์ วงศรีคณ
ุ ถาวร
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ

นายสุรยิ า นิม่ ตระกูล
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ

นายปรีดา ยะธิมา
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ
และนายทะเบียน

นางจันทร์ฉาย สุวลัย
หัวหน้าส�ำนักงาน
ทะเบียนและวัดผล

นางพรสวรรค์ ศรีบญ
ุ เพ็ง
หน.งานประมวลผล

นายวิทยา วรรณมะกอก
หน.งานเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา

นางจันทร์ฉาย สุวลัย
หัวหน้างานทะเบียน

นายสาคร โพลาดุก
หน.งานแนะแนว

นางมยุรี สมพงษ์
หน.งานวัดผล

นางนฤชล พิมพ์สว่าง
หัวหน้างานห้องสมุด

นางนัยนา อินทรเดช
หน.งานวิเทศสัมพันธ์
Dreams and Teams

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

7

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนภัค ฐิตมิ นัส
หน.งานพัฒนาการเรียน
การสอน

น.ส.จุไรรัตน์ ไชยวงศ์
นางพิณพร จันตารี
หน.กลุม่ สาระการเรียนรู้ หน.กลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาไทย

นางสุภาวดี ศรีบรุ ี
หน.กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

นายอุเทน ศรีตระกูล
หน.กลุม่ สาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นายนิคม โท๊ะลงธง
หน.กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นายนิวฒ
ั น์ ไววุฒิ
หน.กลุม่ สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไกรสร วงศ์ววิ ฒ
ั น์
หน.กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน

นายศยานันท์ ยารังฝัน้
หน.ส�ำนักงานวิชาการ

นางจันทร์ฉาย สุวลัย
หน.กลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นายเสมือน สายศร
หน.กลุม่ สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.ภูษณิศา บริหาร
งานหลักสูตรและ
ตารางสอน
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางฉัตราพร ศุกลพันธ์
หน.แผนงานและพัสดุ
หน.สาขาคหกรรม

นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวร
หน.งานเกียรติประวัติ

นายอุเทน ศรีตระกูลวงค์
หน.งานสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

นายพิชติ ค�ำบุรี
หน.งานแหล่งเรียนรู้
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่

นางชลภิรตั น์ แก้วมูล
หน.งานคอมพิวเตอร์

น.ส.ฉวีวรรณ พรหมณะ
หน.งานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ

น.ส.ณิชาภา จันทร์เพ็ญ
หน.งานวิจยั
เพือ่ การศึกษา

น.ส.สุกญ
ั ญา เติงจันต๊ะ
หน.งานบันทึกการสอน

นายแสวง ใจรังสี
หน.งานสวนพฤษศาสตร์

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

9

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นายวุฒิ สัมฤทธิ์
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ

นางนภารัตน์ พัชรพิชญ์
หน. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

นายศรีวยั โญกาศ
รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานกิจการนักเรียน

นายศักดา รัตนพงศ์
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ

นางสุณญ
ั ช์ อินต๊ะเสน
นายระนอง ส่องศรี
นางจิราวรรณ ม่วงจันทร์
หน.งานส�ำนักงาน
หน. งานส่งเสริมประชาธิปไตย หน.งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและศูนย์จริยศึกษา

นางบุณยนุช ใจบรรทัด
นางชูศรี วงศ์ววิ ฒ
ั น์ ว่าที่ รต.กมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์ นางมณีรกั ษ์ เอ็นเมืองเหล็ก
หน. งาน To Be Number One หน.งานแผนงานสารสนเทศ หน.งานส่งเสริมความประพฤติ
หน.งานวินยั หญิง
และวินยั นักเรียน

นายไกรสร วงศ์ววิ ฒ
ั น์ นายพีรพล พรหมมินทร์ นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์
หน. งานป้องกันอุบตั เิ หตุนกั เรียน หน. งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
หน.งานวิจยั
และการจราจร
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นางประภัสสร พรมค�ำตัน
หน.งานพัสดุ
กลุม่ งานกิจการนักเรียน

นายนิตยาภรณ์ สุรนิ ทร์
หน.ระดับชัน้ ม.1

นางดาริกา สุขโชติ
หน.ระดับชัน้ ม.2

นายบรรยง ทิพยอด
หน.ระดับชัน้ ม.3

นางธาริณี แสงหงษ์
หน.ระดับชัน้ ม.4

นายจักริน อินทนนท์
หน.ระดับชัน้ ม.5

ว่าทีร่ อ้ ยตรีปรีชา ญาณโรจน์
หน.ระดับชัน้ ม.6

นายบุญชัย กลิน่ อวล
หน.คณะสีมว่ ง

นางมาลัย สานหลาน
หน.คณะสีเขียว

ว่าที่ รต.กมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์
หน.คณะสีแดง

นายพรชัย สินธุปนั
หน.คณะสีฟา้

นางอ�ำภา เชียงค�ำ
หน.คณะสีชมพู

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตนั
รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

นายจ�ำรัส อินต๊ะเสน
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ

นายกฤษดา วงศ์หล้า
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ

น.ส.ดุษฎี วัฒนคามินทร์
หน.ส�ำนักงาน

นายสันติ จีราพันธุ์
หน.งานโสตทัศนศึกษา

นายสมาน อ่นุ แก้ว
หน.งานภูมทิ ศั น์

นางพิรานันท์ พรหมขัตแิ ก้ว
หน. งานธนาคารโรงเรียน

นายวสันต์ วีระโพธิ์
หน.งานดุรยิ างค์

นางสุคนธ์ จินดาหลวง
หน.งาน อย.น้อย
และ หน.งานโภชนาการ
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางรสสุคนธ์ รุดชาติหน.งาน
ดูแลความสะอาด
อาคารเรียน

นางดาริกา สุขโชติ
หน.งานอนามัยโรงเรียน

นายจิรานนท์ วิชยั ค�ำ
งานแผนงานและสารสนเทศ

น.ส.มณีรกั ษ์ เอ็นเมืองเหล็ก
หน.ศูนย์กฬี า

นายปรีชา มีแจ้
หน.งานชุมชน
และภาคีเครือข่าย

นายอลงกรณ์ ข่าทิพย์พาที
หน.งานเวรรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา

นายอนุสรณ์ ระลึก
หน.งานอนุรกั ษ์พลังงาน
และสิง่ แวดล้อม

นายเชาว์ อุปปินใจ
หน.งานอาคารสถานที่

ว่าที่ ร.ต.กิตชิ ยั ตัง้ ตรง
หน.งานปฏิคม

นางสุพรพงศ์ สุวรรณรัตน์
หน.งานประชาสัมพันธ์

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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กลุ่มงานอ�ำนวยการ

ว่าทีร่ อ้ ยตรีอดุลย์ กันทะวงค์

รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานอ�ำนวยการ

นายมงคล ผุสดี
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ

นางพิกลุ จีราพันธุ์
หน.งานการเงินและบัญชี

นายไกรยุทธ อินทรเดช
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ
และ หน.งานนโยบายและแผนงาน

นางสุมาลี ชัยบูรณ์
หน.งานพัสดุและสินทรัพย์

นางรัตนา ซุกซอน
หน.งานวิจยั และพัฒนา
บุคลากร

นางปัณนิกา ไชยนวล นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์
หน.งานบุคลากร
หน.งานสารสนเทศโรงเรียน

นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่ นางพัทยา หาญเมืองใจ
หน.งานประกัน
หน.งานสารบรรณ
คุณภาพการศึกษา
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูพณ
ิ พร จันตารี

ครูนภารัตน์ พัชรพิชญ์

ครูไกรยุทธ อินทรเดช

ครูนติ ยาภรณ์ สุรนิ ทร์

ครูปาจารีย์ ปัญโญใหญ่

ครูชศู รี วงศ์ววิ ฒ
ั น์

ครูสราทิพย์ สีมาขจร

ครูกรวรรณ พิฆเนศวร

ครูปรีชา มีแจ้

ครูนนั ท์นภัส ฐานเหล็ก

ครูจริ านนท์ วิชยั ค�ำ

ครูแสวง ใจรังสี

ครูสพุ รพงศ์ สุวรรณรัตน์

ครูนฤชล พิมพ์สว่าง

นางลัดดา นิม่ ไพบูลย์วฒ
ั น์

ครูศริ พิ รรณ ค�ำยอง

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูจนั ทร์ฉาย สุวลัย

ครูสมนึก แฉ่งสุวรรณ

ครูพชั รินทร์ เมืองอินทร์

ครูนงคราญ ชูกจิ คุณ

ครูมยุรี สมพงษ์

ครูพรสวรรค์ ศรีบญ
ุ เพ็ง

ครูนฤมล ศิรนิ นั ท์

ครูพรชัย สินธุปนั

ครูรงุ่ เรือง อุดแจ่ม

ครูภคนันท์ อักษรทับ

ครูพชิ าพัชร กาฬภักดี

ครูสาวิตรี ไชยเทพ

ครูเชิญขวัญ ปิงใจ

ครูปฐั วัลย์ กิตติ

ครูชศู กั ดิ์ อุดอิน่ แก้ว

ครูววิ าห์พร นามธง

ครูศริ วิ รรณ ประภัสสรกุล

ครูณชิ าภา จันทร์เพ็ญ

ครูรชั นีกร ค�ำบุญมา

ครูปยิ ศักดิ์ นาคช่วย
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูสริ พิ นั ธุ์ จันทราศรี

ครูเดือนเพ็ญ ใจบุญ

ครูพริ านันท์ พรหมขัตแิ ก้ว ครูจนั ทร์ประภา เตจาค�ำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูสภุ าวดี ศรีบรุ ี

ครูธติ ศิ กั ดิ์ ข่าทิพย์พาที

ครูธญ
ั ญา ไม่มที กุ ข์

ครูธาริณี แสงหงษ์

ครูอำ� ภา เชียงค�ำ

ครูบญ
ุ ชัย กลิน่ อวล

ครูรงุ้ เบญจา สุปนิ ราษฎร์

ครูนภัค ฐิตมิ นัส

ครูฉวีวรรณ พรหมณะ

ครูจริ าวรรณ ธรรมยศ

ครูจารุวรรณ ชมเดช

ครูระนอง ส่องศรี

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูปณ
ั ณิกา ไชยนวล

ครูอมรรัตน์ ตันไชย

ครูพชิ ติ ค�ำบุรี

ครูจารุนยี ์ ใจแจ่ม

ครูชลธิกาญจน์ จินาจันทร์ ครูผกาพรรณ อินปัน๋ แก้ว

ครูนติ ยา มะโนค�ำ

ครูกลั ยา จันทรา

ครูธดิ าพร อัมรากูล

ครูเสฐียรพงษ์ จีนมะนี

ครูอนุสรณ์ ระลึก

ครูอจั ฉรา ธีรวิทยานุกลู

ครูณฐั ธิดา นันต๊ะแก้ว

ครูวฑิ รู ย์ สุธรรม

ครูปาริฉตั ร สุใจยา

ครูนภิ าพร ภูมภิ ู

ครูปพนสรรค์ ปวนเปีย้

ครูกฤติยาภรณ์ สิทธิตนั

ครูณฐั กานต์ กาบศรี

ครูธดิ า ฮาวปินใจ
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูจไุ รรัตน์ ไชยวงศ์

ครูสณ
ุ ญ
ั ช์ อินต๊ะเสน

ครูพมิ พร ด่านไพบูลย์

ครูสรุ างค์ รมหิรญ
ั

ครูมนั ทนา ทาหน่อทอง

ครูผอ่ งศรี มณีขตั ยิ ์

ครูรตั นา จารุจณ
ุ าวงศ์

ครูกฤษดา วงศ์หล้า

ครูโปรยทอง แซ่แต้

ครูประภัสสร พรมค�ำตัน

ครูสหัสนัย จิตรกุล

ครูธญ
ั วรัตน์ เจริญจิตร์ ครูวา่ ที่ ร.ต.กิตติชยั ตัง้ ตรง

ครูจริ าวรรณ ม่วงจันทร์

ครูธญ
ั กมล บุญยะสิงห์

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูนวิ ฒ
ั น์ ไววุฒิ

ครูดาริกา สุขโชติ

ครูวฒ
ุ ิ สัมฤทธิ์

ครูจำ� รัส อินต๊ะเสน

ครูศกั ดา รัตนพงศ์

ครูพรี พล พรหมมินทร์ ครูมณีรกั ษ์ เอ็นเมืองเหล็ก ครูกมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูอเุ ทน ศรีตระกูลวงศ์

ครูเชาว์ อุปปินใจ

ครูไกรสร วงศ์ววิ ฒ
ั น์

ครูอญ
ั ชลี หม่องพะสัน่

ครูศริ ลิ กั ษณ์ วีระโพธิ์

ครูวสันต์ วีระโพธิ์

ครูธญ
ั สินี อริยา

ครูสภุ ารัตน์ วังพฤกษ์
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูเสมือน สายศร
หัวหน้ากลุม่ สาระ

ครูฉตั ราพร ศุกลพันธ์หวั หน้า ครูชลภิรตั น์ แก้วมูล
สาขาคหกรรม
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

ครูทนั ฤทธิ์ อินทรีย์
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม

ครูมาลัย สายหลาน
หัวหน้าสาขาธุรกิจ

ครูมงคล ผุสดี

ครูสมุ าลี ชัยบุรณ์

ครูสคุ นธ์ จินดาหลวง

ครูศรีไว ปาลี

ครูสมาน อุน่ แก้ว

ครูวริ ภาศา สินธุปนั

ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ญาณโรจน์

ครูกลั ยา ไชยรังษี

ครูสนั ติ จีราพันธ์

ครูศภุ ลักษณ์ บุษมงคล

ครูรตั นา ซุกซอน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูบณ
ุ ยนุช ใจบันทัด

ครูพกิ ลุ จีราพันธ์

ครูณชั ชา เตจะโสด

ครูปรีดา ยะธิมา

ครูดษุ ฎี วัฒนคามินทร์

ครูสายฝน ส่องศรี

ครูนภัสสร วงศรีคณ
ุ ถาวร

ครูวทิ ยา วรรณมะกอก

ครูพรรษา ชายน้อย

22

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูนคิ ม โท๊ะลงธง

ครูสรุ พงษ์ วงศรีคณ
ุ ถาวร

ครูพทั ยา หาญเมืองใจ

ครูอภิชาติ หงษ์สร้อย

ครูประกายค�ำ พรหมณะ

ครูรสสุคนธ์ รุดชาติ

ครูพสิ มัย สารพันธ์

ครูสกุ ญ
ั ญา เติงจันต๊ะ

ครูชญานิศ เขือ่ นควบ

ครูวรณัน พรหมช่วย

ครูจกั ริน อินทนนท์

ครูเยาวภา ค�ำสม

ครูศยานันท์ ยารังฝัน้

ครูภษู ณิศา บริหาร

ครูภริ ดา บุญศิรชิ ยั

ครูอกั ษร วรรณกันธา

ครูรงุ่ สยาม เสนางาม ครูธญ
ั ชญาภรณ์ ธิมายอม

ครูนยั นา อินทรเดช

ครูภคั ยา รัตนวราหะ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูวราภรณ์ หน่อค�ำ

ครูกนกนุช พัชรประพันธ์ุ ครูรพินทร์ พีระพัฒนสกุล

ครูกฤชาณัฎฐ์ เป้าแก้ว

นักการภารโรง

นายณรงค์ สุขสาร

นายดุสติ ปัญญาค�ำ

นายประสงค์ สินธุเขียว

นายสุมติ ร ปัญโญ

ครูต่างชาติ

Mr.Adam Clapham

Mr.Bill Whiting

Miss Minori Kawanishi

Ms.Jenny Abaring
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

ครูอัตราจ้าง

น.ส.ชนิกามาศ ศรีวชิ ยั
กลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นายศิวรินทร์ แสงผึง้
กลุม่ สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐวุฒิ พรนวม
น.ส.ดลหทัย อินทร์จนั ทร์
กลุม่ สาระการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ั
นายกรีฑาวุฒิ เขือ่ นปัญญา น.ส.ธัญญารัตน์ พวงมาลา น.ส.รมิดา ธนเดชหิรญ
แนะแนว
กลุม่ สาระการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ

นายกฤษดา เรืองข�ำ นายนฤเทพ พรหมเทศน์

กลุม่ สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุม่ สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พนักงานราชการ

น.ส.ทิวาพร มานะรักษ์
นายอนุชติ จอมค�ำ
แนะแนว
กลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวสุ รัตนพงษ์
กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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ท�ำเนียบผู้บริหาร
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ – สกุล
นายช่วย  มุนิกานนท์
ร.ต.อ.แก้ว
นายบุษย์
ร.ต.อ.เสวก
ร.ต.ท.ขุนวิชชากิจ  
นายกุหลาบ
นายทองอินทร์
นายนกแก้ว
นายพิศาล
นายเทพ
นายวัน
นายโชติ
นายพันธ์
นายสุเชฎฐ์
นายประสิทธิ์
นายภิรมย์
นายประสิทธิ์
นายเอื้อ
นายอิสระ
นายสุรชาติ
นางสาวสายสมร
นายประสิทธิ์
นายธารา
นายบริบูรณ์
นายมานิตย์
นายอ�ำนวย
นายสกล
นายสุพล

(ขุนชิต  ครุณการ)
วามะรูป
วัฒนวรา
เรืองอัมพร
จนิสัณฑ์
ประภาสะโนบล
ปัณฑรานนท์
ไพบูลย์
มั่นเสมอ
อินสุวรรณ
บุญฤทธิ์
สุวรรณชิต
รัติกนก
วิชชวุต
ธนะปัญโญ
บุษยกุล
ธนะปัญโญ
มณีรัตน์
เกิดทอง
ช่วงฉ�่ำ
เจริญจันทร์แดง
แสนไชย
จาตุประยูร
สุทธสุภา
ศรีพิทักษ์
อุตตระพะยอม
ทะแกล้วพันธุ์
ประสานศรี

ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
                         - กุมภาพันธ์ 2456
กุมภาพันธ์ 2456 - พฤษภาคม  2461
พฤษภาคม 2461 - มีนาคม 2465
มีนาคม 2465 - กรกฎาคม 2475
กรกฎาคม 2475 - กรกฎาคม 2478
กรกฎาคม 2478 - พฤศจิกายน 2479
พฤศจิกายน 2479 - กันยายน 2483
ตุลาคม 2483 - พฤษภาคม 2484
พฤษภาคม 2484 - มกราคม 2485
มกราคม 2485 - พฤษภาคม 2489
พฤษภาคม 2489 - กุมภาพันธุ์ 2490
กุมภาพันธ์ 2490 - สิงหาคม 2491
กันยายน 2491 - มิถุนายน 2495
มิถุนายน 2495 - ตุลาคม 2505
ตุลาคม 2505 - ตุลาคม 2507
ตุลาคม 2507 - มิถุนายน 2512
ธันวาคม 2512 - มิถุนายน 2518
มิถุนายน 2518 - มิถุนายน 2522
มิถุนายน 2522 - มิถุนายน 2525
มิถุนายน 2525 - ตุลาคม 2534
ตุลาคม 2534 - มิถุนายน 2535
มิถุนายน 2535 - พฤศจิกายน 2535
พฤศจิกายน 2535 - ตุลาคม 2537
พฤศจิกายน 2537 - พฤศจิกายน 2544
พฤศจิกายน 2544 - ตุลาคม 2547
ตุลาคม 2547 – ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554 - 2559
ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447  เดิมตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุ
หริภญ
ุ ชัย  บริเวณคณะสะดือเมือง  ขณะนัน้ มีชอื่ ว่า “โรงเรียนวิทยาคม” ต่อมาอาคารเรียนทรุดโทรม  
บริเวณคับแคบ เจ้าผูค้ รองนครล�ำพูนคือ  พลตรีมหาอ�ำมาตย์โทเจ้าจักรค�ำขจรศักดิ  ์ จึงได้ประทานทีด่ นิ           
ติดถนนสายล�ำพูน - ป่าซาง  บ้านสันดอนรอม  อ�ำเภอเมืองล�ำพูน  ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ์ล�ำพูน  ในปัจจุบัน   พร้อมกับประทานเงินอีกจ�ำนวน  4,000  บาท  และได้รับงบประมาณ
ทางราชการอีก  3,500 บาท  จึงย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ ณ  สถานที่ดังกล่าว  และเปิดการสอน
เมื่ อ วั น ที่ 1 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 โดยได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานนามให้ว่า “โรงเรียนจักรค�ำคณาทร” ตามพระนามของ
เจ้าผู้ครองนครล�ำพูน  และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน   ต่อมาราชการเห็นว่าบริเวณโรงเรียนคับแคบ  
ขยายไม่ได้  จึงได้ย้ายมาสร้างที่บ้านหนองเส้ง  ถนนเจริญราษฎร์  โดยจับจองที่ดิน  ขอแบ่งซื้อ
จากราษฎร  และได้รบั ความกรุณาจาก พลตรีมหาอ�ำมาตย์โทเจ้าจักรค�ำขจรศักดิ  ์ เจ้าวรทัศน์  ณ  ล�ำพูน
และคุ ณ บรรจง -  คุ ณ พิ กุ ล   นวชั ย    บริ จ าคที่ ดิ น สมทบรวมเนื้ อ ที่ ทั้ ง หมด  37  ไร่   3  งาน
17.80  ตารางวา  เลขที  ่ 426  ถ.เจริญราษฎร์  อ.เมือง  จ.ล�ำพูน   เมือ่ เริม่ สร้างครัง้ แรก มีอาคารไม้
2 ชั้น  เพียงหลังเดียว  (รื้อถอนออกไปแล้ว)  และได้ย้ายนักเรียน  พัสดุ  ครุภัณฑ์   มาเรียน  
ณ  สถานทีแ่ ห่งใหม่นเี้ มือ่ วันที  ่ 12  มิถนุ ายน  พ.ศ. 2484  ซึง่ โรงเรียนได้ถอื เอา วันที  ่ 12  มิถนุ ายน
ของทุกปี  เป็นวันสถาปนาโรงเรียนสืบมา

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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ปัจจุบันโรงเรียนจักรค�ำคณาทร  มีอาคารเป็นตึกถาวร  6  หลัง  คือ  
อาคาร 1 อาคารจักรค�ำขจรศักดิ์  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521  เป็นที่ท�ำการของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
อาคาร  2  อาคารเหมพินทุไพจิตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520  เป็นที่ท�ำการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อาคาร  3  อาคารอาทิตยราช  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516 - 2517 เป็นที่ท�ำการของกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อาคาร  4  อาคารพิศาลโสภาคุณ  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2532 - 2533  เป็นที่ท�ำการของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อาคาร  5  อาคารอินทยงยศโชติ  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543 - 2544   เป็นที่ท�ำการของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อาคาร 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สร้างปี พ.ศ.2554 เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ม.6  ห้องเรียนไร้พรมแดน และห้องศูนย์จริยธรรม
อาคารจักรค�ำวิทยาคม  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 ใช้เป็นส�ำนักงานของผู้อ�ำนวยการและ
ฝ่ายบริหาร
นอกจากนีก้ ม็ อี าคารประกอบการหลายหลัง  ได้แก่   หอประชุมบุรรี ตั น์  อาคารอุตสาหกรรม  
อาคารคหกรรม  อาคารเกษตรเรือนไทย  อาคารดนตรีศกึ ษา  อาคารศูนย์กฬี ากรมสามัญ  เรือนหลวง
ล้านนากาญจนาภิเษก  หอสมุดเติมทองไชย  อาคารอนุสรณ์ 100 ปี  ศูนย์วิชาการจักรค�ำ 100 ปี  
บ้านพักครู  7  หลัง  และบ้านพักภารโรง  3  หลัง
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วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยในปี ๒๕๖๑

พันธกิจของโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
1.  ส่งเสริม สนับสนุน  และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2.  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.  ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นผล
สัมฤทธิ์ของหน่วยงานทางการศึกษา  และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้มศี กั ยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตาม พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2551
5.  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน  
มีคุณธรรม  จริยธรรม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์
1.  ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12 ปี  ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม
ทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  มุ่งเน้นให้
ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   การพัฒนาโรงเรียน  และคุณภาพการศึกษา  
โดยฝ่ายบริหารผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวางแผน  ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาไว้
อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับศักยภาพทีม่ อี ยูโ่ ดยการระดมสรรพก�ำลังในชุมชน  ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น  ทั้งในลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  และสอดคล้องกับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย
		1.  ผู้แทนครู
2.  ผู้แทนผู้ปกครอง
3.  ผู้แทนประชาชน
4.  ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า
5.  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
6.  ผู้แทนองค์กร
7.  ผู้แทนองค์กรเอกชน
8.  ผู้ทรงคุณวุฒิ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  ด้านวิชาการ

1.1  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ  ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น
1.2  ให้ ข ้ อ เสนอแนะ  และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการจั ด บรรยากาศสภาพแวดล้ อ ม  
กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.3  รับทราบ  และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบ  และการด�ำเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2.  ด้านงบประมาณ

2.1  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับการจัดตั้งและใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
2.2 ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และแนวปฏิบัต                       ิ
เกีย่ วกับการบริหารการเงิน  และการจัดหารายได้จากทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา  หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ ว
กับเรื่องนี้ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  ก�ำหนด
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3.  ด้านการบริหารงานบุคคล

ปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา ก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาคือ
3.1  ก�ำกับดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  กฎ ระเบียบ               
ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  และวิธีการตามที่  ก.ค.ศ.  และ  อ.ก.ค.ศ.  ของพื้นที่ก�ำหนด
3.2  เสนอความต้องการจ�ำนวน  และอัตราต�ำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา  เพื่อเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
3.3  ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสถานศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา
3.4  ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตทิ กี่ ฎหมายอืน่ หรือตามที  ่ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่
การศึกษามอบหมาย

4.  ด้านการบริหารทั่วไป

4.1  ให้ความเห็น  เสนอแนะ  และให้คำ� ปรึกษาในการจัดท�ำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
4.2  รับทราบ  ให้ความเห็น  และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ  ประกาศ  ค�ำสัง่   ตลอดจนนโยบาย
และ แผนของกระทรวงศึกษาธิการ  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา  และความต้องการของชุมชนและท้องถิน่   และรายงานส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา  เมือ่
สถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ประกาศ  ค�ำสั่ง  ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
4.3 ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ  ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร            
เพือ่ การศึกษา  รวมทัง้ ปกครองดูแลบ�ำรุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา
ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  ก�ำหนด
4.4  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ  และให้คำ� ปรึกษา  ในการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
แนวปฏิบัติ  ฯลฯ  ในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  
ฯลฯ  ก�ำหนด
4.5  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ  และให้ค�ำปรึกษา  ในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน  
และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
4.6  ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ เกีย่ วกับกิจการของสถานศึกษา  ตามทีก่ ฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กลุ่มงานอ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานอ�ำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ
1.  ท�ำหน้าที่รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานอ�ำนวยการ เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน
ในด้านบริหารงานต่าง ๆ  ของโรงเรียน
2.  รักษาการในต�ำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในระหว่างผู้บริหารไปราชการ
3.  ประสานงานต่าง ๆ ในกลุม่ งานอ�ำนวยการให้การด�ำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
4. วางแผนก� ำ หนดนโยบาย ก� ำ กั บ ติ ด ตาม ประสานงานและร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาในการ
ด�ำเนินงานธุรการและสารบรรณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุและสินทรัพย์  งานบุคลากรให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานอ�ำนวยการ
หน้าที่รับผิดชอบ
1.  เป็นที่ปรึกษารองผู้อ�ำนวยการในด้านการบริหารงานฝ่ายอ�ำนวยการ
2.  ร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาโรงเรียน
3.  ประสานงานกับรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานประจ�ำปี
4.   ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานอ�ำนวยการ
5.   ดูแล ก�ำกับ ติดตาม ควบคุมภายใน เพื่อวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนางานของกลุ่มงาน
อ�ำนวยการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานสารบรรณ

หน้าที่รับผิดชอบ
1.  ติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย
2.  ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.  รับ-ส่งหนังสือ เอกสารทางราชการ
4.  บริการรับ-ส่งจดหมายบุคลากรภายในสถานศึกษา
5.  รับติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน
6.  รับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์และหนังสือราชการ
7.  รับฝากเบิกเงินจากธนาคาร

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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งานการเงินและบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ
งานการเงินด�ำเนินการจัดท�ำหลักฐานการเงินให้ถกู ต้องตามระเบียบ เก็บเอกสารไว้เป็นระบบ
เป็นปัจจุบันดูแลรักษาเงิน  การจัดเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาและเงินอื่น ควบคุมการใช้จ่ายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบดังนี้
เงินสิทธิประโยชน์ตลอดปีการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

จ�ำนวน

ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าสมาคมผู้ปกครอง
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าคู่มือนักเรียน
ค่าวารสารลานสน
ค่าบัตรวิ่งจักรค�ำฯ ไมโครมาราธอน
รวมเงิน

180.500.100.85.60.100.1,025.-

เงินสิทธิประโยชน์ตลอดปีการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าสมาคมผู้ปกครอง
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าคู่มือนักเรียน
ค่าวารสารลานสน
ค่าบัตรวิ่งจักรค�ำฯ ไมโครมาราธอน
รวมเงิน

จ�ำนวน
180.500.100.85.60.100.1,025.-
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เงินสิทธิประโยชน์ตลอดปีการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5  และ ม.6
ที่
1
2
3
4

รายการ

จ�ำนวน

ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าสมาคมผู้ปกครอง
ค่าวารสารลานสน
ค่าบัตรวิิ่งจักรค�ำฯ ไมโครมาราธอน
รวมเงิน

180.500.60.100.840.-

งานพัสดุและสินทรัพย์

หน้าที่รับผิดชอบ
1.  จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์การศึกษาให้บริการในสถานศึกษาให้พอเพียง
2.  จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบ
3.  ด�ำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษาประจ�ำอาคารเรียนต่างๆ
4.  จัดบริการรถโรงเรียนแก่บุคลากรและนักเรียน
5.  ด�ำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน
6.  ด�ำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างกระเป๋าหนังสือนักเรียน ชุดกีฬาและชุดพื้นเมือง

งานบุคลากร

หน้าที่รับผิดชอบ
1.  จัดท�ำบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรสนับสนุน
2.  ตรวจสอบการขาด ลา ไปราชการของบุคลากรครูและแจ้งให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบ
และด�ำเนินการจัดครูสอนแทน
3.  จัดหาครูอตั ราจ้างในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
4.  จัดท�ำเอกสารประกอบการจ้างครูต่างชาติที่มาสอนภาษาต่างประเท

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
หลังจากมีการน�ำหลักสูตร  ไปใช้อย่างเป็นระบบและมีขนั้ ตอนการด�ำเนินงานทีถ่ กู ต้อง  ชัดเจน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประเมินการใช้หลักสูตร  โดยบุคลากรในสถานศึกษาและ
ผูเ้ กีย่ วข้องตามแบบประเมินการใช้หลักสูตร  และน�ำผลมาสรุปรายงานพร้อมกับน�ำข้อมูลและปัญหา
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจัดประชุมสัมมนา  เพื่อพัฒนาหลักสูตรในช่วงปลายปีการศึกษานั้น ๆ  เป็น
ประจ�ำทุกปี  เพื่อน�ำผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
จากการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา  โรงเรียนได้จัดท�ำโครงสร้างหลักสูตรและ
แผนการเรียนที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความต้องการ  ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนมีโครงการห้องเรียนพิเศษ  และโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นี้   ซึ่งได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547  มีการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน  
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นอัจฉริยภาพในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา  โดยมีการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการนี้ตามความต้องการ  และความสามารถของนักเรียน  การเรียน
การสอนจะเป็นไปตามหลักสูตรปกติและหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์
นอกจากนี้  โรงเรียนยังได้เปิดรายวิชาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด  ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแยกเป็นแผนการเรียน  ดังนี้
-  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
-  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
-  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
-  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน
-  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
-  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา
-  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย
		-  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ
-  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
-  แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง  โรงเรียนได้เนินการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนกลุ่มนี้  
โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินงานการศึกษาเด็กพิการ  ได้จัดท�ำและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางเด็ก
กลุ่มนี้  พร้อมกับติดตามดูและประสานงานกับครูผู้สอน  ผู้ปกครองอย่างสม�่ำเสมอ
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การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ คือ
๑.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามรายกลุม่ สาระการเรียนรู  ้ เป็นการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน และตามผลการเรียนรู้ในรายวิชา
เพิ่ ม เติ ม ที่ ก� ำ หนดในหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ๘ กลุ ่ ม สาระ ได้ แ ก่ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ  ศิลปะ สุขศึกษาและ
พลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียน
ในการอ่าน การฟัง การดูและการรับรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ และสือ่ ต่าง ๆ แล้วน�ำมาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เนื้อหาสาระที่น�ำไปสู่การแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียน    
๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินรายคุณลักษณะประกอบด้วย
๘ คุณลักษณะ คือ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่าง
พอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการท�ำงาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์
และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม
ต่อไปนี้
          ๔.๑ กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย
     ๔.๑.๑  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
     ๔.๑.๒ ชุมนุม/ชมรม
     ๔.๒   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
        
๔.๓   กิจกรรมแนะแนว
ทั้งนี้ ผลการประเมินทั้ง ๔ องค์ประกอบ โรงเรียนใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา
ตัดสินเพื่อผ่านการเลื่อนชั้นและจบการศึกษาระดับต่าง ๆ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๑. การตัดสินผลการเรียน ก�ำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้ พือ่ ตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียน ดังนี้
๑)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้ รียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด
๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก�ำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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การตัดสินผลการเรียนตัดสินเป็นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างภาคและปลายภาค
ตามสัดส่วนทีโ่ รงเรียนก�ำหนด ทุกรายวิชาต้องได้รบั การตัดสินและให้ระดับผลการเรียน  ทัง้ นีผ้ เู้ รียน
ต้องผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน

๒.  การให้ระดับผลการเรียน  

๑)  การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม  
เป็น ๘ ระดับ รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตได้จะต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑ ขึ้นไป โดยมีระดับ
ผลการเรียนเป็น ดังนี้
คะแนนร้อยละ
ระดับผลการเรียน
ความหมายของผลการประเมิน
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ต�่ำกว่าเกณฑ์

กรณีทไี่ ม่สามารถให้ผลการเรียนเป็น ๘ ระดับได้ ได้ใช้ตวั อักษรประเมินผลการเรียน ดังนี้
“มส” หมายถึง ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมี
เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับ
การวัดผลปลายภาคเรียน
“ร” หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มี
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชานัน้ ครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วดั ผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้สง่ งาน
ทีม่ อบหมายให้ทำ 
� ซึง่ งานนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสดุ วิสยั ทีท่ ำ� ให้ประเมิน
ผลการเรียนไม่ได้
๒)  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ  ดังนี้
คะแนนร้อยละ

ระดับผลการเรียน

ความหมายของผลการประเมิน

๘๐-๑๐๐
๗๐-๗๙
๕๐-๖๙
๐-๔๙

๓
๒
๑
๐

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

39

๓)  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
คะแนนร้อยละ

ระดับผลการเรียน

ความหมายของผลการประเมิน

๘๐-๑๐๐
๗๐-๗๙
๕๐-๖๙
๐-๔๙

๓
๒
๑
๐

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๔)  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและ   
ไม่ผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
“ผ” หมายถึง
ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม
และมีผลงานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด
“มผ” หมายถึง
ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม
และมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด

