
ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี  4 /2563 

เรื่อง แนวปฏิบัติโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
ภาคเรียนท่ี 1/2563 

----------------------------------------- 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การ

จัดการเรียนการสอนเสริมนอกเวลาเรียนน้ัน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน เรียนรู้เพ่ิมเติม เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาท่ีเรียน และได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจของนักเรียน รวมท้ังเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครอง ดังน้ันการ
เรียนเสริมนอกเวลาเรียนหลังจากการเรียนในเวลาปกติจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น ได้

เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง จึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีควรส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนเสริมนอกเวลาเรียน  
           ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจึงจัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา
เรียนขึ้นภายในโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน  

1.1 เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิชาการ และทักษะชีวิตให้กับนักเรียน   
1.2 ช่วยเหลือนักเรียนอ่อนให้มีโอกาสได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
1.3 ส่งเสริมนักเรียนท่ีต้องการเรียนเฉพาะด้านให้ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
1.4 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
1.5 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 
2. ประเภทของโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียนภายในโรงเรียน 

ประเภทท่ี 1 การสอน Tutorial Class (TC-คาบ 8 วันจันทร์ – อังคาร, วันพฤหัสบดี – ศุกร์) 
ประเภทท่ี 2 การสอนเสริม-วันเสาร์ (TC-เสาร์) 
ประเภทท่ี 3 โครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคฤดูร้อน (TC-Summer Course) 
ประเภทท่ี 4 การสอนเสริมในและนอกเวลาเรียนอื่นๆ (TC-คาบ 9) 
ประเภทท่ี 5 โครงการสอนว่ายน้ำ (TC- ว่ายน้ำ) 
ประเภทท่ี 6 ชมรมดนตรี (TC- MCMA) 
 

3. รูปแบบการจัด Tutorial Class ปีการศึกษา 2563 
ช้ัน เวลาเรียน/ 

จำนวนคาบ 
วันท่ีเรียน รูปแบบการเรียน คาบเรียน 

จ อ พ พฤ ศ 
ม.1 

 
4 คาบ/4 วัน 
15.50-16.40 (คาบ 8) 

P P - P P - คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย/
สังคม (สลับสัปดาห์) 

3,500 บาท 
(เก็บในค่าเทอมแล้ว) 

ม.2  
 

4 คาบ/4 วัน 
15.50-16.40 (คาบ 8) 

P P - P P - คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย/
สังคม (สลับสัปดาห์) 

3,500 บาท 
(สมัครใจเรียน) 

 



 
จำนวนวัน/เวลาท่ีเปิดสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

เรียน 2 ก.ค.-2 ต.ค. 2563/(จำนวน  13  สัปดาห์) เรียน 9 ก.ค.-2 ต.ค. 2563/(จำนวน  12  สัปดาห์) 
วัน จำนวนวันท่ีเปิด วัน จำนวนวันท่ีเปิด 

วันจันทร์ 10 วัน วันจันทร์ 10 วัน 
วันอังคาร 10 วัน วันอังคาร 10 วัน 
วันพฤหัสบดี 13 วัน วันพฤหัสบดี 12 วัน 
วันศุกร์ 13 วัน วันศุกร์ 12 วัน 

ม.3 4 คาบ/4 วัน 
15.50-16.40 (คาบ 8) 

P P - P P แบบที่ 1 คณิต วิทย์ อังกฤษ  
ไทย/สังคม (สลับสัปดาห์) 
รวมทั้ง Gifted ไทย 
แบบที่ 2 เตรียม Gifted  
- Gifted อังกฤษ : วิชาเรียน 
ภาษาอังกฤษ (2) คณิตศาสตร์
(1) วิทยาศาสตร์ (1) 
- Gifted วิทย์ : ชีวะ/เคมี/ฟิสิกส์ 
(2) ภาษาอังกฤษ (1) 
คณิตศาสตร์ (1)  
- Gifted คณิต : คณิตศาสตร์
(2) ภาษาอังกฤษ (1) 
วิทยาศาสตร์ (1) 
- Gifted คอม : คอมพิวเตอร์
(2) ภาษาอังกฤษ (1) 
วิทยาศาสตร์ (1) 
- Gifted วิศวะ : ฟิสิกส์ (1) 
คณิตศาสตร์ (1) ภาษาอังกฤษ
(1) วิทยาศาสตร์ (1) 

