
เวลา ตารางกิจกรรม

07.00 - 07.25 น. นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียน

07.25 - 07.35 น. กิจกรรม English Drills

07.35 - 07.40 น. เตรียมเคารพธงชาติ 

07.40 - 07.55 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

07.55 - 08.00 น. กิจกรรมเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

08.00 - 08.05 น. คุณครูเวรอบรมคุณธรรม

08.05 - 08.10 น. นักเรียนเดินแถวขึ้นห้องเรียน

08.10 - 08.20 น. กิจกรรมจินตคณิต

08.20 - 09.10 น. คาบเรียนท่ี 1

09.10 - 10.00 น. คาบเรียนท่ี 2

10.00 - 10.20 น. พักเบรก

10.20 - 11.10 น. คาบเรียนท่ี 3

11.10 - 12..00 น. คาบเรียนท่ี 4

12.00 - 12..50 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.50 - 13.00 น. เข้าแถวก่อนขึ้นชั้นเรียนครูเวรอบรม แนะน า

13.00 - 13.50 น. คาบเรียนท่ี 5

13.50 - 14.40 น. คาบเรียนท่ี 6

14.40 - 15.20 น. คาบเรียนท่ี 7 (เรียนเสริมวิชาการ)

15.20 - 15.25 น. คณะกรรมการนักเรียนน าสวดก่อนกลับบ้าน

15.25 - 15.30 น. นักเรียนเดินแถวกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบ

วัน/เดือน/ปี ตารางกิจกรรม

10 ส.ค. 63 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวิชาการ

11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

10-11 ก.ย. 63 สอบกลางภาค

26-27 ก.ย. 63 เยี่ยมบ้านนักเรียน

4 ต.ค. 63 สอบ TEDET (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร)

30 ต.ค. 63 กิจกรรมวันลอยกระทง

ตารางปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรู ้ปี 2563

** ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตารางกิจกรรม

เครื่องมือสื่อสาร
1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มือถือ  อุปกรณ์สื่อสาร 
เทคโนโลยีทุกชนิดมาโรงเรียน หากมีความจ าเป็นอนุญาตให้ใช้ 
โทรศัพท์ของทางโรงเรียนหรือของคุณครูในโรงเรียนได้
2. การยึดเครื่องมือสื่อสาร
ครั้งที่ 1 ยึดไว้ท่ีงานปกครอง 15 วัน
ครั้งที่ 2 ยึดไว้ท่ีงานปกครองจนกว่าจะหมดเทอม 
(ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ผู้ปกครองมารับคืนเท่านั้น)

การลากิจ ลาป่วย
1. การลากิจ ให้นักเรียนเขียนจดหมายส่งล่วงหน้า นักเรียนจะต้อง 
เขียนจดหมายลากิจ พร้อมด้วยลายเซ็นรับรองของผู้ปกครอง ทุก
ครั้ง
2. การลาป่วย ให้ผู้ปกครองโทรศัพท์มาแจ้งคุณครูประจ าชั้นและให้
นักเรียนเขียนจดหมายลาป่วย หรือถ้ามีใบรับรองแพทย์ ให้แนบมา
กับจดหมายลาป่วยในวันแรกท่ีนักเรียนกลับมาเรียน

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรยีนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
Holy Redeemer Banphai School

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 3 สมัย

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กฎระเบียบปฏิบัติของโรงเรยีน(ต่อ)



1.  นักเรียนต้องมาโรงเรียนเวลา 7.45 เพื่อเข้าแถวท ากิจกรรม
2.  นักเรียนต้องมาโรงเรียนสม่ าเสมอและไม่มาสายคือ หลังเวลา 9.00 น.
3.  นักเรียนต้องสนใจในการเรียน ส่งงานตามท่ีได้รับมอบหมาย และไม่หนี
เรียน
4.  นักเรียนท่ีไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
5.  นักเรียนต้องเคารพและเชื่อฟังบิดา มารดา ครู อาจารย์ ทุกคนด้วย
กิริยาอันสุภาพอ่อนโยน
6.  เมื่อแขกมาเยี่ยมโรงเรียนหรือครูเดินผ่านนักเรียนต้องยืนตรง
7.  นักเรียนต้องพูดจาสุภาพต่อผู้ใหญ่ตลอดจนถึงนักเรียนด้วยกัน
8.  นักเรียนต้องมีความรักและความสามัคคีต่อกัน และต้องร่วมมือ กันใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
9. นักเรียนต้องไม่ประพฤติตนเป็นคนเกเร ท้ังในและนอกโรงเรียน
10. เมื่ออยู่ท่ีบ้านต้องขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียนและ งานบ้าน ตลอดถึง
ไม่เท่ียวเตร่ในยามค่ าคืน ต้องอยู่ในโอวาท ของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
11. นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนของสาธารณะ และไม่
ท าลายของของผู้อื่น
12. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเองในช่วงเวลาเรียน ยกเว้น
ผู้ปกครองมาขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากครูประจ าชั้น และทาง
โรงเรียนรับทราบ
13. ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
- กรณีขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนผู้ปกครองต้องมา ติดต่อท่ีห้อง
ธุรการ ลงชื่อนักเรียนท่ีจะรับกลับบ้านและลงชื่อผู้ปกครองที่มารับนักเรียน
14 .  นัก เรี ยนต้อง เคารพเชื่ อฟั งและปฏิบัติ ตามค าตัก เตือน ของ
คณะกรรมการนักเรียน
15. นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ ของโรงเรียนโดย
เคร่งครัด

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี 
โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 641/5 หมู่ 1 ถนนเจนจบทิศ ต าบลในเมือง
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4327-2009 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ก่อตั้งโดยพระคุณเจ้าดูฮาร์ต ซึ่งได้
สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นมาจ านวน 1 หลัง และมีการ
บริหารจัดการโดยพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ บาทหลวงอานนท์ โกลา
โซ เป็นผู้จัดการ นางสาววีณา กุลสิริมงคล เป็นครูใหญ่ 

ปัจจุบันบริหารงานโดย บาดหลวงเลิศอัมพร พรมผาย ผู้ลงนาม
แทนผู้ รับใบอนุญาต/ผู้ จั ดการ ,  นางพลอยใจ  โจทย์ ครบุรี 
ผู้อ านวยการ

ประวัติโรงเรยีนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรยีน

โล่ หมายถึง การปกป้องคุ้มครองจากองค์พระมหาไถ่
กางเขน หมายถึง หนทางสู่ความส าเร็จซึ่งต้องผ่าน
อุปสรรคและความยากล าบาก
ดาว 5 ดวง  หมายถึง คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่

ความซื่อสัตย์ 
ความขยันหมั่นเพียร 
ความอดทน 
ความรัก       
ความสามัคคี 

AD ASTRA   เป็นภาษาลาติน แปลว่า “สู่ดวงดาว”

ปรชัญาของโรงเรยีน

ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์

โรงเรียนส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

นักเรียนเป็นผู้มีความรู้  คู่คุณธรรม

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคน
เก่ง เป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดีโดยครูมืออาชีพ ตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนและเครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์

กฎระเบียบปฏิบัติของโรงเรยีน