๓.  การเปลี่ยนผลการเรียน

๓.๑   การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”  ให้ผู้เรียนด�ำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลา
ที่โรงเรียนก�ำหนดได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก
กรณีเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น หากเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ�้ำหรือเปลี่ยน
รายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
		๓.๒  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด�ำเนินการโดยผู้เรียนด�ำเนินการแก้ไข “ร”
ตามสาเหตุของปัญหา แต่ถ้าผู้เรียนไม่ด�ำเนินการแก้ไข “ร” ให้ผู้สอนน�ำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการ
เรียนยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
		๓.๓  การเปลีย่ นผลการเรียน “มส” การเปลีย่ นผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
๑)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด จัดให้เรียนเพิ่มเติมจนมีเวลาเรียน
ครบตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้
ระดับผล      การเรียนไม่เกิน “๑” ถ้าผู้เรียนไม่มาด�ำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้นี้
ให้เรียนซ�้ำ  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
๒)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด โรงเรียนด�ำเนินการดังนี้ คือ ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น ถ้า
เป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
		๓.๔  การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” โรงเรียน
จัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท�ำจนครบถ้วน  แล้วจึง
เปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ”  เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ
		๓.๕  การเลือ่ นชัน้ เมือ่ สิน้ ปีการศึกษา ผูเ้ รียนจะได้รบั การเลือ่ นชัน้ เมือ่ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
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๑) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนใน
ระดับผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด
๒) ผูเ้ รียนต้องได้รบั การประเมินและมีผลการประเมินในระดับผ่านตามเกณฑ์        
ที่โรงเรียนก�ำหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
๓) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต�่ำกว่า ๑.๐๐  
		๓.๖  การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมี
ความรู    
้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทโี่ รงเรียนก�ำหนด โรงเรียนจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพเิ ศษนอกเหนือ
ไปจาก   การสอนตามปกติ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียน/ตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด
ไว้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
การสอนซ่อมเสริมสามารถด�ำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น     
ควรจัดการสอนซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน  
๒)  ผู ้ เ รี ย นไม่ ส ามารถแสดงความรู ้ ทั ก ษะกระบวนการ หรื อ เจตคติ /
คุณลักษณะที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในการประเมินผลระหว่างเรียน
๓)  ผูเ้ รียนได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จดั การสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตวั
๔)  กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดู
ร้อน  เพื่อแก้ไขผลการเรียน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
		๓.๗  การเรี ย นซ�้ ำ ชั้ น ผู ้ เ รี ย นที่ มี ผ ลการประเมิ น รายวิ ช า อยู ่ ใ นระดั บ ไม่ ผ ่ า น
จ�ำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนระดับสูงขึ้น โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาให้เรียนซ�้ำชั้นได้  โดยการเรียนซ�้ำชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต�่ำกว่า ๑.๐๐  และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน  ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนในปีการศึกษานั้น
      ทั้งนี้ การเปลี่ยนผลการเรียน ในส่วนรายละเอียดของแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการและ
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และระเบียบโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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เกณฑ์การจบหลักสูตร
๑.  เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต  
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนก�ำหนด  
๒)  ผูเ้ รียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓)  ผู ้ เ รี ย นมี ผ ลการประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย นระดั บ ผ่ า นเกณฑ์
การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
๕)  ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่โรงเรียนก�ำหนด
๖)  ได้รับผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระไม่ต�่ำกว่า ๑

๒.  เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนก�ำหนด
๒)  ผูเ้ รียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์            
การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
๔)  ผู ้ เ รี ย นมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ในระดั บ ผ่ า นเกณฑ์  
การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
๕)  ผู ้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นและมี ผ ลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์  
การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
๖)  ได้รับผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระไม่ต�่ำกว่า ๑
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แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
1. ผูเ้ ข้าสอบทีแ่ ต่งกายไม่ถกู ต้องตามระเบียบของโรงเรียน  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  เว้นแต่จะ
ได้รับการอนุญาตจากประธานด�ำเนินการสอบ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ผูเ้ ข้าสอบทีเ่ ข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว  15  นาที  กรรมการจะไม่อนุญาตให้สอบ
ในวิชานัน้ ๆ   เว้นแต่มเี หตุจำ� เป็นให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของประธานด�ำเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
(นักเรียนที่มาไม่ทันเวลาติดต่อที่ห้องกลุ่มงานบริหารวิชาการ)
3. ผู้เข้าสอบต้องน�ำบัตรประจ�ำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาแสดงในการเข้าสอบทุกครั้ง
4. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับการอนุญาต
5. ไม่น�ำเอกสาร  เข้าห้องสอบ  ยกเว้น  อุปกรณ์เครื่องเขียน ที่จ�ำเป็น  เช่น  ปากกา  ยางลบ  
ดินสอ  ไม้บรรทัด  หรือที่ระบุไว้ในแต่ละวิชา
6. อุปกรณ์สื่อสารใด ๆ  ให้ปิดเครื่องให้เรียบร้อยและวางไว้บนพื้นข้างโต๊ะสอบก่อนท�ำการสอบ  
และห้ามจับจนกว่าจะออกจากห้องสอบ
7. ผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท�ำข้อสอบ
8. ผู้เข้าสอบต้องไม่ส่งเสียงดังขณะเดินเข้าห้องสอบหรือเมื่อสอบเสร็จแล้ว
9. มิให้ผ้เู ข้าสอบคนอื่นลอกค�ำตอบของตน  รวมทั้งไม่พดู คุยกับผู้ใดในเวลาสอบ  เมื่อมีข้อสงสัย
หรือมีเหตุความจ�ำเป็นให้แจ้งต่อผู้ก�ำกับการสอบ
10. มิให้ผู้เข้าสอบยืมอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิดในระหว่างการสอบ
11. มิให้ผเู้ ข้าสอบน�ำข้อสอบ  กระดาษส�ำหรับเขียนค�ำตอบออกนอกห้องสอบไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
12. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด
13. กรณีที่กรรมการคุมสอบพบผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ  กรรมการคุมสอบ
ต้องให้ผู้เข้าสอบหยุดท�ำข้อสอบ และให้ออกนอกห้องสอบ  ได้  0  คะแนนในรายวิชาที่สอบ
ในครั้งนั้น  และกลุ่มงานบริหารวิ ช าการจะท� ำ การสอบสวนหลั ง จากการสอบวิ ช าสุ ดท้า ย
ของวันที่มีการทุจริต
14. ผู้เรียนที่ขาดสอบในรายวิชาใดๆ  ด้วยอุบัติเหตุ/ป่วยหนัก/เหตุสุดวิสัย  ให้ผู้ปกครองมาติดต่อ
ชีแ้ จง พร้อมหลักฐานประกอบภายในวันสอบ  เพือ่ ยืน่ ค�ำร้องขอเลือ่ นการสอบทีก่ ลุม่ งานบริหาร
วิชาการ
15. ผู้เข้าสอบที่ขาดสอบโดยไม่ทราบสาเหตุ  ผู้เข้าสอบจะได้คะแนน 0 คะแนน  ในรายวิชาที่ขาด
สอบครั้งนั้น
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หลักฐานการศึกษา

หลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนใช้ในแสดงผลการเรียนของผู้เรียน มีดังนี้

ชื่อหลักฐาน
ปพ.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน

รายการ
ระเบียนแสดงผลการเรียนแต่ละวิชาและมีผลการเรียน
เฉลี่ย (GPA) ออกให้นักเรียนเป็นรายบุคคล
ปพ.2  ใบประกาศนียบัตร
ใบประกาศนียบัตร  ออกให้เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร
ปพ.3  แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา
ปพ.4  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณลักษณะ เอกสารแสดงคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นเป็ น
         อันพึงประสงค์
รายบุคคล
ปพ.5  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ แบบบันทึกเวลาเรียน คะแนนระหว่างเรียน การจัดการเรียนการ
         ผู้เรียน
สอน การสอบปลายภาค
ปพ.6 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ แบบบั น ทึ ก ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลเพื่ อ แจ้ ง
         การศึกษารายบุคคล
ผู้ปกครองทราบ
ปพ.7  ใบรับรองผลการเรียน
ใบรับรองผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลว่าก�ำลังเรียน
อยู่จริง มีระยะเวลาใช้ได้ภายใน 120 วัน
ปพ.8  ระเบียนสะสม
แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล
ทั้งด้านการเรียน ความถนัด ความสนใจและครอบครัว
ปพ.9  สมุดบันทึกผลการเรียน
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน ตัวชี้วัดค�ำอธิบาย
รายวิ ช า ออกให้ นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลเมื่ อ ย้ า ยโรงเรี ย น
เพื่อน�ำไปเทียบโอนผลการเรียน
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การติดต่องานทะเบียน – วัดผล
1.  ให้นักเรียนยื่นความจ�ำนงด้วยตนเอง  ที่ห้องทะเบียน – วัดผล อาคารส�ำนักงาน
เอกสารที่นักเรียนสามารถขอรับจากงานทะเบียน – วัดผล
1.  ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2.  ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
3.  เอกสารผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript)
4.  เอกสารที่นักเรียนขอรับ  โดยน�ำต้นฉบับมายื่นที่ห้องทะเบียน – วัดผล
เอกสารหมายเลข 1 – 2 ให้นกั เรียนน�ำรูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1.5  นิว้ (3 ×4 เซนติเมตร)
จ�ำนวน 1 ใบ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (ปพ.1 / ปพ.7)  ภาพขาวด�ำหรือภาพสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
เขียนชื่อ – นามสกุล  เลขประจ�ำตัว เลขที่ ห้อง หลังรูปให้ชัดเจน
ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น ใส่ เสื้ อ นั กเรี ยนปั กขี ดระดั บตามระดั บชั้ นเรี ยนของตนเอง  
โดยรูปถ่ายจะต้องมีทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใส่เสือ้ นักเรียนปักขีดระดับตามระดับชัน้ เรียนของตนเอง  และ
ติดเข็มตราโรงเรียน  โดยรูปถ่ายจะต้องมีทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
2.   ลงชือ่ ในสมุดค�ำร้องขอหลักฐานการศึกษาในวันทีม่ าขอเอกสาร  และลงชือ่ ท้ายค�ำร้องขออีกครัง้
ในวันมารับเอกสาร
3.   การขอเอกสารผลการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ (Transcript)  ให้ นั ก เรี ย นน� ำ รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง  
ขนาด 1 นิ้ว  จ�ำนวน 2 ใบ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ ภาพขาวด�ำหรือภาพสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
เขียนชื่อ – นามสกุล  เลขประจ�ำตัว เลขที่ ห้อง หลังรูปให้ชัดเจน  พร้อมค่าเอกสาร  25 บาท
ต่อ 1 ฉบับ  โดยติดต่อเขียนค�ำร้องที่ห้องทะเบียน – วัดผล และไปจ่ายเงินค่าท�ำเอกสารที่
ห้องการเงิน
4.   ติดต่อรับเอกสาร  3 วัน หลังยื่นค�ำร้อง  หรือในวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
5.   ติดต่อในวัน – เวลาราชการเท่านั้น
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แนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัว กรณีได้ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ
1. นักเรียนดูประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ที่บอร์ดประกาศของ
ทางโรงเรียนตามก�ำหนดเวลาที่โรงเรียนได้แจ้งให้ทราบ
2. นักเรียนรับแบบค�ำร้องขอสอบแก้ตัวที่ห้องทะเบียน-วัดผล ตามก�ำหนดเวลา
3. นักเรียนน�ำแบบค�ำร้องไปติดต่อครูประจ�ำวิชา เพื่อเซ็นรับทราบ และรอรับการนัดหมาย
จากครูผู้สอน
4. นักเรียนส่งแบบค�ำร้องขอสอบแก้ตัวคืนที่ห้องทะเบียน - วัดผล ตามก�ำหนดเวลา
5. นักเรียนด�ำเนินการตามที่ครูประจ�ำวิชานัดหมาย ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ทางโรงเรียน
ก�ำหนด
6. นักเรียนดูประกาศผลสอบแก้ตวั ทีบ่ อร์ดประกาศของทางโรงเรียน ตามก�ำหนดเวลาทีโ่ รงเรียน
ได้แจ้งให้ทราบ
7. หากนักเรียนไม่ด�ำเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ทางโรงเรียนก�ำหนด
หรือ ยังไม่ผ่านการประเมิน ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ�้ำ ในปีการศึกษาถัดไป
*** ในการติดต่อขอรับค�ำร้องจากงานทะเบียน - วัดผล ***
1. ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน (ของตนเอง)  ทรงผมถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน
2. แสดงบัตรประจ�ำตัวนักเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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งานแนะแนว
งานแนะแนว เป็นกระบวนการในการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รียนให้เต็มศักยภาพ                
มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา จิตใจ และสังคม อีกทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม                   
ตลอดจนรูจ้ กั ตนเอง พึง่ ตนเอง  และตัดสินใจอย่างเหมาะสม  มีทกั ษะและประสบการณ์อย่างเพียงพอ
ในการด�ำรงชีวติ   ประกอบอาชีพและปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นไปได้อย่างเหมาะสม

หลักการ

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดย
1.  รู้จักและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
2.   จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีม่ งุ่ ส่งเสริมและเติมเต็มให้ผเู้ รียนด้วยการลงมือปฏิบตั จิ ริงตาม
ความต้องการความสนใจของผู้เรียน
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้และพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองได้อย่างเต็มที่
4.  มุง่ เน้นให้เกิดบูรณาการแบบองค์รวมทัง้ องค์ความรูต้ ามหลักวิชาชีวติ และวิชางาน เพือ่ ให้
ผู้เรียน มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และสังคมเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

ขอบข่ายงานแนะแนว

1.  การแนะแนวการศึกษา  มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพ  รู้จักแสวงหา
ความรูแ้ ละวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับตัวด้านการเรียนและมีนสิ ยั ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน
2.  การแนะแนวอาชีพ  ช่วยให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ตนเองและโลกของงานอย่างหลากหลาย  มีเจตคติ
และนิสัยที่ดีในการท�ำงาน  มีโอกาสได้รับประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด  ความสนใจ
3.  การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่นมีอารมณ์มั่นคง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เข้าใจสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ด�ำรง
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

ภาระงานแนะแนว

ภาระงานแนะแนวประกอบด้วย  5  งานหลักดังนี้

งานศึกษา
รวบรวมข้อมูล

งานสารสนเทศ
งานให้ค�ำปรึกษา
งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา
ช่วยเหลือ

งานติดตาม
และประเมินผล
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งานศึกษารวบรวมข้อมูล เป็นการศึกษา ส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น การสังเกต  สัมภาษณ์  ใช้แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  การเขียนอัตชีวประวัติ  สังคมมิติ  
การเยีย่ มบ้าน  โดยมีการบันทึกข้อมูลในระเบียบสะสม ข้อมูลเหล่านีจ้ ะช่วยให้ครูรจู้ กั ผูเ้ รียนแต่ละคน
ว่าเป็นอย่างไรต้องการอะไร  และควรให้ความช่วยเหลือในลักษณะใด
งานสารสนเทศ เป็นการให้ขอ้ มูลข่าวสารความรูท้ จี่ ำ� เป็นในการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับ
การศึกษา อาชีพ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  สุขภาพ  โดยน�ำเสนอรูปแบบต่างๆ เช่น  การบรรยาย   
เชิญวิทยากร อภิปรายในชั้นเรียน  จัดป้ายนิเทศ  จัดหาเอกสาร คู่มือให้อ่านภายในห้องแนะแนว  
ให้คำ� ปรึกษา  สือ่ ภาพยนตร์  วีดทิ ศั น์ เป็นต้น ข้อมูลทีจ่ ดั ให้เป็นข้อมูลทีท่ นั สมัย  และสามารถช่วยให้
ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น  และสามารถป้องกันความล้มเหลวได้
งานให้ค�ำปรึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่มารับบริการศึกษา  เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจตนเอง  รูว้ า่ ปัญหาของตนอยูท่ ไี่ หน  ควรจะแก้ไขตนเองอย่างไร  การแก้ไขนัน้ มีกที่ าง  และควร
เลือกทางใดจึงจะเหมาะสมกับตนเองที่สุด  พร้อมทั้งเกิดความรับผิดชอบในการช่วยตนเองอย่าง
จริงจัง
งานป้องกัน ส่งเสริม  พัฒนา  ช่วยเหลือ เป็นการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์  ได้รับการฝึกฝน  หรือได้รับการช่วยเหลือตามควรแก่กรณี  เช่น  
กิจกรรมทีส่ นองความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถ  แก่ผเู้ รียนทุกกลุม่ ทุกคน  รวมทัง้ จัดทุน
การศึกษา  อาหารกลางวัน  หรือการหางานพิเศษ
งานติดตามและประเมินผล  เป็นการติดตามผลการด�ำเนินงานแนะแนวต่าง ๆ ที่จัดให้แก่
ผู้เรียน  การติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น  2  งาน  คือ
1. งานติดตามและประเมินผลมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การศึกษาผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียน ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงตนเองในด้านต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม  และเพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ใช้ประเมินการด�ำเนินงานแนะแนวและงานอืน่ ๆ ของโรงเรียน
2. งานติดตามและประเมินผลทีม่ วี ตั ถุประสงค์  เพือ่ พิจารณาผลทีไ่ ด้จากการด�ำเนินโครงการ            
แนะแนวว่ามีคณ
ุ ค่ามากน้อยเพียงใด  ได้ผลหรือไม่  ควรปรับปรุง  พัฒนาอย่างไร  และควรขยายผล
ต่อไปหรือไม่  เป็นต้น
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บริการห้องสมุด
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  (เติมทองไชย)  โรงเรียนจักรค�ำคณาทร  จังหวัด
ล�ำพูน  ประกอบด้วยพื้นที่บริการดังนี้

1.   พื้นที่ภายในอาคารหอสมุดฯ

1.1  ห้อง  Kathleen  and  Darryl  Johnson  Digital  Library  (พัฒนา  EQ)
1.2  ห้องให้ค�ำปรึกษา  แก้ปัญหากับพี่พ้อง  น้อง  เพื่อน
1.3  ห้องดูหนังฟังเพลง
1.4  มุมหนังสืออ้างอิง
1.5  มุมหนังสือส�ำหรับเด็ก
1.6  มุมหนังสือนวนิยาย
1.7  มุมหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.8  มุมหนังสือราชภัฎล�ำปาง
1.9  มุมหนังสือพิมพ์ - วารสาร
1.10  มุมหนังสือทั่วไป
1.11  มุมชมรม  To  be  number  one