3,500 บาท 
(สมัครใจเรียน) 

ม.4 
 

พฤหัสบดี/1 คาบ 
15.40-16.30 (คาบ 8) 

  - P  -โรงเรียนจัดให้เรียนในกลุ่ม 9 
วิชาสามัญ 
-ครูมงฟอร์ตสอนทั้งหมด 
-ID PLAN – แนะแนว (1คาบ) 

3,500 บาท 
(เก็บในค่าเทอมแล้ว) 

ม.5 
 

ศุกร์/1 คาบ 
15.40-16.30 (คาบ 8) 

  -  P -โรงเรียนจัดให้เรียนในกลุ่ม 9 
วิชาสามัญ 
-ครูมงฟอร์ตสอนทั้งหมด 
-EP-5A ติว SAT/IELTS เก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
-EP-5A เรียน Business เก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

2,500 บาท 
(เก็บในค่าเทอมแล้ว) 

ม.6 Online - - - - - -เป็นวิชาในกลุ่ม 9 วิชาสามัญ 
-ครูผู้สอน Tutors  
-EP-6A ติว SAT/IELTS เก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
-EP-6A เรียน Business เก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

2,500 บาท 
(เก็บในค่าเทอมแล้ว) 

+ 1000 บาท 
(เก็บในค่าเทอมแล้ว) 



4. รูปแบบการจัดการเรียนเสริมเสาร์ ปีการศึกษา 2563 
4.1 การจัดการเรียนการสอน (สมัครเรียน) ต้ังแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. จัดการเรียนในรายวิชา 

ต่อไปนี้ 
  ระดับช้ัน ม.1 ระดับช้ัน ม.2 ระดับช้ัน ม.3 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
3. คณิตศาสตร์ Cambridge 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
3. คณิตศาสตร์ Cambridge 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
3. คณิตศาสตร์ Cambridge 

4. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
5. วิทยาศาสตร์ Cambridge 
6. ภาษาอังกฤษ 

4. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
5. วิทยาศาสตร์ Cambridge 
6. ภาษาอังกฤษ 

4. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
5. วิทยาศาสตร์ Cambridge 
6. ภาษาอังกฤษ 

7. ภาษาอังกฤษ Cambridge  7. ภาษาอังกฤษ Cambridge  7. ภาษาอังกฤษ Cambridge  
8. สังคมศึกษาพื้นฐาน  

  9. ประวัติศาสตร์ 
8. สังคมศึกษาพื้นฐาน  
9. ประวัติศาสตร์ 

8. สังคมศึกษาพื้นฐาน  
9. ประวัติศาสตร์ 

4.2 การจัดการเรียนการสอน (ตามแผนการเรียน) ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. จัดการเรียนใน
รายวิชา ต่อไปนี้  

กลุ่มนักเรียน 08.30-10.00 10.15 – 11.45 หมายเหตุ 
Gifted ระดับชั้น ม.1 –ม.3 วิทย์ – คณิต คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

Gifted ระดับชั้น ม.1 English ภาษาอังกฤษ 
(Reading & Writing) 

ภาษาอังกฤษ 
(Listening & Speaking) 

 

 
ระดับช้ัน ม.4 ม.5 

กลุ่มนักเรียน 08.30 – 09.30 10.00 – 12.00 08.30 – 09.30 10.00 – 12.00 

Gifted ภาษาไทย พัฒนาทักษะ

ภาษาไทย โครงงานภาษาไทย ภาษาไทย 
เชิงสร้างสรรค์ 

วิจัยและ

นวัตกรรม 
ทางภาษาไทย 

Gifted ภาษาอังกฤษ ความถนัด 
ทางภาษาอังกฤษ 

โครงงาน

ภาษาอังกฤษ 
ความถนัด 

ทางภาษาอังกฤษ 
วิจัยทางด้าน

ภาษาอังกฤษ 

Gifted ฟิสิกส์ ความถนัด 
ทางฟิสิกส์ 

ระเบียบวิธีวิจัย  
การสืบเสาะและ 
การสืบค้นทาง

วิทยาศาสตร์ 

ความถนัด 
ทางฟิสิกส์ โครงงานฟิสิกส์ 

Gifted เคมี ความถนัด 
ทางเคมี 

ระเบียบวิธีวิจัย  
การสืบเสาะและ 
การสืบค้นทาง

วิทยาศาสตร์ 

ความถนัด 
ทางเคมี โครงงานเคมี 

Gifted ชีววิทยา ความถนัด 
ทางชีววิทยา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  
การสืบเสาะและ 
การสืบค้นทาง

