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คำนำ

           คูมือนักเรียน  –  ผูปกครอง  ประจำปการศึกษา  2561  เลมนี้  ไดทำการรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของโรงเรียนพอสังเขป  พรอมทั้งรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ

ระเบียบ  กฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ เพ�อใชเปนแนวทางปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง  อีกทั้งยังไดฝกฝน

ใหนักเรียน  เปนนักเรียนที่มีความรู  มีคุณธรรม  มีสุขภาพพลานามัยที่ดีเปนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

ที่มีความรัก  ความภาคภูมิใจในการเปนนักเรียนโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”  และเปนทรัพยากรบุคคล

ที่ทรงคุณคา  เปนกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาสืบตอไป

  (นางวรอิศรา  พรหมภัทร)

รองผูอำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหนง

ผูอำนวยการโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”
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ทิศทางของโรงเรียน

วิสัยทัศน (Vision)

โรงเรียนตะกั่วปา "เสนานุกูล" เปนองคกรชั้นนำแหงการเรียนรู สูสังคมคุณธรรม นำเทคโนโลยี 

ยืนหยัดบนเวทีสากล บนพื้นฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในป  

พันธกิจ (Mission)

1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเปนไทย 

   สูความเปนสากล

2. พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพและสนับสนุนสงเสริมอัจฉริยภาพของผูเรียน

3. สงเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน มุงผลสัมฤทธิ์ขององคกร

5. สงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ

เปาประสงค (Goal)

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเปนไทย

2. ผูเรียนมีความเปนอัจฉริยภาพและมีความสามารถในการแขงขันระดับชาติ ระดับสากล

3. ครูและบุคลากรมีความรู คูคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานและเปนแบบอยางที่ดีในทุกดาน

4. ระบบบริหารจัดการ และระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

5. สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

6. มีเครือขายรวมพัฒนาภายในประเทศและระหวางประเทศ
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ประวัติโรงเรียน

1. โรงเรียน  “ราษฎรบำรุง”  

           โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”  เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443 โดยทานเจาคุณมหานายก

ผูตรวจการคณะสงฆไดจัดตั้งขึ้นเปนทำนองโรงเรียนวัด อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดใหมกำแพง

วัดเสนานุชรังสรรค ในปจจุบัน) เปนตัวโรงเรียน 

        ครั้น พ.ศ. 2448 พระราชเมธี ผูตรวจการคณะสงฆมาตรวจเห็นวามีเด็กเขามาเลาเรียน

เปนจำนวนมาก 80 - 90 คน ควรจะจัดใหเปนตัวโรงเรียนหลวงขึ้นได จึงจัดหาครูใหคนหนึ่ง

ใหนามโรงเรียนวา "ราษฎรบำรุง" ดำรงอยูในอุปการะของพระครูอุดมปญญา (นวม) เจาคณะ

เมืองตะกั่วปา เปนผูสอดสองดูแลการสอน การปกครอง ความเปนอยูของครูและนักเรียนตลอดมา

สวนครูไดรับเงินเดือนของรัฐบาลสวนทองถิ่น  การจัดสอนมี  ชั้นมูล 1, 2, 3 ตามลำดับ

โรงเรียนหลังนี้ไดทำการสอนมาจนถึง พ.ศ. 2452 รวมเวลา 10 ป

2. โรงเรียนประจำจังหวัดตะกั่วปา “เสนานุกูล”

       พ.ศ. 2449 พระเสนานุชิต (ฉิม) ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา (สมัยตะกั่วปายังเปนจังหวัด)

เห็นวายุวชนใน ตำบลตลาดเหนือ ตลาดใต (ตำบลตะกั่วปาในปจจุบัน) กับตำบลใกลเคียง

มีจำนวนมากที่ยังไมไดรับการศึกษา เพราะสถานที่ศึกษามีนอยไมพอกับจำนวนเด็ก เห็นสมควรที่จะ

ทะนุบำรุงโรงเรียนที่มีอยูแลวในวัดใหมกำแพง (เสนานุชรังสรรค) ใหเจริญขึ้น และใหหองเรียนมีพอกับ

จำนวนนักเรียนจึงไดขอเรี่ยไรเงินจากเงินเดือนขาราชการคนละ  1 เดือน สวนที่ยังขาดอยูใหพอคา

นายเหมืองแรชวยกันออกจนพอ ไดเงินรวมทั้งสิ้น 5,000 บาทเศษ จึงไดสรางโรงเรียนขึ้นตรงหนาวัด

เสนานุชรังสรรค ภายนอกกำแพงดานตะวันออกของวัด การสรางนั้นเกณฑราษฎรตามตำบลใกลเคียง

ใหหาตัวไมเครื่องประกอบและชวยสราง จางนายชางเปนผูอำนวยการสรางตลอดเวลา แลวเสร็จเมื่อ

พ.ศ. 2452 ยายนักเรียนมาเรียนเฉพาะชั้นมูล 1,2,3 สวนชั้นเตรียมใหคงเรียนในที่เดิมไปกอน 