2.  พื้นที่นอกอาคารหอสมุดฯ

2.1  ห้องสมุดของกลุ่มสาระภาษาไทย
2.2  ห้องสมุดของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2.3  ห้องสมุดของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2.4  ห้องสมุดของกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
2.5  ห้องสมุดของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2.6  ห้องสมุดของกลุ่มสาระศิลปะ
2.7  ห้องสมุดของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.8  ห้องสมุดของกลุ่มสาระภาษาต่างประทศ
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ห้องสมุดจัดบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.  บริการอ่านและศึกษาค้นคว้าอย่างเสรี
2.  บริการสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ
3.  บริการหนังสือจอง
4.  บริการตอบค�ำถามและช่วยการค้นคว้า
5.  บริการอ่านเพื่อสอดคล้องกับกิจกรรมที่นักเรียนต้องการ
6.  บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ
7.  บริการห้องสมุดสู่ชุมชน
8.  บริการกิจกรรมของชมรม  To  be  number  one

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนการสอนที่จัดท�ำ  มีดังนี้

1.  กิจกรรมภายใน  มีดังนี้
  กิจกรรมวาดภาพตัวละครที่ฉันชอบ
  กิจกรรมเล่า  5  นาที  ก่อนการเรียนการสอน
  กิจกรรมวางทุกงาน...อ่านทุกคน
  กิจกรรมหนังสือมือสองสู่น้องผู้รักการอ่าน
  กิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือ
  กิจกรรมแนะน�ำหนังสือดีที่น่าอ่าน
  กิจกรรมค่ายรักการอ่านและการเรียนรู้
  กิจกรรมตอบปัญหาจากเรื่องที่อ่าน
  กิจกรรมบันทึกการอ่าน  “80  ปี  80  เรื่อง”
  กิจกรรมประกวดการจัดมุมหนังสือของห้อง
  กิจกรรมตอบปัญหาการจัดบอร์ดวันส�ำคัญต่าง ๆ
  กิจกรรมประกอบสมุดบันทึกการอ่านประจ�ำตัวนักเรียน
  นิทรรศการแนะน�ำหนังสือใหม่
  นิทรรศการตามเทศกาลและวันส�ำคัญ
  จัดบริการหนังสือเคลื่อนที่บริเวณห้องสมุดเสมือนบ้าน
  จัดแข่งขันตอบปัญหาความรู้ต่าง ๆ โดยค้นหาค�ำตอบจากหนังสือในห้องสมุดทุกสัปดาห์
    ตลอดปีการศึกษา  โดยประสานงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
ฯลฯ
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  นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
		   จัดแสดงหนังสือที่ได้รับรางวัล
		   ประกวดการเล่านิทาน
		   ประกวดค�ำขวัญ  ค�ำกลอน
		   ยอดนักอ่านประจ�ำห้อง
		   ประกวดบรรณนิทัศน์หนังสือที่ฉันรัก
		   แข่งขันยอดนักอ่านประจ�ำเดือน
		   อบรมนักเรียนผู้รักการอ่าน
2.  กิจกรรมภายนอก  มีดังนี้
  กิจกรรมห้องสมุดสู่ชุมชน
  กิจกรรมครอบครัวนักอ่าน
  กิจกรรมย่ามความรู้สู่ชุมชน
  Rally   รักการอ่าน
  นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

ระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
เวลาท�ำการ

วันจันทร์ - ศุกร์
วันเสาร์ - อาทิตย์

ผู้มีสิทธิ์ใช้และยืมหนังสือ

เปิดบริการ
เปิดบริการ

เวลา  07.00 - 17.00  น.
เวลา  08.00 - 16.30  น.

1.  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน
2.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักรค�ำคณาทร  จังหวัดล�ำพูน
3.  นักการภารโรงและผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน
4.  ประชาชนทั่วไปที่สมัครสมาชิกของห้องสมุด
5.  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง  ศูนย์ล�ำพูน
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ระเบียบโรงเรียนจักรค�ำคณาทร  จังหวัดล�ำพูน
ว่าด้วย “ระเบียบและข้อบังคับของห้องสมุด”
เพื่อให้บริการของห้องสมุดมีประสิทธิภาพและมีระเบียบเรียบร้อย จึงเห็นสมควรก�ำหนด
ระเบียบข้อบังคับห้องสมุด   โรงเรียนจักรค�ำคณาทร  จังหวัดล�ำพูน  ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อความทั่วไป
1.1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนจักรค�ำคณาทร  จังหวัดล�ำพูน ว่าด้วย
“ระเบียบและข้อบังคับของห้องสมุด”
1.2 ตามระเบียบนี้  “ห้องสมุด” หมายถึง  ห้องสมุดโรงเรียนจักรค�ำคณาทร  
จังหวัดล�ำพูน
1.3 ตามระเบียบนี้ “วัสดุสารนิเทศ”  หมายถึง  วัสดุตีพิมพ์  เช่น  หนังสือทุก
ประเภทและวัสดุไม่ตีพิมพ์  เช่น วีดิทัศน์  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 2 เวลาท�ำการ
2.1 วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา  07.30 - 17.00 น.
2.2 วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา  08.00 - 17.00 น.
2.3 ห้องสมุดหยุดท�ำการวันหยุดราชการประจ�ำปี  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 3 ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุดและมีสิทธิ์ใช้บริการยืม - คืน วัสดุสารนิเทศ
3.1 นักเรียนของโรงเรียนจักรค�ำคณาทร  จังหวัดล�ำพูน
3.2 ครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนจักรค�ำคณาทร  จังหวัดล�ำพูน
ข้อ 4 สิทธิการครอบครองวัสดุสารนิเทศ
4.1 การสมัครเป็นสมาชิก
นักเรียนที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน  ถือว่าเป็นสมาชิกของ
ห้องสมุด มีสิทธิ์ในการเข้าใช้และรับบริการห้องสมุดเท่าเทียมกัน
ส�ำหรับสมาชิกในการยืมหนัองสือออกนอกห้องสมุดนัน้   นักเรียนต้อง
ท�ำบัตรสมาชิกห้องสมุด  เนือ่ งจากการยืม - คืน  หนังสือของห้องสมุดใช้ระบบ
แถบรหัส (บาร์โค้ต)  นักเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้บัตรสามารถยืมหนังสือได้
โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องสมุด
4.2 นักเรียนมีสิทธิ์ยืมหนังสือไว้ครอบครองได้ไม่เกิน 2 เล่ม
4.3 ครูมีสิทธิ์ยืมหนังสือไว้ครอบครองไม่เกิน 4  เล่ม  ก�ำหนดเวลายืมเล่มละ
ไม่เกิน 7 วัน  (ถ้าหากครูมีความประสงค์จะใช้หนังสือประกอบการสอนให้
ติดต่อโดยตรงกับหัวหน้างานห้องสมุด  และมีสทิ ธิย์ มื ได้ไม่เกิน 4 เล่ม ก�ำหนด
เวลายืมไม่เกิน 1 ภาคปีการศึกษา)
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เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของโรงเรียนจักรค�ำคณาทร  จังหวัดล�ำพูน  มีสิทธิ์ยืม
หนังสือได้ไม่เกิน  3  เล่ม  ก�ำหนดเวลาไม่เกิน  7  วัน
4.5 วีดที ศั น์และวัสดุอเิ ล็กทรอนิกส์  สมาชิกทุกประเภทมีสทิ ธิย์ มื ไว้ในครอบครอง       
ไม่เกิน 2 รายการ  ก�ำหนดเวลาการยืมไม่เกิน 7  วัน
ข้อ 5 การยืม - คืน วัสดุสารนิเทศให้ปฏิบัติดังนี้
5.1 นักเรียนต้องมายืมวัสดุสารนิเทศด้วยตนเอง
5.2 นักเรียนต้องน�ำบัตรสมาชิกห้องสมุดมาด้วยทุกครัง้ ทีย่ มื - คืน  วัสดุสารนิเทศ
5.3 ห้ามให้ผอู้ นื่ น�ำบัตรประจ�ำตัวนักเรียนของนักเรียนไปใช้ยมื วัสดุสารนิเทศ  หาก
นักเรียนให้ผู้อื่นใช้บัตรประจ�ำตัวนักเรียนไปใช้ยืมวัสดุสารนิเทศ  จะถูกยึด
บัตรประจ�ำตัวนักเรียนเป็นเวลา  2  สัปดาห์
5.4 แสดงบัตรประจ�ำตัวนักเรียน  พร้อมวัสดุสารนิเทศที่จะยืมเพื่อให้เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลการยืมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
5.5 เวลายืม - คืน เวลา 07.30 - 08.00 น. , 11.00 - 13.00 น.  และ  15.30
- 17.00 น.
ข้อ 6 ประเภทของวัสดุสารนิเทศที่ให้บริการ
6.1 หนังสือทั่วไปที่ยืมออกนอกห้องสมุด  ได้แก่  หนังสือ  ต�ำรา  และหนังสือ
อื่น ๆ ที่มิได้ระบุห้ามยืม
6.2 หนังสือทีห่ า้ มยืมออกนอกห้องสมุด  ได้แก่  หนังสืออ้างอิงทีร่ ะบบอักษรย่อว่า
R หรือ อ. อยู่เหนือเลขหมู่หนังสือ ได้แก่ พจนานุกรม  สารานุกรม  คู่มือ  
หนังสือหายาก หนังสือที่มีราคาแพง และหนังสือประเภทอื่น ๆ ที่อยู่ในห้อง
หนังสืออ้างอิง  รวมถึงวารสาร  นิตยสารใหม่ - เก่า  หนังสือพิมพ์รายวัน  
จุลสาร และหนังสือฉบับกระเป๋า
6.3 วีดีทัศน์
6.4 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 7 ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
7.1 เมือ่ เข้าห้องสมุดต้องฝากกระเป๋าใส่หนังสือ  เก็บไว้ทชี่ นั้ ทีท่ างห้องสมุดได้จดั ไว้
7.2 เมื่อจะเข้า - ออกจากห้องสมุดจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจด้วยทุกครั้ง
7.3 การอ่านหนังสือภายในห้องสมุด  จะต้องอ่าน ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้ห้ามน�ำหนังสือ
อ้างอิงออกจากห้องเป็นอันขาด
7.4 เมื่อเลิกใช้หนังสือเล่มใดแล้ว  ให้น�ำหนังสือมาไว้ที่ชั้นเดิม
7.5 ห้ามน�ำเอาอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสมุด
7.6 อย่าวางของมีค่าหรือกระเป๋าสตางค์ไว้บนโต๊ะ  หากเกิดการสูญหายทาง
ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
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7.7

ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องมีความเคารพต่อสถานที่ด้วยการรักษาความสงบ
ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระท�ำการใด ๆ เพื่อเป็นที่ร�ำคาญกับผู้อื่นที่อ่านหนังสือ
7.8 ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการให้สอบถามเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ทุกเวลา
ที่เปิดท�ำการ
ข้อ 8 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าใช้ห้องสมุด
		8.1 ผูเ้ ข้าใช้บริการห้องสมุดจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
8.2 ผู้ยืมวัสดุสารนิเทศจะต้องรับผิดชอบต่อการช�ำรุดเสียหายหรือสูญเสียของ
วัสดุสารนิเทศทุกกรณี  นับแต่เริ่มยืมออกจากห้องสมุด
8.3 เมื่อมีการสูญหาย ช�ำรุด  หรือท�ำข้อความในหนังสือเล่มนั้นขาดหายไป หรือ
ท�ำเปียก
8.3.1 ผูย้ มื ต้องจัดหาเล่มทีช่ อื่ เรือ่ งเดียวกัน และผูแ้ ต่งคนเดียวกันมาชดเชย
และเพิม่ ค่าจัดท�ำอีกเล่มละ 40 บาท หากหนังสือเล่มนัน้ เกินก�ำหนด
ส่งจะคิดค่าปรับรวมเข้าไปด้วย
8.3.2 ถ้าหาหนังสือเรื่องเดียวกันและผู้แต่งคนเดียวกันไม่ได้  ต้องจ่ายเงิน
ค่าชดเชยหนังสือเป็น 2 เท่า ของราคาหนังสือ  และเพิ่มค่าจัดท�ำ
อีกเล่มละ 40 บาท หากหนังสือเล่มนั้นเกินก�ำหนดจะคิดค่าปรับ
รวมเข้าไปด้วย
8.4 ถ้าผูย้ มื ส่งวัสดุสารนิเทศไม่ตรงตามก�ำหนด  จะต้องช�ำระเงินค่าปรับตามอัตรา
ค่าปรับของวัสดุสารนิเทศนั้น
8.5 ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุด  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์หรือ
หัวหน้าห้องสมุดมีอ�ำนาจพิจารณาด�ำเนินการดังต่อไปนี้
8.5.1  ตักเตือน
8.5.2  ให้ออกนอกห้องสมุด
8.5.3  ประกาศรายชื่อให้ทราบด้วยทั่วกัน
8.5.4  ตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด
8.5.5  ยับยั้งการออกใบ รบ. (ส�ำหรับนักเรียน)
8.6 เมื่อได้รับหนังสือทวงวัสดุสารนิเทศ  ต้องรีบน�ำวัสดุสารนิเทศส่งคืนโดยเร็ว  
หากได้รบั หนังสือทวงถาม  ครัง้ ที  ่ 3  แล้ว  ยังไม่ดำ� เนินการใด ๆ สมาชิกต้อง
ถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด  และถือว่าสมาชิกเป็นหนี้ค้างกับห้องสมุด
ข้อ 9 อัตราค่าปรับ
9.1 หนังสือทั่วไป อัตราค่าปรับเล่มละ  1  บาทต่อวัน
9.2   วัสดุสารนิเทศ อัตราค่าปรับเรื่องละ  5  บาทต่อวัน
ในศู น ย์ ก ลุ ่ ม สาระวิ ช าทุ ก กลุ ่ ม สาระฯ  จะมี ก ารปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น
จักรค�ำคณาทร  จังหวัดล�ำพูน
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งานธนาคารโรงเรียนจักรค�ำคณาทร
ธนาคารโรงเรียนจักรค�ำคณาทร ได้เปิดท�ำการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เป้นต้นมา
โดยได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารออมสิน และเป็นธนาคารโรงเรียนแห่งแรกของภาคเหนือ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้งานอย่างเป็นระบบ มีนักเรียนมาใช้บริการร้อยละ 100
ในปีการศึกษา 2558 ธนาคารโรงเรียน ได้จัดท�ำโครงการ “School Bank Asian Zoon”
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ธนาคารโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการออมเพือ่ ส่งเสริมการออมปีละ 2 ครัง้ ส�ำหรับนักเรียน
ใหม่ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่ 5 บาทขึ้นไป

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

57

งานอนามัยโรงเรียน
บทบาทและหน้าที่

1.  วางแผนด�ำเนินงานอนามัยของโรงเรียน
2.  รับผิดชอบห้องพยาบาลของโรงเรียน
3.  จัดเตรียมงานและช่วยแพทย์ ทันตแพทย์ (ถ้ามี) ในการตรวจสุขภาพนักเรียน
4. ตรวจสุขภาพนักเรียน (HEALTHINGSPECTION) และให้ค�ำแนะน�ำแก่ครูประจ�ำชั้น             
ในการตรวจสุขภาพนักเรียน
5.  ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูงของนักเรียนและท�ำรายงานให้เรียบร้อย
6.  ตรวจวัดสายตาปีละครั้ง ซึ่งจะท�ำพร้อม ๆ กับการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ�ำปี
7.  รับผิดชอบในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน
8.  ติดตามผลการตรวจรักษานักเรียนที่ป่วยและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

งานอนามัยโรงเรียน (ประกันอุบัติเหตุ)
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร ได้ท�ำประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
โดยงาน อนามัยรับผิดชอบในด้านการให้การบริการแก่นกั เรียน ครู บุคลากรทีเ่ ป็นลูกจ้างประจ�ำ และ
ลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนจักรค�ำคณาทร
กรณีที่นักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนได้รับอุบัติเหตุให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.  ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
2.  รับรองแพทย์ (ตัวจริง)
3.  ถ่ายเอกสารบัตรประจ�ำตัวผู้เอาประกันอุบัติเหตุ (บริษัทที่ได้รับคัดเลือก)
4.  กรณีบัตรประจ�ำตัวผู้เอาประกันอุบัติเหตุหาย ให้ใช้ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนักเรียนแทน
5.  ถ้านักเรียนประสบอุบัติเหตุ ต้องท�ำการรักษาที่คลีนิกหรือโรงพยาบาลให้ช�ำระเงินก่อน
แล้วมาท�ำเรื่องขอเบิกเงินคืนที่งานอนามัยโรงเรียน ที่เรือนพยาบาล
6.  ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ มี สิ ท ธิ ค่ ารั กษาพยาบาลได้ ครั้ ง ละไม่ เกิ น 10,000 บาท                             
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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ในกรณีที่นักเรียนประสบอุบัติเหตุ (ถึงแก่ชีวิต)  สิ่งที่ผู้ปกครองต้องน�ำมาประกอบ
ขอเบิกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท มีดังต่อไปนี้
1.  รูปภาพงานศพมีรูปผู้เสียชีวิตเห็นชัดเจน จ�ำนวน 2 รูป
2.  ส�ำเนาใบมรณะบัตร
3.  ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
4.  ส�ำเนาบันทึกข้อความของกรมต�ำรวจ
5.  ส�ำเนาบัตรของกรมต�ำรวจ
6.  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของนักเรียน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวผู้เอาประกันอุบัติเหตุ
ในกรณีที่เสียชีวิต นักเรียนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากทางบริษัทที่รับผิดชอบ จ�ำนวน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ ให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่งานอนามัยโรงเรียนจักรค�ำคณาทร
จังหวัดล�ำพูน ที่ห้องพยาบาลได้ในวันเวลาราชการ

ระเบียบการใช้บริการห้องพยาบาล (อาคารอนุสรณ์ 100 ปี)
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