วิทยาศาสตร์ 
 

ความถนัด 
ทางชีววิทยา 

โครงงาน

ชีววิทยา 



ระดับช้ัน ม.4 ม.5 
กลุ่มนักเรียน 08.30 – 09.30 10.00 – 12.00 08.30 – 09.30 10.00 – 12.00 

Gifted วิศวะ พื้นฐานวิศวะ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การสืบเสาะและ 
การสืบค้นทาง

วิศวกรรม 

พื้นฐานวิศวะ โครงงานวิศวะ 

Gifted คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

ภาพเสมือน 
โครงงาน

คอมพิวเตอร์ 
การเขียนโปรแกรม

ภาษาจาวา 
โครงงาน

คอมพิวเตอร์ 

Gifted คณิตศาสตร์ ความถนัดทาง

คณิตศาสตร์ สัมมนาคณิตศาสตร์ ความถนัด 
ทางคณิตศาสตร์ 

โครงงาน

คณิตศาสตร์ 
 
4.3 ปฏิทินโครงการเรียนเสริมเสาร์ นักเรียนระดับช้ัน ม.1–ม.5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
สัปดาห์ วันท่ี หมายเหตุ 

1 4 กรกฎาคม 63 เริ่มเรียน Gifted ทุกระดับชั้น, Enhancing  
และแผนการเรียนศิลป์-ภาษาและดนตรี 

2 11 กรกฎาคม 63 เริ่มเรียนนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3  
ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการเรียน 

3 18 กรกฎาคม 63  

4 25 กรกฎาคม 63  

5 1 สิงหาคม 63  

 3-7 สิงหาคม 63 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2563 

6 8 สิงหาคม 63  

7 15 สิงหาคม 63  

8 22 สิงหาคม 63  

9 29 สิงหาคม 63  

10 5 กันยายน 63  

11 12 กันยายน 63  

12 19 กันยายน 63  

13 26 กันยายน 63  

14 3 ตุลาคม 63  

 5-9 ตุลาคม 63 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2563 
 
5. แนวปฏิบัติของครูในการสอนเสริม 
        5.1 ครูผู้สอนมีหน้าท่ีดังนี้ 
             5.1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 



             5.1.2 จัดทำเอกสาร/สื่อ  ประกอบการเรียนการสอน 
             5.1.3 เข้าสอนตรงเวลาตามตารางท่ีกำหนด และทำการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 
             5.1.4 วัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน (กรณีท่ีมีการตัดสินผลการเรียน) 
        5.2 บุคลากรทางการศึกษา มีหน้าท่ีดังนี้ 
              5.2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ  
              5.2.2 ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนขาดเรียน ให้แจ้งผู้ปกครอง และสรุป
สถิติการเข้าเรียนของนักเรียน    
              5.2.3 ติดตามการชำระค่าลงทะเบียนการเรียนเสริม  
              5.2.4 ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 
         5.3. ไม่อนุญาตให้ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา จัดหรือเปิดสอนเสริม/พิเศษให้แก่นักเรียน 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทุกระดับชั้นด้วยตนเองภายนอกโรงเรียน เช่น ที่บ้าน หอพัก หรือสถานที่อื่น 
ทั้งนี้การจัดสอนเสริม/พิเศษตามข้อ 5.3 ถือเป็นความผิดตามระเบียบโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครูและบุคลากรท่านใดฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษตามระเบียบฯ 
         5.4 หากครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในวันใด ให้
แจ้งล่วงหน้า 1 วัน เว้นแต่มีเหตุฉุกเฉินให้แจ้งก่อนเวลาปฏิบัติหน้าท่ี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
                5.4.1 ครูผู้สอน และครูพิเศษแจ้งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดครูสอนแทน 
                5.4.2 บุคลากรทางการศึกษาแจ้งหัวหน้าเวรหรือหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อจัดเวรแทน 
                5.4.3 ไม่อนุญาตให้ครูผู้สอนและครูพิเศษสลับช่ัวโมงสอนกันเอง 
                5.4.4 ไม่อนุญาตให้บุคลากรทางการศึกษาสลับการปฏิบัติหน้าท่ีกันเอง 
 