1.  ผูท้ จี่ ะเข้ารับบริการจะต้องเป็นนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนจักรค�ำคณาทร
2.  นักเรียนที่จะเข้ารับบริการ ให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่อนามัยทุกครั้ง
3.  นักเรียนที่เจ็บป่วยมีความประสงค์ที่จะนอนพักต้องขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนและ
ให้เขียนบัตรอนุญาตนอนจากเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4.  การรับการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้เรียงล�ำดับก่อน - หลัง
5.  ห้ามนักเรียนหยิบยาและท�ำแผลเอง
6.  ห้ามเยี่ยมผู้ป่วยโดยไม่ได้รับอนุญาต
7.  ห้ามเข้าไปนั่งหรือนอนเล่นบนเตียงนอนก่อนได้รับอนุญาต
8.  ห้ามส่งเสียงดังภายในบริเวณห้องพยาบาล
9.  หลังจากใช้บริการห้องพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ก่อนออกจากห้องพยาบาลให้สำ� รวจสิง่ ของ
และเก็บที่นอนให้เรียบร้อย
10.  ห้องพยาบาลเปิดบริการ เวลา 07.30 - 16.30 น.
11.  โรงเรียนจัดให้ผู้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและการปฐมพยาบาลประจ�ำห้องพยาบาล  
1  คน ตลอดเวลา
12. โรงเรียนจะให้การรักษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่เกิด
จากโรคง่าย ๆ ทีพ่ บในท้องถิน่ หรืออุบตั เิ หตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ส่วนกรณีทนี่ กั เรียนมีอาการหนักหรือเป็น
โรคติดต่อ โรงเรียนจะพิจารณาด�ำเนินการน�ำส่งโรงพยาบาลและติดต่อผู้ปกครองทราบ หรือน�ำส่งกลับบ้าน
13.  นักเรียนจะต้องแจ้งให้ครูหรือเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลในกรณีที่มีโรคประจ�ำตัว และต้อง
รับการรักษาเป็นกรณีพิเศษ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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งานโภชนาการ
งานโภชนาการ มีหน้าที่ ดูแลการจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โรงอาหารโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน อยูบ่ ริเวณใต้ถนุ อาคารหอประชุมบุรี
รัตน์ ได้จดั จ�ำหน่ายอาหารแบบ “ศูนย์อาหาร” ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 ในการซือ้ อาหาร ต้องใช้คปู อง ซึง่
มีจ�ำหน่ายบริเวณหน้าโรงอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้ส่งจาน ชาม ช้อนส้อมฅและ
ตะเกียบในบริเวณที่จัดไว้

ระเบียบการใช้โรงอาหาร

1.  จ�ำหน่ายอาหารทุกชนิดในเวลาต่อไปนี้เท่านั้น
เริ่มขายช่วงที่ 1
เวลา  06.30 – 07.45 น.
เริ่มขายช่วงที่ 2
เวลา 11.00 – 16.00 น.
2.  ซื้ออาหารด้วยคูปอง ซึ่งมีจ�ำหน่ายหน้าโรงอาหาร
3.  ราคาอาหาร
3.1 อาหารทุกชนิด  
ราคา 20 บาท
3.2 ขนม ผลไม้  
ราคา 10 บาท
3.3 น�้ำผลไม้
ราคา 10 บาท
4. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้น�ำภาชนะส่งในจุดที่ก�ำหนดไว้
5. น�้ำดื่มบริการ ฟรี มีความสะอาดผ่านการกรองและมีการรับรองมาตรฐาน
6. ห้ามน�ำน�้ำดื่มล้างมือ หรือล้านหน้า
7. มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
8. ห้ามท�ำลายของใช้ในโรงอาหาร เช่นโต๊ะอาหาร เก้าอี้
* ถ้ามีปัญหาในการใช้บริการโรงอาหาร ติดต่องานโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อาคารอินทยงยศโชติ
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

งานประชาสัมพันธ์
บทบาทและหน้าที่

1.  เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
2.  บริการเสียงตามสายในโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
3.  จัดท�ำวารสาร “ลานสน” ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ
4.  จัดท�ำวีดีทัศน์แนะน�ำโรงเรียน
5.  ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการกับโรงเรียน
6.  ปฏิบัติหน้าที่และจัดหาพิธีกรในพิธีการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
7.  จั ด ท� ำ ป้ า ยไฟประชาสั ม พั น ธ์ แจ้ ง สถานที่ จั ด ประชุ ม สั ม มนาและกิ จ กรรมต่ า งๆ
ภายในโรงเรียน
8.  ติดต่อสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆทั้งวิทยุและหนังสือพิมพ์
9.  บันทึกภาพกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
10.  บริการรับโทรศัพท์ของโรงเรียนเพื่อโอนสายประสานงานกับกลุ่มงาน กลุ่มสาระต่างๆ
ภายในโรงเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หัวหน้าระดับ  นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์
ห้อง
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12

สี
ฟ้า
ม่วง
แดง

ชมพู
เขียว
ฟ้า
แดง
เขียว
ม่วง
ฟ้า
เขียว
ชมพู

H.R.

133
623
541
121
123
546
642
643
644
645
646
647

ครูที่ปรึกษาคนที่ 1

นายเสมือน
นายสาคร
นายไกรสร
นางกัลยา
นางมัณทนา
นางสาวดุษฎี
นางนันท์นภัส
นางสาวนิตยาภรณ์
นางสาวภิรดา
นางสาวกฤติยาภรณ์
นางสาวณัฐธิดา
นางพรสวรรค์

สายศร
โมลาดุก
วงศ์วิวัฒน์
ไชยรังษี
ทาหน่อทอง
วัฒนคามินทร์
ชลยศปกรณ์
สุรินทร์
บุญศิริชัย
สิทธิตัน
นันต๊ะแก้ว
ศรีบุญเพ็ง

ครูที่ปรึกษาคนที่ 2

นางสาวธัญกมล
นางศรีไว
นางสาวพรรษา
นายอนุชิต
นายวสุ
นายสันติ
นายศิวรินทร์
นางภัคยา
นายสมาน  
นางรุ่งเรือง
นายปิยะศักดิ์
นางอ�ำภา

บุญยะสิงห์
ปาลี
ชายน้อย
จอมค�ำ
รัตนพงค์
จีราพันธ์
แสงผึ้ง
รัตนวราหะ
อุ่นแก้ว
อุดแจ่ม
นาคช่วย
เชียงค�ำ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวหน้าระดับ นางดาริกา  สุขโชติ
ห้อง
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12

สี

H.R.

เขียว
แดง
ม่วง
ชมพู
ฟ้า
ชมพู
ฟ้า
ม่วง
เขียว
แดง
ชมพู
แดง

635
522
223
632
638
436
131
621
633
631
626
624

ครูที่ปรึกษาคนที่ 1

นางดาริกา
นางนฤชล
นางพิศมัย
นางสาววิรภาศา
นาลชลธิกาญจน์
นางจิราวรรณ
นางสาวพิมพร
นางสุณัญช์
นางวรณัน
นางกัลยา
นางชลภิรัตน์
นางพิชาพัชร์

สุขโชติ
พิมพ์สว่าง
สารพันธ์
สิทธุปัน
จินาจันทร์
ธรรมยศ
ด่านไพบูลย์
อินต๊ะเสน
พรหมช่วย
จันทรา
แก้วมูล
กาฬภักดี

ครูที่ปรึกษาคนที่ 2

นางสาวณิชาภา
นางบุณยนุช
นางสาวดลหทัย
นางสราทิพย์
นางสาวจิราวรรณ
นางสาวชนิกามาศ
นายอุเทน
นางสาวมณีรักษ์
นายปพนสรรค์
นางสุภารัตน์
นางมยุรี
นางปาจารีย์

จันทร์เพ็ญ
ใจบันทัด
อินทร์จันทร์
สีมาขจร
ม่วงจันทร์
ศรีวิชัย
ศรีตระกูลวงศ์
เอ็นเมืองเหล็ก
ปวนเปี้ย
วังพฤกษ์
สมพงษ์
ปัญโญใหญ่
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หัวหน้าระดับ  นายบรรยง  ทิพยอด
ห้อง
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12

สี

H.R.

แดง
เขียว
ชมพู
ม่วง
แดง
ม่วง
ม่วง
ชมพู
ฟ้า
เขียว
ฟ้า
เขียว

625
648
334
634
432
521
134
322
641
224
627
438

ครูที่ปรึกษาคนที่ 1

นางสาวสาวิตรี
นางมาลัย
นายธิติศักดิ์
นางธัญสินี
นางณัชชา
นายจิรานนท์
นางประภัสสร
นางรุ้งเบญจา
นางผกาพรรณ
นางสาวกนกนุช
นางสาวจันทร์ประภา
นายชูศักดิ์

ไชยเทพ
สายหลาน
ข่าทิพย์พาที
อริยา
เตจะโสด
วิชัยค�ำ
พรมค�ำตัน
สุปินราษฎร์
อินปั๋นแก้ว
พัชรประพันธุ์
เตจาค�ำ
อุดอิ่นแก้ว

ครูที่ปรึกษาคนที่ 2

นายวสันต์
นางนิภาพร
นางสาวสุกัญญา
ว่าที่ ร.ต.กมลศิษฐ์
นายมติ
นายกฤษฎา
นายบรรยง
นางสาวรัชนีกร
นางฉัตราพร
นางสาวรมิดา
ว่าที่ รต.กิตติชัย
นางณภัค

วีระโพธิ์
ภูมิภู
เติงจันต๊ะ
ชลมนัสสรณ์
ศิริพันธุ์
เรืองข�ำ
ทิพยอด
ค�ำบุญมา
ศุกลพันธ์
ธนาเดชหิรัญ
ตั้งตรง
ฐิติมนัส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หัวหน้าระดับ นางธาริณี  แสงหงษ์
ห้อง
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
4/10
4/11
4/12
4/13
4/14

สี

H.R.

ชมพู
แดง
ม่วง
ฟ้า
แดง
ม่วง
ฟ้า
ชมพู
ชมพู
ม่วง
เขียว
ฟ้า
เขียว
แดง

125
636
214
222
435
531
325
427
524
226
331
424
538
332

ครูที่ปรึกษาคนที่ 1

นางสาวสุรางค์
นางสาวภูษณิศา
นางสาวอักษร
นางพัทยา
นางสาวเดือนเพ็ญ
ทันฤทธิ์
นางอมรรัตน์
นางจันทร์ฉาย
นางพิณพร
นายศยานันท์
นางธาริณี
นางสาววิวาห์พร
นางนภัสสร
นางสาวฉวีวรรณ

รมหิรัญ
บริหาร
วรรณกันธา
หาญเมืองใจ
ใจบุญ
อินทรีย์
ตันไชย
สุวลัย
จันตารี
ยารังฝั้น
แสงหงษ์
นามธง
วงศรีคุณถาวร
พรหมณะ

ครูที่ปรึกษาคนที่ 2

นางสุพรพงค์
นายนิวัติ
นางเยาวภา
นางสาวปฐวัลย์
นางสาวภูษณิศา
นางนัยนา
นางรัตนา
นางสุคนธ์
นางผ่องศรี
นายวิฑูรย์
นายศิริพันธ์
นางสาวจารุนีย์
นางลัดดา
นางพิกุล

สุวรรณรัตน์
ไววุฒิ
ค�ำสม
กิตติ
บริหาร
อินทรเดช
ซุกซอน
จินดาหลวง
มณีขัตย์
สุธรรม
จันทราศรี
ใจแจ่ม
นิมไพบูลย์วฒ
ั น์
จีราพันธ์

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หัวหน้าระดับ นายจักริน  อินทนนท์
ห้อง
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14

สี

H.R.

ม่วง
ชมพู
เขียว
ชมพู
ฟ้า
ฟ้า
เขียว
ม่วง
แดง
เขียว
ม่วง
ชมพู
แดง
ฟ้า

534
537
122
216
231
235
333
326
533
221
321
425
437
336

ครูที่ปรึกษาคนที่ 1

นางศิริพันธ์
นางชูศรี
นางสาวจุไรรัตน์
นางสาวธัญชญาภรณ์
นายจักรริน
นางประกายค�ำ
นาวสาวธิดาพร
นางธัญญา
นายปรีชา
นายนิคม
นางสาวปาริฉัตร
นางภคนันท์
นางสาวสายฝน
นางสาวอัจฉรา

ค�ำยอง
วงศ์วิวัฒน์
ไชยวงศ์
ธิมายอม
อินทนนท์
พรมณะ
อัมรากูล
ไม่มีทุกข์
มีแจ้
โท๊ะลงธง
สุใจยา
อักษรทับ
ส่องศรี
ธีรวิทยานุกูล

ครูที่ปรึกษาคนที่ 2

นายอภิชาติ
นางสาวสุภาวดี
นางสาวธัญญารัตน์
นางสาวธัญวรัตน์
นายพรชัย
นางนฤมล
นายระนอง
นางรัตนา
ครูพิรานันท์
นายวรกฤต
นางสาวณัฐกานต์
นายอนุสรณ์
นางธนพร

หงษ์สร้อย
ศรีบุรี
พวงมาลา
เจริญจิตร์
สินธุปัน
ศิรินันท์
ส่องศรี
จารุจุณาวงศ์
พรหมขัติแก้ว
ปลาสุวรรณ
กาบศรี
ระลึก
วงศ์วาน

ม.6  หัวหน้าระดับ ว่าที่ร้อยตรี  ปรีชา  ญาณโรจน์
ห้อง
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7
6/8
6/9
6/10
6/11
6/12
6/13
6/14

สี

H.R.

เขียว
เขียว
ชมพู
ฟ้า
ฟ้า
แดง
ชมพู
แดง
ม่วง
ชมพู
ฟ้า
ม่วง
แดง
เขียว

523
418
213
225
234
236
316
335
535
215
301
426
314
431

ครูที่ปรึกษาคนที่ 1

ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  
นางศิริลักษณ์
นายรุ่งสยาม
นายรพินทร์
นางรสสุคนธ์
นางชญานิศ
นางสาวนิตยา
นางจารุวรรณ
นางสาวกรวรรณ
นายกฤชานัฏฐ์
นายพิชิต
นายบุญชัย
นางปัณณิกา
นางสาวศิริวรรณ

ญาณโรจน์
วีระโพธิ์
เสนางาม
พีระพัฒนสกุล
รุดชาติ
เขื่อนควบ
มะโนค�ำ
ชมเดช
พิฆเนศวร
เป้าแก้ว
ค�ำบุรี
กลิ่นอวล
ไชยนวล
ประภัสสรกุล

ครูที่ปรึกษาคนที่ 2

นายแสวง
นายพีระพล
นางสาวทิวาพร
นายกรีฑาวุฒิ
นางสาววราภรณ์
นางธิดา  
นางศุภลักษณ์
นางสาวโปรยทอง
นายสหัสนัยน์

ใจรังสี
พรหมมินทร์
วัฒนานุกร
เขื่อนปัญญา
หน่อค�ำ
ฮาวปินใจ
บุษมงคล
แซ่แต้
จิตรกุล

นายณัฐวุฒิ
นางสาวเชิญขวัญ
นายวิทยา
นายเสฐียรพงษ์

พรนวม
ปิงใจ
วรรณมะกอก
จีนมะนี
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กลุ่มงานกิจการนักเรียน
หมวดที่ 1  แนวทางที่นักเรียนพึงประพฤติปฏิบัติ

นักเรียนเป็นผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา ย่อมมีหน้าที่เล่าเรียน และมีสภาพของนักเรียน ผลของการ
เล่าเรียนศึกษาจะเป็นหลักประกันของชีวิตในอนาคต ดังนั้นนักเรียนพึงประพฤติปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนพึงรักษามารยาทของสังคม และไม่พึงกระท�ำสิ่งต่อไปนี้
ก. เที่ยวเร่ร่อนในสาธารณสถาน
ข. ท�ำความร�ำคาญให้แก่สาธารณชน
2. ความประพฤติที่ไม่สมควรของนักเรียน ได้แก่
ก. สูบบุหรี่ หรือเสพสุรา หรือเสพของมึนเมาอย่างอื่น
ข. เล่นการพนัน หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายการพนัน
ค. เข้าไปสถานการพนัน โรงรับจ�ำน�ำ หรือสถานเริงรมณ์
ง. ประพฤติตนในท�ำนองชู้สาว
จ. แสดงกิริยาหรือกระท�ำอย่างใดที่ไม่สุภาพ
ฉ. เที่ยวเตร่ในเวลาค�่ำคืน
3. นักเรียนต้องให้ความเคารพ บิดามารดา ผู้ใหญ่ ครู - อาจารย์ และปรึกษากับผู้ใหญ่  
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
4. นักเรียนย่อมเป็นผู้ที่เล่นกีฬา ดูกีฬาเป็น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
5. นักเรียนพึงประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมในขณะอยู่ในสภาพนักเรียน โดยเฉพาะ              
ขณะอยู่ในเครื่องแบบนักเรียน
6. นักเรียนต้องเป็นผู้มีระเบียบ วินัย อันดีงาม และเคารพกฎหมาย
7. นักเรียนควรยึดถือคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่
1) การรั ก ษาความสั ต ย์   ความจริ ง ใจต่ อ ตนเองที่ จ ะประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ต่ สิ่ ง ที่
เป็นประโยชน์  เป็นธรรม
2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี
3) การอดทน การอดกลั้น และการอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4) การรู้จักระมัดระวังและไม่กระท�ำความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์
ส่วนน้อยของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
8. นักเรียนควรยึดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ต่อไปนี้
1) พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2) ประหยัด และอดออม
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3) มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
4) ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
5) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
9. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอด้วยตนเอง จากครู-อาจารย์ และ
ไม่หลบหนีการเรียน
10. นักเรียนพึงส�ำนึกอยูเ่ สมอว่า นักเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนจักรค�ำคณาทร ทัง้ ภายนอก
และภายในบริเวณโรงเรียน
11. นักเรียนชายพึงกระท�ำตัวเป็นสุภาพบุรุษ และนักเรียนหญิงต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่ง
กุลสตรี

หมวดที่ 2  ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน

1. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด
2. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ ก่อนออกจากบ้านควรส�ำรวจ
ตัวเองว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างและจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง
3. ถ้ามารถยนต์ส่วนตัว ต้องลงหน้าประตูโรงเรียนแล้วเดินเข้าโรงเรียน โรงเรียนอนุญาต
ให้รถยนต์เข้ามารับส่งนักเรียนในโรงเรียนได้ในเวลาที่ฝนตกหนักเท่านั้น ห้ามนักเรียนน�ำรถยนต์
ส่วนตัวมาจอดในบริเวณโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา
4. เมือ่ มีสญ
ั ญาณเตรียมเข้าแถว ให้เตรียมเข้าแถวทีห่ น้าเสาธงหรือตามทีโ่ รงเรียนก�ำหนด           
ในตอนเช้าต้องมาทันเข้าแถวเวลา 07.50 น. ผูใ้ ดมาสาย 2 ครัง้ โดยไม่มเี หตุผลและมีคำ� รับรองจาก                             
ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาจะแจ้งหรือเชิญผู้ปกครองมารับทราบ และหารือเพื่อแก้ปัญหา
5. นักเรียนทุกคนเมือ่ มาถึงประตูโรงเรียนทัง้ ตอนเช้าและตอนเย็น ให้หยุดท�ำความเคารพ
ครูเวรประตู โดยการยกมือไหว้ และกล่าวค�ำว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ” เมื่อเดินในบริเวณ
โรงเรียนให้เดินบนทางเท้าหรือเดินชิดขอบถนน
6. ถ้าผูป้ กครองมีกจิ ธุระจ�ำเป็นต้องใช้นกั เรียนตอนเช้า ท�ำให้นกั เรียนไม่สามารถมาโรงเรียน                 
ทันตามก�ำหนดเวลา  ผูป้ กครองต้องมีหนังสือรับรองให้นกั เรียนไปแสดงต่อฝ่ายกิจการนักเรียน และ                  
ครูที่ปรึกษา มิฉะนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษ
7. ในระหว่างคาบเรียนที่ไม่ใช่เวลาพัก ห้ามนักเรียนออกนอกห้องเรียน ยกเว้นครูผู้สอน
เป็นผู้น�ำออกไปสอนนอกห้องเรียน
8. การลากิจ หรือลาป่วย นักเรียนที่มีความจ�ำเป็นต้องหยุดเรียน ในกรณีมีธุระต้อง
เขียนใบลากิจส่งครูที่ปรึกษาล่วงหน้า กรณีลาป่วยส่งภายหลังได้ ใบลานั้นอาจเป็นใบลาที่ผู้ปกครอง
เขียนเอง หรือเป็นใบลาที่นักเรียนเขียนเอง ถ้าเป็นใบลาที่นักเรียนเขียนจะต้องมีลายมือชื่อของ
ผู้ปกครองรับรองก�ำกับต่อท้ายใบลาด้วย   และลายมือชื่อของผู้ปกครองต้องเป็นลายมือชื่อของ
ผูป้ กรองทีท่ ำ� ไว้กบั โรงเรียนในวันมอบตัวนักเรียน ใบลาทีไ่ ม่มลี ายเซ็นของผูป้ กครอง ทางโรงเรียนจะ
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ไม่รบั พิจารณาและจะถือว่าขาดเรียน และหากพิสจู น์วา่ นักเรียนปลอมลายเซ็นผูป้ กครอง นักเรียนจะ
ได้รับการพิจารณาโทษ
9. การน�ำบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรมใด ๆ ให้ขออนุญาตทางโรงเรียนล่วงหน้าก่อน และ
ต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำของบุคคลที่นักเรียนน�ำเข้ามาด้วย
10. ห้ า มน� ำ อาหาร หรื อ ขนมไปรั บ ประทานนอกโรงอาหารหรื อ บนอาคารเรี ย น และ
ไม่อนุญาตให้ซื้ออาหารจากภายนอกเข้ามารับประทานในโรงเรียน
11. การติดประกาศหรือเอกสารใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน และ
จะต้องมีลายมือชื่อกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนหรือครูที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมายให้ติดใบ
ประกาศนั้น ๆ
12. นักเรียนโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน ต้องมีระเบียบวินยั มีความสามัคคี ปฏิบตั ิ
ตามวิธีการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและสันติวิธี
13. เมื่อนักเรียนจะกลับบ้านจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย และออกจากอาคารเรียนเวลา
16.30 น. เป็นอย่างช้า ยกเว้นมีครูควบคุม
14. เมื่อนักเรียนมาติดต่อราชการโรงเรียนในเวลาเปิดเรียน ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน
ในวันปิดเรียนต้องแต่งกายสุภาพ
15. ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงบนรูปภาพ บนฝาผนัง ประตู หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน�ำ                  
้
ทั้งในที่แจ้งและที่ลับ
16. ห้ามท�ำลายทรัพย์สินของโรงเรียน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการ ต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายในกรณีท�ำของเสียหาย
17. ห้ามเล่นและส่งเสียง หรือท�ำให้เกิดเสียงดังบนอาคารเรียน ในห้องเรียน อันเป็นการ
รบกวนสมาธิ และการเรียนของนักเรียนคนอื่น ๆ
18. ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนและทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของ           
ห้องเรียน ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี และเรียบร้อยอยู่เสมอ
19. ต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบ ขณะเดินเข้าห้องเรียน ขณะเดินเปลี่ยนชั่วโมงเวลาเรียน
และเดินกลับบ้าน
20. นักเรียนต้องเข้าชัน้ เรียนให้ตรงเวลา ถ้าเข้าชัน้ เรียนหลังจากเวลาท�ำการสอนผ่านไปแล้ว         
15 นาที ให้ถือว่าขาดเรียนในคาบนั้น
21. ไม่ดึง เด็ดดอกไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ในบริเวณโรงเรียนและที่สาธารณะทั่วไป
22. การใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจร ด้วยความระมัดระวังเพื่อความ
ปลอดภัย   ต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น การเดินภายในบริเวณโรงเรียนให้เดินบน
ทางเท้าหรือเดินชิดขอบถนน ห้ามเดินบนถนน
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23. การใช้ห้องเรียนในวันหยุดราชการ ต้องขออนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วให้แจ้งแก่ครูฝ่ายอาคารสถานที่หรือครูหัวหน้าอาคาร เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่เปิดห้องให้
และต้องรับผิดชอบห้องนั้น
24. การมาเยีย่ มของแขกหรือผูป้ กครองนักเรียน ให้นกั เรียนชีแ้ จงแก่ผปู้ กครองนักเรียนว่า
เมื่อจะมาพบเยี่ยมนักเรียนให้แสดงตัวที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจะจัดให้รอที่ห้องรับแขกของ
โรงเรียน แล้วตามนักเรียนมาพบ
25. ห้ามขับขีร่ ถจักรยานยนต์หรือขับรถยนต์เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ในวันทีเ่ ปิดท�ำการและ
วันหยุด

หมวดที่ 3 ระเบียบการเข้าแถวเคารพธงชาติ การท�ำความเคารพของนักเรียน

ระเบียบการเข้าแถวเคารพธงชาติ
1. เมือ่ ได้ยนิ เสียงเพลงมาร์ช ในเวลา 07.50 น. ให้นกั เรียนทุกคนรีบเข้าแถวทีห่ น้าเสาธง
หรือห้องโฮมรูม หรือตามที่โรงเรียนก�ำหนด
2. ในระหว่างเข้าแถว ทุกคนต้องอยู่ในอาการส�ำรวมสงบนิ่ง ไม่พูดคุย หรือเล่นกัน
3. นักเรียนทุกคนต้องร้องเพลงชาติให้เต็มเสียงและพร้อมเพรียงกัน
4. นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจท�ำพิธีสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค�ำแผ่เมตตา ตลอดจน
ร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมเพรียงกัน
5. นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังการอบรม และประกาศนัดหมายต่าง ๆ ในระหว่างเข้าแถว  
เพื่อทราบเรื่อง และจะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
6. นักเรียนต้องปฏิบัติกายบริหาร เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง และให้
ฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียงกันตามที่โรงเรียนก�ำหนด
7. เมื่อแยกเข้าห้องเรียนให้เดินตามแถวของตนอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย
ระเบียบว่าด้วยการท�ำความเคารพ
1. นักเรียนพึงแสดงการเคารพครูและผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยความนอบน้อม
2. ในห้องเรียน เมื่อครูเข้าหรือออกจากห้องเรียน หัวหน้าชั้นบอกท�ำความเคารพว่า
นักเรียนกราบ นักเรียนทุกคนในชั้นนั่งหันหน้ามาทางหน้าชั้น ยกมือกราบบนโต๊ะพร้อมกล่าวค�ำว่า
“สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีคะ่ ” ส�ำหรับกรณีครูออกจากห้องเรียนให้กล่าวค�ำว่า “ขอบคุณครับ” หรือ
“ขอบคุณค่ะ”
3. กรณีทผี่ ตู้ รวจเยีย่ มหรือผูท้ คี่ วรเคารพอืน่ ๆ เข้ามาในห้องเรียนให้ครูผคู้ วบคุมชัน้ อยูใ่ น
ขณะนัน้ บอกท�ำความเคารพ ถ้าไม่มคี รูควบคุมชัน้ อยูข่ ณะนัน้ ให้หวั หน้าชัน้ เป็นผูบ้ อกท�ำความเคารพ
และกล่าวค�ำเหมือนข้อ 2
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4. ขณะที่เคารพครูหรือเดินสวนกัน ให้หยุดยืนตรงและยกมือไหว้ ถ้าถือของหนักการท�ำ            
ความเคารพให้ยนื ตรงค้อมศีรษะ ส�ำหรับลูกเสือ เนตรนารี หรือนักศึกษาวิชาทหาร ให้ทำ� ความเคารพ              
ตามแบบของลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร
5. เมื่อจ�ำเป็นต้องเดินแซงครูให้กล่าวค�ำว่า “ขออนุญาต” และก้มลงเล็กน้อยผ่านไป
6. ในกรณี ที่ พ บผู ้ ต รวจเยี่ ย ม หรื อ ผู ้ ที่ ค วรเคารพอื่ น   ๆ  ในบริ เ วณโรงเรี ย นก็ ใ ห้ ท� ำ
ความเคารพด้วยการยกมือไหว้ เช่นเดียวกับการท�ำความเคารพครู
7. เมื่อพบครูนอกโรงเรียนให้นักเรียนท�ำความเคารพ  โดยการยกมือไหว้และกล่าวค�ำว่า               
“สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ”
8. เมื่อนักเรียนเข้าพบครูให้ยืนตรงระยะห่างพอประมาณ แล้วยกมือไหว้ เวลาจะกลับ
ยกมือไหว้แล้วจึงกลับออกไป

หมวดที่ 4  ระเบียบการใช้บัตรต่าง ๆ

1. บัตรประจ�ำตัวนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนจักรค�ำคณาทรทุกคน  ต้องมีบตั รประจ�ำตัวนักเรียน  เพือ่ ความถูกต้อง              
ในการใช้สิทธิต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น การรับจดหมาย การรับธนาณัติ การใช้ห้องสมุด การเข้า
ห้องสอบ การลงทะเบียนเรียน การตรวจเครื่องแต่งกายหรืออื่น ๆ โดยเฉพาะวันหยุดถ้านักเรียนเข้า
มาในโรงเรียนต้องแสดงบัตรต่อยามประตูก่อน การขอบัตรประจ�ำตัวนักเรียนให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายกิจการนักเรียน
การใช้บัตรประจ�ำตัวนักเรียน
1.  ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ
2.  ใช้ยืมหนังสือในห้องสมุด
3.  ใช้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน
4.  ใช้แสดงตนเพื่อขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
5.  ใช้แสดงตนเมื่อไปติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการและอื่น ๆ
2. การออกนอกบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน หากมีเหตุจ�ำเป็นให้ผู้
ปกครองเป็นผู้ขออนุญาตและรับนักเรียนออกไปเท่านั้น
3. บัตรอนุญาตนอนพักที่ห้องพยาบาล
เมื่อนักเรียนเจ็บป่วยต้องไปนอนห้องพยาบาล ต้องขอบัตรจากห้องพยาบาลเพื่อให้ครู
ประจ�ำวิชาที่ก�ำลังสอนในคาบเรียนนั้น ๆ เซ็นทราบ ถ้านักเรียนป่วยมากอาจให้เพื่อนรับบัตรแทนได้

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

71

หมวดที่ 5  ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน

โรงเรียนจักรค�ำคณาทร ถือว่าการแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการ
แต่งกายของนักเรียนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของสถานศึกษา ครู และตัวนักเรียนเอง
นอกจากนี้ เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้นกั เรียนประพฤติตนในทางทีไ่ ม่เหมาะสม ในสภาพนักเรียนและกระท�ำ
ผิดในความผิดขัน้ ร้ายแรงขึน้ ได้ ดังนัน้ ทางโรงเรียนจึงเข้มงวดในเรือ่ งการแต่งกายเป็นพิเศษ โดยการ
ให้นกั เรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดไว้ และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ถือหลักการประหยัด ไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีราคาแพง และแต่งให้เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน ดังนี้

นักเรียนชาย

1. เสื้อ
เสือ้ เชิต้ คอตัง้ แขนสัน้ ผ้าขาวเกลีย้ งไม่บางเกินสมควร ไม่หลวมหรือรัดรูปจนเกินไป มี
สาบที่อกตลบออกด้านนอกกว้าง 4 ซ.ม ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม
มีกระเป๋า ที่อกซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8 - 12 ซ.ม และลึก 10 - 15 ซ.ม ให้เก็บชายเสื้อไว้ใน
กางเกง และให้มองเห็นเข็มชัดเจน
		การปักอักษรและเครื่องหมาย
1. บนหน้าอกเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ - สกุล ขนาดความสูง 0.5 ซ.ม เหนือกระเป๋า ปัก
ด้วยด้ายสีน�้ำเงิน
2. บนหน้าอกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน “จ.ค.” ขนาดความสูง 1.5 ซ.ม
ปักด้วยด้ายสีน�้ำเงินด้านล่างอักษรย่อโรงเรียนลงมาปักเลขประจ�ำตัวเลขไทย  ขนาดความสูง 1  
ซ.ม ปักด้วยด้ายสีน�้ำเงินด้านล่างเลขประจ�ำตัวลงมาปักขีดแสดงระดับชั้น ขนาดความยาว 1 ซ.ม
ความหนาเท่ากับ ความหนาของตัวเลข ปักแต่ละขีดห่างกัน 1/5 ซ.ม ปักด้วยด้ายตามคณะสี  ม.1
ปัก 1 ขีด, ม.2  ปัก 2 ขีด, ม.3 ปัก 3 ขีด, ม.4 ปัก  1 ขีด, ม.5 ปัก 2 ขีด, ม.6 ปัก 3 ขีด
3. เหนืออักษรชื่อย่อโรงเรียน ปักเครื่องหมายโรงเรียนด้วยด้ายสีน�้ำเงิน
2. กางเกง
ส�ำหรับ ม.ปลาย ใช้ผา้ สีดำ� เนือ้ เรียบ มีจบี ข้างละ 2 จีบ ไม่มกี ระเป๋าหลัง ขาสัน้   เวลายืน
ตรงอยู่ในระดับกึ่งกลางลูกสะบ้าหัวเข่าหรือสูงจากกึ่งกลางลูกสะบ้าหัวเขาไม่เกิน 5 ซ.ม. ขาพับชาย
เข้าข้างในกว้าง 5 ซ.ม.
ส�ำหรับ ม.ต้น  ใช้ผา้ สีกากี  เนือ้ เรียบมีจบี   ข้างหน้าข้างละ 2 จีบ  ไม่มกี ระเป๋าหลัง  ขา
สั้นเหนือเข่า  เวลายืนตรงอยู่ในระดับกึ่งกลางลูกสะบ้าหัวเข่าหรือสูงจากกึ่งกลางลูกสะบ้าหัวเข่าไม่
เกิน 5 ซ.ม. ขาพับชายเข่าข้างในกว้าง 5 ซ.ม.
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3. เข็มขัด
ใช้หนังสีนำ�้ ตาล (ม.ต้น) สีดำ 
� (ม.ปลาย) ขนาดกว้าง 2.5 - 4 ซ.ม หัวเข็มขัดท�ำด้วยโลหะ        
รูปสี่เหลี่ยม และมีเข็มส�ำหรับสอดรูเข็มขัดเพียงเข็มเดียว
กรณีเป็นลูกเสืออนุโลมใช้เข็มขัดลูกเสือกับเครื่องแบบนักเรียนได้
4. ถุงเท้า
เป็นถุงเท้าแบบธรรมดา ท�ำด้วยด้ายหรือไนล่อนสีขาว (ม.ปลาย) สีนำ�้ ตาลล้วน (ม.ต้น)  
ความยาวของถุงเท้าต้องอยู่เหนือตาตุ่มไม่น้อยกว่า 5-8 ซ.ม.
5. รองเท้า
รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ท�ำด้วยผ้าใบหรือหนังสีด�ำล้วน (ม.ปลาย) สีน�้ำตาลล้วน
(ม.ต้น) ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน 2.5 ซ.ม
6. ทรงผม
ส�ำหรับ ม.ต้น ให้ตดั สัน้ โดยข้างหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน 3 ซ.ม ชายผมรอบศีรษะ         
มีความยาวเท่ากัน  ตัดเกรียน ชิดติดผิวหนัง หรือมีความยาวไม่เกิน 1 ม.ม. ห้ามใส่น�้ำมันทุกชนิด
ห้ามแสกกลาง ห้ามเปลี่ยนสีผม
ส� ำ หรั บ ม.ปลาย ให้ ตั ด รองทรงสู ง ยาวไม่ เ กิ น 5 ซ.ม ห้ า มใส่ น�้ ำ มั น ทุ ก ชนิ ด
ห้ามแสกกลาง  ห้ามเปลี่ยนสีผม