6. การจัดสรรค่าตอบแทนโครงการสอนเสริมแต่ละประเภท 

ประเภท ครูผู้สอน ครูเวร จ่ายค่าตอบแทน หมายเหตุ 
เสริมคาบ 8 จ่ายเหมา จ่ายเหมา ทุกวันที่ 5 ของแต่ละเดือน 

ผ่านบัญชีธนาคาร 
• ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่

เรียน 
• จ่ายโบนัสเฉลี่ยเท่ากัน

(หลังจากหักค่าใช้จ่าย) 
เสริมเสาร์ คาบละ 500 บาท วันละ 800 บาท ทุกวันที่ 5 ของแต่ละเดือน 

ผ่านบัญชีธนาคาร 
• จ่ายโบนัสเฉลี่ยเท่ากัน

(หลังจากหักค่าใช้จ่าย) 
 
7. การจัดสรรตอบแทนโครงการสอนเสริมแต่ละประเภท 
ที ่ ประเภท หักเข้า

โรงเรียน 
ค่า 

เอกสาร 
เข้า 4 
กองทุน 

ค่าตอบแทน      
พนักงาน 

ค่าตอบแทน
ครู 

ครูสอน ครู
สนับสนุน 

Bonus 

1 TC-คาบ 8 13% 3% 1.5%  82.5% 60% 40% แบ่งครูเท่ากัน 
2 TC-เสาร์ 13% 3% 1.5%  82.5% 500/คาบ 800/วัน แบ่งครูเท่ากัน 
3 Summer 13% 3% 1.5% 1% 82.5% ค่ากลาง 

+5,000 
ค่ากลาง 
-5,000 

แบ่งครูเท่ากัน 

4 TC-คาบ 9 15%    85% 80% 300/วัน เข้าโรงเรียน 
5 ว่ายน้ำ 15%    85% 80% 300/วัน เข้าโรงเรียน 
6 MCMA 15%    85% 80% 300/วัน เข้าโรงเรียน 
หมายเหตุ การจัดการสอน TC-คาบ 9 และ ว่ายน้ำ ณ ขณะนี้ยังไม่เปิดการเรียนการสอน  

 หากมีการเปิดการเรียนการสอนจะแจ้งรายละเอียดและแนวปฏิบัติให้ทราบภายหลัง 
 อีกครั้ง 



8. บทลงโทษครูและบุคลากรตามระเบียบโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน 
การสอนเสริมนอกเวลาเรียนถือเป็นนโยบายของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่

ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการสอนเสริมนอกเวลาเรียน  จะต้องได้รับบทลงโทษตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 8.1  มาสาย ขาดสอน และขาดการปฏิบัติหน้าที่เวร 2 ครั้ง เตือนด้วยวาจา และลงชื่อรับทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร   
 8.2  มาสาย ขาดสอน และขาดการปฏิบัติหน้าท่ีเวร 3 ครั้ง เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร   
 8.3  มาสาย ขาดสอน และขาดการปฏิบัติหน้าที่เวร 4 ครั้ง เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหัก
เงินค่าตอบแทน ร้อยละ 5 ของรายรับของเดือนน้ัน 
 8.4  มาสาย ขาดสอน และขาดการปฏิบัติหน้าที่เวร 5 ครั้ง เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหัก
เงินค่าตอบแทน ร้อยละ 10 ของรายรับของเดือนน้ัน 
 8.5  มาสาย ขาดสอน และขาดการปฏิบัติหน้าที่เวร 6 ครั้งขึ้นไป เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และ
หักเงินค่าตอบแทน ร้อยละ 15 ของรายรับของเดือนน้ัน และหักโบนัสสอนเสริมประเภทน้ันๆ ร้อยละ 50 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 
 
 
 

(ภราดาวิทยา   เทพกอม) 
รองผู้อำนวยการ 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 
 
 

 
 