นักเรียนหญิง ม.ปลาย

1. เสื้อ
ใช้ผ้าสีขาวหนา  ไม่ให้เห็นเสื้อชั้นใน เป็นผ้าเรียบเกลี้ยง ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหม                 
เป็นเสื้อคอเชิ้ต ที่อกเสื้อท�ำเป็นสาบตลบเข้าใน กว้าง 3 ซ.ม มีจีบที่ไหล่ และจีบรัดที่ปลายแขนขอบ
แขน กว้าง  3 ซ.ม ให้เก็บชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง และให้มองเห็นเข็มขัด
การปักอักษรและเครื่องหมาย
1. บนหน้าอกเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ - สกุล ขนาดความสูง 0.5 ซ.ม เหนือกระเป๋า
ปักด้วยด้ายสีน�้ำเงิน
2. บนหน้าอกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน “จ.ค.” ขนาดความสูง 1.5 ซ.ม
ปักด้วยด้ายสีน�้ำเงินด้านล่างอักษรย่อโรงเรียนลงมาปักเลขประจ�ำตัวเลขไทย ขนาดความสูง 1 ซ.ม
ปักด้วยด้ายสีนำ�้ เงินด้านล่างเลขประจ�ำตัวลงมาปักขีดแสดงระดับชัน้ ขนาดความยาว 1 ซ.ม ความหนา
เท่ากับความหนาของตัวเลข ปักแต่ละขีดห่างกัน 1.5 ซ.ม ปักด้วยด้ายตามคณะสี  ม.1 ปัก 1 ขีด
ม.2  ปัก 2 ขีด   ม.3  ปัก 3 ขีด   ม.4 ปัก  1 ขีด   ม.5 ปัก 2 ขีด  ม.6 ปัก 3 ขีด
3. เหนืออักษรชื่อย่อโรงเรียน ปักเครื่องหมายโรงเรียนด้วยด้ายสีน�้ำเงิน
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2. กระโปรง
ใช้ผา้ สีกรมท่าเนือ้ เรียบ ด้านหน้าและด้านหลังพับกลีบข้างละ 3 กลีบ ให้มคี วามลึกของ
กลีบไม่นอ้ ยกว่า 3 ซ.ม หันกลีบออกด้านนอก เย็บทับบนกลีบจากขอบกระโปรงลงมา 6 - 8 ซ.ม และ                      
ให้ชายกระโปรงคลุมเข่าลงมาไม่เกิน 10 ซ.ม ตัวกระโปรงทรง A
3. เข็มขัด
เป็นหนังหรือผ้าสีดำ 
� กว้าง 3 - 4 ซ.ม หัวเข็มขัดเป็นรูปสีเหลีย่ มผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัด
หุ้มด้วยหนังหรือผ้าสีด�ำ เวลาใช้ให้คาดทับขอบเอวกระโปรง
4. รองเท้า
ใช้รองเท้าหนังสีดำ 
� แบบหุม้ ส้น หัวมนมีสายรัดทีห่ ลังเท้า ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีดำ 
�
ส�ำหรับในวันที่เรียนพลศึกษา ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ชนิดมีเชือกผูกไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปะปน
5. ถุงเท้า
ถุงเท้าสัน้ สีขาวล้วนท�ำจากด้ายไนล่อน ห้ามใช้ถงุ เท้าทีท่ ำ� จากผ้าลูกฟูกชนิดหนาและพับ
กองไว้เหนือตาตุ่ม 5 - 8 ซ.ม
6. ผม
ห้ามซอย ห้ามดัด ให้ไว้ยาวหรือสั้น ถ้ายาวให้รวบผมข้างหลังปลายผมยาวเท่ากัน ผูก
ด้วยริบบิน้ สีดำ 
� น�ำ้ ตาล กรมท่า และขาว ไม่มลี วดลาย ถ้าไว้ผมสัน้ ให้ปลายผมทุกเส้นยาวเท่ากันและ
ยาวไม่ถึงปกเสื้อ

นักเรียนหญิง ม.ต้น

1. เสื้อ
แบบคอทหารเรือ   ผ้าขาวลายเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป แขนยาวเพียง
ปลายศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย ขนาดตัวเสื้อพอเหมาะกับตัว ไม่หลวม และไม่รัดตัวจนเกินไป
ริมขอบล่างขวาติด กระเป๋าขนาดกว้าง 7 - 10 ซ.ม ชายเสื้อปล่อยไว้นอกกระโปรง ความยาวของตัว
เสือ้ วัดจากข้อมือขึน้ มา   เมือ่ ยืนตรงประมาณ 10 ซ.ม ด้านบนอักษรย่อ “จ.ค.” ปักเครือ่ งหมายเข็ม
ของโรงเรียนด้วยด้ายสีน�้ำเงิน ตามก�ำหนด
2. ผ้าผูกรอบคอเสื้อ
(คอซอง) นักเรียนต้องผูกผ้าผูกคอสีกรมท่า ด้วยเงื่อนกะลาสี ผูกให้อยู่ในแนวระดับ
เดียวกับอักษรย่อ “จ.ค.”
3. ผม
ห้ามซอย  ห้ามดัด  ให้ไว้ยาวหรือสัน้   ถ้ายาวให้รวบผมข้างหลังปลายผมยาวเท่ากัน  ผูก
ด้วยริบบิน้ สีดำ  
� น�ำ้ ตาล  กรมท่า  และขาว  ไม่มลี วดลาย  ถ้าไว้ผมสัน้ ให้ปลายผมทุกเส้นยาวเท่ากัน
และยาวไม่ถึงปกเสื้อ
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4. รองเท้า
เหมือนนักเรียนหญิง ม.ปลาย
5. การแต่งกายชุดกิจกรรม นักเรียนหญิง ม.ต้น
เป็นเนตรนารี หรือบ�ำเพ็ญประโยชน์ ใช้เครื่องแบบตาม พ.ร.บ. ของคณะกรรมการ
ลูกเสือแห่งชาติ (ไม่หลวมหรือคับเกินไป กระโปรงยาวไม่เกินครึ่งน่อง)
6. การแต่งกายชุดพื้นเมือง
เพื่อ เป็นการส่งเสริมส�ำ นึ กความเป็ นไทยและการอนุ รั กษ์ วั ฒนธรรมท้ อ งถิ่ นไทย
ตลอดจนการสนับสนุนอุตสาหกรรมผ้าพืน้ เมืองในท้องถิน่ ให้แต่งกายชุดพืน้ เมืองทุกวันศุกร์ ตามแบบ
ที่ทางโรงเรียนก�ำหนดขึ้น
หมายเหตุ
1. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวน
ก�ำไล  ส�ำหรับสร้อยแขวนพระหรือเครือ่ งรางของขลัง โรงเรียนอนุญาตให้ใช้สร้อยคอทีม่ รี าคาไม่แพง
เช่น สร้อยเงิน  สร้อยแสตนเลส เท่านั้น โดยให้สร้อยคอเมื่อสวมแล้วยาวไม่น้อยกว่ากระดุมเสื้อ
เม็ดที่สอง  ส�ำหรับนาฬิกาให้ใช้สายที่สุภาพ
2. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องส�ำอางตกแต่งร่างกาย เช่น ทาปาก เขียนคิ้ว            
ทาเล็บ ตกแต่งผิว ตกแต่งใบหน้า ตกแต่งทรงผม
3. นักเรียนทุกคนที่มีวิชาเรียนพลศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียนตามที่
ก�ำหนด เสือ้ และกางเกงวอร์มสีนำ�้ เงิน รองเท้าผ้าใบสีขาวชนิดมีเชือกผูกไม่มสี อี นื่ ปะปน  ถุงเท้าสีขาว
4. ห้ามนักเรียนหญิงเข้าประกวดเกี่ยวกับความงามทุกประเภท ยกเว้นเกี่ยวกับประเพณี                 
ให้ขออนุญาตฝ่ายกิจการนักเรียน แล้วแต่กรณี

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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ข้อบังคับโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

ว่าด้วย สภานักเรียนโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
พ.ศ. 2560
----------------------------

โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน เห็นว่าแนวทางทีจ่ ะส่งเสริมให้นกั เรียนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ได้เพิม่ พูนประสบการณ์ตามศักยภาพของตนเอง และได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับวิถปี ระชาธิปไตย จึงเห็นสมควรให้ตงั้ สภานักเรียนโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน ขึน้
และได้ตราข้อบังคับว่าด้วยสภานักเรียนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า  “ข้อบังคับว่าด้วยสภานักเรียนโรงเรียนจักรค�ำคณาทรจังหวัดล�ำพูน
พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น                                                                                       
“โรงเรียน”     
หมายความว่า โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
“สภานักเรียน”  
หมายความว่า สภานักเรียน โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
“ผู้อ�ำนวยการ”  
หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
“อาจารย์ทปี่ รึกษาสภา” หมายความว่า หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย   รองหัวหน้างาน
ส่งเสริมประชาธิปไตยและหัวหน้าคณะสี 5 คณะสี
“คณะกรรมการสภานักเรียน”  หมายความว่าประธานคณะสี 5 คณะสีและคณะกรรมการ
ประจ�ำสี สีละ 6 คน
“คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน” หมายความว่าผู้แทนนักเรียนโรงเรียนจักรค�ำคณาทร
จังหวัดล�ำพูน
ข้อ 4 ให้รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทเี่ ป็นปัญหาให้เป็นอ�ำนาจของรองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรค�ำคณาทร
จังหวัดล�ำพูน ที่จะวินิจฉัย ยุบ เลิก แต่งตั้ง ถอดถอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยับยั้ง
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หมวด 1
วัตถุประสงค์

ข้อ 5 สภานักเรียนจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ส�ำคัญ 3 ประการ  คือ
5.1   เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้รจู้ กั การบริหารจัดการ เพือ่ เป็นพลเมืองดีในสังคม
        ประชาธิปไตย
5.2   เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ด้านบริหารและด้านปกครองของนักเรียน
        โดยนักเรียนเพื่อนักเรียน
5.3   เพื่อท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียน ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอก
        โรงเรียน

หมวด  2
องค์ประกอบของสภานักเรียน

ข้อ 6 สภานักเรียนให้มีองค์ประกอบ  ดังนี้
6.1   คณะกรรมการสภานักเรียน
6.2   คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน
6.3   อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 คณะกรรมการสภานักเรียนประกอบด้วย
7.1   ประธานสภานักเรียน
7.2   รองประธานฝ่ายส่งเสริมด้านกิจกรรมและส่งเสริมประชาธิปไตย
7.3   รองประธานฝ่ายส่งเสริมด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
7.4   รองประธานฝ่ายส่งเสริมด้านวินัย
7.5   รองประธานฝ่ายส่งเสริมคุณธรรจริยธรรม
7.6   รองประธานฝ่ายส่งเสริมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.7   ประชาสัมพันธ์
7.8   เหรัญญิก
7.9  เลขานุการ
ข้อ 8 คณะกรรมการผู ้ แ ทนนั ก เรี ย น ประกอบด้ ว ย  ผู ้ แ ทนนั ก เรี ย นจากทุ ก ชั้ น เรี ย น
ห้องละ 2  คน
ข้อ 9 อาจารย์ที่ปรึกษา  ประกอบด้วย หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย  รองหัวหน้างาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย และหัวหน้าคณะสี 5 คณะสี

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

หมวด  3
การเลือกตั้ง  การแต่งตั้ง  และสมาชิกภาพ
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ข้อ 10 การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ และวิธีการที่โรงเรียนก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นว่านี้ให้คลุมถึง
10.1  เกณฑ์ค�ำนวณสมาชิก
10.2   วิธีหาเสียง  วิธีลงคะแนน  และวิธีนับคะแนน
10.3   การประกาศผล
ข้อ 11 ผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
11.1   เป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
11.2   เป็นผู้ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ
11.3   มีอาจารย์หวั หน้าคณะสีเป็นผูพ้ จิ ารณา รับรองความประพฤติ และความสามารถ
11.4   เป็นผู้มีความตั้งใจและสนใจต่องานสภานักเรียน
11.5   ต้องก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ในปีการศึกษานั้นและมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า  2.50
ข้อ 12 การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน มาจากประธาน  5  คณะสี  โดยให้นักเรียนของ
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน  เลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด เป็นผู้ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียน
ข้อ 13 คณะกรรมการผูแ้ ทนนักเรียน  คือ  ตัวแทนของแต่ละห้องโดยได้รบั การคัดเลือกจาก
นักเรียนในห้องที่ตนเองเรียนอยู่ ให้เป็นผู้แทนในคณะกรรมการนักเรียนของสภานักเรียน
ข้อ 14 สภานักเรียนให้มีวาระคราวละ  1 ปี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมิถุนายนและให้
ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมิถุนายน ของปีถัดไป
ข้อ 15 อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย  รองหัวหน้างาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย  และหัวหน้าคณะสี 5 คณะสี
ข้อ 16 การพ้ น จากต� ำ แหน่ ง นอกจากพ้ น ต� ำ แหน่ ง ตามวาระข้ อ 14 สภานั ก เรี ย นและ
คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน พ้นต�ำแหน่งเมื่อ
16.1  เสียชีวิต
16.2   ลาออก
16.3   สภานักเรียนมีมติให้ออก
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หมวด  4
การบริหารงานสภานักเรียน

ข้อ 17 การบริหารงานของสภานักเรียน  ให้แบ่งความรับผิดชอบ  ดังนี้
17.1   การวางระเบียบ  หรือข้อบังคับและการบริหารกิจกรรมนักเรียน  ให้เป็นอ�ำนาจ
และหน้าที่ของสภานักเรียน  โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากกลุ่มงานกิจการนักเรียน
17.2   อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาในการวางแผนหรือการเขียนโครงการ
และมีอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์ใน ข้อ 5
17.3   การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน  ให้สภานักเรียนเป็นผู้เสนอ
โครงการโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอผู้อ�ำนวยการโรงเรียน  พิจารณาอนุมัติ

หมวด  5
อ�ำนาจ และหน้าที่ ของสภานักเรียน

ข้อ 18 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของสภานักเรียนจะขัดหรือแย้งกับระเบียบ  หรือข้อบังคับ
อื่นใดของทางราชการที่โรงเรียนถือปฏิบัติอยู่มิได้กับทั้งต้องรักษาไว้ซึ่งศีลธรรมวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่จ�ำเป็น ให้ข้อความเห็นชอบจากโรงเรียนก่อน
ข้อ 19 สภานักเรียนให้มีอ�ำนาจและหน้าที่   ดังนี้
19.1 จัดการประชุมสภานักเรียน
19.2 จัดท�ำโครงการกิจกรรมนักเรียน  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เสนอรอง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พิจารณาเห็นชอบ
19.3 เป็นตัวแทนของนักเรียนในการท�ำกิจกรรมต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
19.4 ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
19.5 เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียนด�ำเนินการเลือกตั้งประธาน
คณะสีและประธานสภานักเรียน
19.6 แต่งตัง้ อนุกรรมการจากตัวแทนนักเรียนเพือ่ ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ตามที่เห็นสมควร

หมวด 6
การประชุม

ข้อ 20 ภาคเรียนหนึง่   ก�ำหนดให้มกี ารประชุมสามัญสภานักเรียนภาคเรียนละ 1 ครัง้ เว้นแต่
มีกรณีรีบด่วนในการประชุมแต่ละครั้ง  ต้องประกอบด้วยองค์ประชุม  ดังนี้
20.1 การประชุมให้ประกอบด้วย สภานักเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา
20.2 ให้ประธานสภานักเรียน เป็นประธานที่ประชุม  ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
นักเรียนเป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุม และจดบันทึกการประชุม
20.3 ในการประชุมต้องมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสภา
นักเรียน จึงจะครบองค์ประชุม
20.4 ในการประชุมให้แถลงผลงาน และที่ประชุมมีสิทธิ์ในการซักถาม
20.5 ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม  ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุมหรือ
กรรมการผู้แทนนักเรียนคนหนึ่งเป็นประธาน
20.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ใช้เสียงข้างมาก
20.7 ผู้เข้าประชุมคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

			

ลงชื่อ............................................. ผู้จัดท�ำข้อบังคับ
    ( นายศรีวัย  โญกาศ)
  รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
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พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของ           
รัฐสภาดังต่อไปนี้
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินใี้ ห้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก
(๑)  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๓๒  ลงวันที่  ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕
(๒)  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙๔  ลงวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมีอายุต�่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุ
นิติภาวะด้วยการสมรส
“เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า  เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดู หรือ
ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อน
จนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตน
“เด็กก�ำพร้า” หมายความว่า เด็กทีบ่ ดิ าหรือมารดาเสียชีวติ เด็กทีไ่ ม่ปรากฏบิดามารดา  หรือ
ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้
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“เด็กทีอ่ ยูใ่ นสภาพยากล�ำบาก” หมายความว่า เด็กทีอ่ ยูใ่ นครอบครัวยากจนหรือบิดามารดา        
หย่าร้าง  ทิ้งร้าง  ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความล�ำบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ใน
ครอบครัวเกินวัยหรือก�ำลังความสามารถและสติปัญญา  หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
“เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา  หรือจิตใจ                           
ไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่ก�ำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง
“เด็กทีเ่ สีย่ งต่อการกระท�ำผิด” หมายความว่า เด็กทีป่ ระพฤติตนไม่สมควร  เด็กทีป่ ระกอบ
อาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน�ำไปในทางกระท�ำผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม
อันดี  หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน�ำไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง
“นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งก�ำลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ทัง้ ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยูใ่ นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งก�ำลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าอยู่ใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“บิดามารดา” หมายความว่า  บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครอง
สวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอืน่ ซึง่ รับเด็กไว้ในความอุปการะเลีย้ งดูหรือซึง่ เด็กอาศัยอยูด่ ว้ ย
“ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่าบุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร

หมวด 2 การปฏิบัติต่อเด็ก

มาตรา ๒๖  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้
ใดกระท�ำการ ดังต่อไปนี้
(๑)  กระท�ำหรือการกระท�ำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สงิ่ ทีจ่ ำ� เป็นแก่การด�ำรงชีวติ   หรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กทีอ่ ยูใ่ น
ความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๓) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร  หรือน่าจะท�ำให้
เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�ำผิด
(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด  เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคล
อืน่ ทีม่ ใิ ช่ญาติของเด็ก  เว้นแต่เป็นการกระท�ำของทางราชการหรือได้รบั อนุญาตจากทางราชการแล้ว
(๕) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม  ยินยอม หรือกระท�ำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน            
เด็กเร่ร่อน  หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระท�ำผิด  หรือกระท�ำด้วยประการใด
อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
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(๖) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ท�ำงานหรือกระท�ำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
มีผลต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก
(๗) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้  ชักจูง ยุยง  ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท�ำการใด   
เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าอันมีลกั ษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
(๘) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน
สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ห้ามมิให้เด็กเข้า
(๙)  บังคับ ขู่เข็ญ  ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท�ำการอันมี
ลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
(๑๐) จ�ำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์  
ถ้าการกระท�ำผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น
มาตรา ๖๔  นักเรียน  และนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
และตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกำ� หนด และมีอำ� นาจน�ำตัวไปมอบแก่ผบู้ ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียน
หรือนักศึกษานั้น เพื่อด�ำเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ไม่
สามารถน�ำตัวไปมอบได้จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้
มาตรา ๖๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดนี้มีอ�ำนาจด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑)  สอบถามครู  อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา  เกี่ยวกับความประพฤติ  การศึกษานิสัย
และสติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืนมาตรา  ๖๔
(๒)  เรียกให้ผู้ปกครอง  ครู  อาจารย์  หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้น  
ก�ำลังศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา  เพื่อว่ากล่าวอบรมสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา
(๓)  ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา
(๔)  เรียกผูป้ กครองมาว่ากล่าวตักเตือนหรือท�ำทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นกั เรียนหรือ
นักศึกษาฝ่าฝืนมาตรา ๖๔  อีก
(๕)  สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่ง
ที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ
(๖)  ประสานงานกับผูบ้ ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูป้ กครอง ต�ำรวจหรือพนักงานเจ้า
หน้าที่อื่นเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามหมวดนี้
มาตรา ๘๕ ผูใ้ ดกระท�ำการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นกั เรียนหรือ         
นักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔  ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกิน      
สามเหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ        
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เกณฑ์ควบคุมความประพฤติของนักเรียน
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
ก�ำหนดให้มีมาตราการลงโทษและหักคะแนนความประพฤตินักเรียน  ดังต่อไปนี้
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ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

1. นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติตลอดช่วงชั้น  คนละ 100 คะแนนเต็ม
2. การท�ำผิดระเบียบวินยั ของโรงเรียน จะถูกตัดคะแนนและบ�ำเพ็ญประโยชน์ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้
3. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนรวมตั้งแต่ 15 คะแนน จะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
และบ�ำเพ็ญประโยชน์
4. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนรวมตัง้ แต่ 30 คะแนน จะเชิญผูป้ กครองมาพบ ท�ำทัณฑ์บน และบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
5. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนรวมตั้งแต่ 50 คะแนน จะเชิญผู้ปกครองมาพบ ท�ำทัณฑ์บน  บ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ และเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนรวมกันทุกหมวด 100 คะแนน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน จะ
เสนอชื่อให้โรงเรียนย้ายสถานศึกษาหรือคัดชื่อออกจากโรงเรียน
7. กิจกรรมการบ�ำเพ็ญประโยชน์จะก�ำหนดโดยฝ่ายกิจการนักเรียน
8. การเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะมีภาคเรียนละ 1 ครั้ง นักเรียนต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท�ำกิจกรรมทั้งหมดด้วยตัวเอง โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบล่วงหน้า
9. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่จะเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจักรค�ำคณาทร
จะต้องได้รับค�ำรับรองความประพฤติจากกลุ่มกิจการนักเรียน จึงจะมีสิทธิ์เรียน
10. ผู้ปกครองและนักเรียนพึงระวังสาเหตุที่ถูกตัดคะแนนมากที่สุด คื อ
14.1   มาสาย
14.2 ทรงผม
14.3 การแต่งกาย
14.4 หนีเรียน
14.5 หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 14.6 มั่วสุมดื่มสุรา ยาเสพติด
14.7 ชู้สาว
14.8   ทะเลาะวิวาท
14.9   ท�ำร้ายร่างกาย
14.10 ลักทรัพย์
14.11 มีอาวุธ  วัตถุระเบิด  หรือยาเสพติดไว้ในความครอบครอง
การแสดงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์นอกสถานศึกษา ในที่สาธาณชน ในขณะที่อยู่ใน
เครื่องแบบของโรงเรียน หรือติดเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ของโรงเรียน ท�ำให้เกิดความ
เสื่อมเสียให้แก่โรงเรียน จะถูกลงโทษด้วยบทลงโทษสูงสุด
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พฤติกรรมของนักเรียนที่โรงเรียนยกย่อง

เนื่องจากนักเรียนที่เรียนดีและกระท�ำหรือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่า
จะมีการยกย่องสรรเสริญ ชมเชย เช่น การช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนหรือช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ หรือกระท�ำการอันสมควรแก่การยกย่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั่วไป
หรือชนะการแข่งขันทุกประเภท ซึ่งสมควรให้มีการให้คะแนนความประพฤติในแต่ละปีการศึกษา
ให้คะแนนครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน ดังนี้
1.  ช่วยรักษาความสะอาดในโรงเรียน ซึ่งนอกเหนือจากการท�ำเวรของตนเอง หรือได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียนเป็นอย่างดี
2.  เก็บของได้และน�ำไปมอบให้ครู
3.  ชี้ช่องทางหรือแนะแนวทางให้ครู เกี่ยวกับแหล่งอบายมุข หรือนักเรียนที่ประพฤติไม่
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน โดยบอกชื่อหรือชั้นที่นักเรียนเหล่านั้นอยู่ เพื่อจะได้ด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
4.  ห้ามปรามหรือไกล่เกลี่ยมิให้เกิดทะเลาะวิวาททั้งในและนอกโรงเรียน
5.  กระท�ำความดีอื่น ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน

หมายเหตุ

1.  คะแนนความดีที่นักเรียนสะสมไว้นี้ อาจจะน�ำไปประกอบการพิจารณาลงโทษครั้งสุดท้าย
2.  ความดีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการจะน�ำมาพิจารณาเป็นกรณีไป
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ปกครองของนักเรียนให้            
เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาศัยอ�ำนาจตามความในข้อแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ลงวันที่ 29
กันยายน 2515 จึงได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครองนักเรียน
ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2503 และให้ผปู้ กครองนักเรียน นักศึกษา ทีก่ ำ� ลังรับศึกษาต�ำ่ กว่า
ปริญญาตรี สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติดังนี้
1.  “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษาไว้ในความปกครอง หรือ
อุปการะเลี้ยงดู หรือบุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษาอาศัยอยู่
2.  ให้นักเรียนนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวส., ป.ก.ศ.สูง หรือเทียบเท่า
ลงมาในสถานศึกษาพร้อมกับส่งหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด ถ้าผูป้ กครองไม่อาจ
มามอบตัวนักเรียนได้ตามก�ำหนด ให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้าสถานศึกษาก�ำหนดมอบตัวนักเรียน
นักศึกษาใหม่
3.  ผูป้ กครองจะต้องร่วมมือกับสถานศึกษา เพือ่ ควบคุมความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียน            
โดยให้นักเรียนนักศึกษาแต่งกาย แต่งเครื่องแบบนักเรียนและประพฤติตามระเบียบข้อบังคับหรือ
ค�ำสั่งของสถานศึกษา และหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามกฎหมายก�ำหนด
4.  ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอ เพื่อจะได้ทราบข่าวปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และจะได้ช่วยสถานศึกษาแก้ปัญหานั้น
5.  เมือ่ ผูป้ กครองย้ายทีอ่ ยู่ หรือความเป็นผูป้ กครองสิน้ สุดลงด้วยประการใด ๆ ให้ผปู้ กครอง
แจ้งให้สถานศึกษาทราบ
6.   ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษาทีร่ บั การศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาตรวจสอบ
ติ ด ตามหลั ก ฐานการเป็ น ผู ้ ป กครองนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา หากเห็ น ว่ า นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาคนใดมี
ผู้ปกครองไม่เหมาะสม ก็ให้สถานศึกษาด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2522
(ลงชื่อ)         ก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์
     (นายก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์)
      รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทน
                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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บทบาทผู้ปกครอง
หน้าที่ของผู้ปกครอง

เพื่อให้ผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้ปกครองและ
โรงเรียนตั้งไว้ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนดังต่อไปนี้
1.   ดูแลให้นกั เรียนแต่งเครือ่ งแบบนักเรียนให้ถกู ต้องตามระเบียบของโรงเรียนทัง้ ในวันเรียน
ปกติ และวันหยุดที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียน
2.   ดูแลให้นกั เรียนไปให้ทนั เวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ถ้าท่านมีความจ�ำเป็นต้องใช้นกั เรียน
ท�ำงานจนไปโรงเรียนสาย ให้ท่านมีจดหมายแจ้งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทราบใน
วันนั้นด้วย
3.   โปรดเอาใจใส่ให้นักเรียนในปกครองของท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ดูแลการท�ำการบ้าน          
อ่านต�ำราเรียน และประพฤติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
4. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน
5. ช่วยเป็นก�ำลังใจให้แก่นักเรียน ยกย่องชมเชยในโอกาสอันควร
6. ดูแลการไปโรงเรียนและการกลับบ้านให้ตรงเวลา ถ้าผิดปกติโปรดติดต่อกับทางโรงเรียน
โดยด่วน
7. ลงนามรับรองใบลาของนักเรียนในปกครองของท่านทุกครั้งที่หยุดเรียน เพราะเหตุป่วย
ลากิจหรือเหตุอื่นใด
8. ไม่ควรให้เงินแก่นักเรียนมาโรงเรียนมากเกินความจ�ำเป็น
9. ดูแลไม่ให้นักเรียนใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ แหวน และน�ำของมีค่าต่าง ๆ  มา
โรงเรียน เพราะอาจเกิดอันตรายแก่นักเรียน ถ้าเกิดการสูญหายขึ้น โรงเรียนจะไม่
รับผิดชอบ
10. เมื่อพบว่านักเรียนของท่านมีพฤติกรรมผิดไปจากเดิม เช่น การคบเพื่อน การเที่ยวเตร่            
การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ให้รีบติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไข
11. ถ้าโรงเรียนเชิญผูป้ กครองไปพบเพือ่ ปรึกษาหารือ โปรดสละเวลาไปพบตามวันและเวลา            
ที่ก�ำหนด
12. ถ้านักเรียนในปกครองของท่านอ้างว่าจะไปท�ำงานให้โรงเรียนในวันหยุด โปรดเรียกดู
หนังสือขออนุญาตจากโรงเรียนก่อนทุกครัง้ ถ้าไม่มหี นังสืออนุญาตไม่ควรให้นกั เรียนไป
13. กรณีมกี ารจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนหรือจัดทัศนศึกษา โรงเรียนจะมีหนังสือขออนุญาต          
ทุกครั้ง
14. โรงเรียนจะแจกใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน เมื่อมีการสอบกลางภาค สอบปลาย
ภาค/ปี ผู้ปกครองโปรดเรียกดูจากนักเรียนด้วย
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โรงเรียนต้องขอความร่วมมือผู้ปกครอง ดังนี้
1.  ติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษาเป็นประจ�ำ
2.  ให้ข้อมูลจริงกับครูที่ปรึกษา
3.  ให้ความร่วมมือในการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา
4.  พร้อมและยินดีมาพบครูที่ปรึกษาเมื่อได้รับการติดต่อ
5.  ร่วมแก้ปัญหานักเรียนด้วยความจริงใจ

ข้อควรทราบของผู้ปกครอง

เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน และผู้ปกครองจะได้ทราบถึงพัฒนาการต่าง ๆ  
ของบุตรหลานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบุตรหลานของท่านได้อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา
โรงเรียนขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบดังนี้
1.   กรณีทโี่ รงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ 08.00 - 16.00 น. หรือ
ในวันหยุดราชการ โรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง เพื่อขออนุญาตทุกครั้ง
2.   ในกรณีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน ได้ขออนุญาตผู้ปกครองแล้ว ปรากฏว่า
นักเรียนกลับถึงบ้านล่าช้ากว่าปกติ ผู้ปกครองควรสอบถามโรงเรียน
3. การที่ นั ก เรี ย นขออนุ ญ าตผู ้ ป กครองเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ โดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าต
จากโรงเรียน ผู้ปกครองโปรดเข้าใจกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนไม่ได้จัดขึ้น
4. ในกรณีที่นักเรียนกระท�ำความผิด โรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบ
5. โรงเรียนจะเชิญผูป้ กครองมาพบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ตามโครงการพบผูป้ กครอง เพือ่
ผูป้ กครองจะได้ทราบถึงพัฒนาการของบุตรหลานของท่าน เมือ่ เข้ามาอยูใ่ นโรงเรียน ทัง้ ด้านการเรียน
และพฤติกรรมต่าง ๆ
6. โรงเรี ย นยิ น ดี รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของท่ า นเสมอ ไม่ ว ่ า จะเป็ น จดหมาย  โทรศั พ ท์  
การสนทนาระหว่างผู้ปกครองกับครู โรงเรียนดีใจและภูมิใจที่ท่านใส่ใจโรงเรียนเสมือนเป็นโรงเรียน
ของท่าน

หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร. 053-511011 , 053-532195  ต่อ 143
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘
-----------------------------

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา  ๖ และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ  ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๘”   
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔   ในระเบียบนี้
“ ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ�ำนวยการ
อธิการบดี  หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต�ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียน
หรือสถานศึกษานั้น
“กระท�ำความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา   หรือของกระทรวงศึกษาธิการ   หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ”    หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�ำความผิด  โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ  ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�ำความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้
(๑)   ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ท�ำทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ  ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธรี นุ แรง  หรือแบบกลัน่ แกล้ง หรือลงโทษด้วย       
ความโกรธ  หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค�ำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา   และความร้าย
แรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
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การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพือ่ เจตนาทีจ่ ะแก้นสิ ยั และความประพฤติไม่ดขี อง
นักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ให้ผบู้ ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูท้ ผี่ บู้ ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็น
ผู้มีอ�ำนาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท�ำความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ ๘ การท�ำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท�ำให้
เสือ่ มเสียชือ่ เสียงและเกียรติศกั ดิข์ องสถานศึกษา  หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รบั โทษ
ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว  แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การท�ำทัณฑ์บนให้ท�ำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท�ำทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก�ำหนด และให้ท�ำบันทึกข้อมูลไว้เป็น
หลักฐาน
ข้อ ๑๐ ท�ำกิจกรรมเพือ่ ให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ใช้ในกรณีทนี่ กั เรียนและนักศึกษากระท�ำผิด
ที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนีแ้ ละให้มอี ำ� นาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘
       อดิศัย   โพธารามิก
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน

101

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนจักรค�ำคณาทร ล�ำพูน
จ�ำนวน 50 หมายเลข
126 ห้องคอมพิวเตอร์ (อาคารบุรรี ตั น์ ชัน้ 2)
101 ผู้อ�ำนวยการ
127 ห้องเสียง ชั้น 3 บุรีรัตน์
102 วิชาการ
129 ศูนย์การงานอาชีพฯ
103 ส�ำนักงานกลุ่มงานอ�ำนวยการ
130 ห้องคหกรรม
104 รองฯ กลุ่มงานอ�ำนวยการ
131 ห้องดนตรีสากล
105 รองฯ กลุ่มงานวิชาการ
132 ห้องศูนย์อนิ เตอร์เน็ต (อาคารบุรรี ตั น์ ชัน้ 2)
106 ส�ำนักงานทะเบียน-วัดผล
108 งานแนะแนว
133 ห้องสารวัตรนักเรียน
152 งานพัสดุ
134 ธุรการ (การเงิน)
110 ธนาคารโรงเรียน
135 ส�ำนักบริหารฯ
111 ห้องเจ้าน้อย
136 ห้องแหล่งเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
112 ห้องสมุดเติมทองไชย
137 ห้องท�ำงานครูอุตสาหกรรม ชั้น 2
113 ห้องพยาบาล
138 ห้องนอนครูเวรชาย
114 งานประชาสัมพันธ์
139 ห้องงานสารสนเทศและงานวิจัยฯ
115 ห้องศูนย์  ICT
140 ห้องท�ำงานครูพลานามัย
116 ห้องท�ำงานครูสังคม
141 ห้องท�ำงานครูภาษาไทย
117 ห้องท�ำงานครูภาษาต่างประเทศ
142 ห้องท�ำงานครูศิลปะ
118 ส�ำนักกลุ่มงานบริหารทั่วไป
143 กลุ่มงานกิจการนักเรียน
119 รองฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
144 ห้องดนตรีไทย (อาคารบุรีรัตน์ ชั้น 4)
120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
145 สหกรณ์ร้านค้า
121 ห้องท�ำงานครูวิทยาศาสตร์
146 ห้องธุรกิจศึกษา
123 ห้องท�ำงานครูคณิศาสตร์
147 ศูนย์สังคมศึกษา
124 ห้องท�ำงานครูเกษตรกรรม
148 ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ
125 ห้องเจ้าหลวง
150 โสตฯ อาคารศูนย์กีฬา
หมายเหตุ
1.  การโอนสาย กด Flash------ฟังสัญญาณ------กดหมายเลขปลายทาง-----วางสาย
2.  การรับสายแทน กด * 40------สนทนา
3.  การโทรฯ ภายในจังหวัด กด 9 (เฉพาะหมายเลขที่ก�ำหนด)
4.  การโทรฯ ทั่วประเทศ กด 9 หรือ *81 (เฉพาะหมายเลขที่ก�ำหนด)
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ปีที่พิมพ์
พิมพ์จ�ำนวน

พ.ศ. 2560
1,200  เล่ม

คณะผู้จัดท�ำ
1.  นายศรีวัย
2. นายศักดา
3. นายปรีดา
4. นางสุณัญช์
5. นายจิรานนท์
6. นางปาจารีย์
7. นางสุพรพงศ์
8.  นางชูศรี
			

โญกาศ
รัตนพงศ์
ยะธิมา
อินต๊ะเสน
วิชัยค�ำ
ปัญโญใหญ่
สุวรรณรัตน์
วงศ์วิวัฒน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พิมพ์ที่
หจก. ณัฐพลการพิมพ์ 2015

204 ถ.รอบเมืองนอก  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทรศัพท์. 053-090463  โทรศัพท์/โทรสาร. 053-090455
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โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
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