แตครูใหญมีเฉพาะโรงเรียนหลังใหมคนเดียว แลวทานจึงตั้งนามโรงเรียนใหพองกับนามของทาน

และขาราชการวา “โรงเรียนเสนานุกูล” (เสนา = ขาราชการ) ดำรงอยูดวยความอุปการะของผูวา

ราชการจังหวัดและเจาคณะจังหวัดทางคณะสงฆ สวนครูรับเงินเดือนของรัฐบาลซึ่งกระทรวงจัด

เบิกจายให การจัดสอนชั้นตน มีชั้นมูล 1,2,3 แลวจึงเลื่อนขึ้นเรียนชั้นประถมปที่ 1,2,3 ตามลำดับ 

สอนภาษาไทยตลอดทุกชั้น  ครั้นตอมาราว พ.ศ. 2456 ไดมีการเปลี่ยนแปลง คือ เอาชั้นมูล 1,2,3 

เดิม เปนชั้นประถม 1,2,3 สอนภาษาไทย และชั้นประถมเปลี่ยนเปนมัธยม 1,2,3 ตามลำดับมีการสอน

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นดวย
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ตอมาในป พ.ศ. 2465 ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา จึงเริ่มเก็บเงินคาเลาเรียนชั้นประถม 1-3 

คนละ 2 บาทตอป มัธยมปที่ 1-3 คนละ 4 บาท ตอป สวนชั้นประถมนั้นภายหลัง เพิ่มชั้นประถมปที่ 4 

เปนประโยคประถมบริบูรณ  ในสมัยนี้การศึกษาเจริญขึ้น การเรียนการสอนก็ไดรับผลมาก ทั้งจัดเปน

โรงเรียนสหศึกษาดวย จึงมีนักเรียนมากขึ้นตามลำดับ  โรงเรียนหลังนี้เริ่ม พ.ศ. 2452 – 2477 รวม 22 ป

3. โรงเรียนประจำอำเภอตะกั่วปา “เสนานุกูล”

         ตอมาโรงเรียนหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมมากจนเหลือความสามารถที่จะซอมแซมใหคงใช

ไดอีกตอไปเพราะตัวโรงเรียนสรางดวยไมทั้งหลัง 

         ในป พ.ศ. 2475 พระนิพิฐนิติศาสน กับหลวงพิลาศวรรณสาร ขาหลวงตรวจการศึกษา

พรอมดวยหลวงกิติวาท ธรรมการมณฑลภูเก็ต ขุนมานพานุสาสน ธรรมการจังหวัดพังงา

นายชื่น ไชยสิริ นายอำเภอตะกั่วปา ตางเห็นพองวาโรงเรียนเกาชำรุดทรุดโทรมมาก ควรจัดตั้ง

เสียใหม โดยขอที่ขอวัดเสนาฯ ภายนอกกำแพง กระทรวงธรรมการเห็นชอบดวย จึงอนุญาต

งบประมาณ 7,650 บาท จึงไดเริ่มกอสราง ในวันที่ 1 เมษายน 2477 เสร็จเรียบรอยเมื่อวันที่ 1

พฤษภาคม 2478  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนประจำอำเภอตะกั่วปา “เสนานุกูล” 

         โรงเรียนหลังนี้เริ่มเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 ไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียน

ประจำอำเภอตะกั่วปา “เสนานุกูล” เปนโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”  โรงเรียนหลังนี้ เริ่ม

พ.ศ. 2477 – 2510 รวม 33 ป

4. โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล” ปจจุบัน

         พ.ศ. 2509 โรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.)

รุนที่ 3  และเนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ ขยายสรางอาคารเพิ่มเติมไมได จึงไดสรางโรงเรียน

ณ  สถานที่ใหม ตำบลบางนายสี เยื้องโรงพยาบาลตะกั่วปา ซึ่งอำเภออนุญาตใหใชที่สงวน

ของทางราชการ เนื้อที่ 50 ไร กับโอนอาคารเรียนเดิมใหแกสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วปา

และไดงบประมาณสรางอาคารเรียน 300,000 บาท  อาคารอุตสาหกรรมศิลป 163,000 บาท

และบานพักครู 1 หลัง 50,000 บาท ไดยายมาเรียน ณ โรงเรียนแหงใหมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน

พ.ศ. 2510  และยังคงมีจำนวนนักเรียน 9 หองเรียน  และโรงเรียนยังไดรับอุปกรณจากกรมวิสามัญ

และยูนิเซฟเปนจำนวนมาก วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2510 นายชวย  สุขพันธุ ครูใหญคนเดิม

ครบเกษียณอายุราชการ กรมวิสามัญไดแตงตั้งนายสุทิน  ปนแกว  ดำรงตำแหนงครูใหญตอมา

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510
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         พ.ศ. 2511 โรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบ 2 (คมส.2)

และไดขยายเนื้อที่เปน 100 ไร  โดยขอขยายออกทางดานหลังซึ่งเปนที่สงวนของทางราชการ

ขอปรับตำแหนงครูใหญเปนอาจารยใหญในปนั้นดวย

         พ.ศ. 2512 ไดรับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 120,000 บาท ใหกอสรางอาคาร

อาชีวเกษตร 1 หลัง สรางเสร็จป พ.ศ. 2513 และไดรับเงินงบประมาณ 500,000 บาท

กับเงินบริจาคคุณจุติ บุญสูง บริจาคสมทบจำนวน 500,000 บาท  กอสรางอาคารเรียนถาวร

แบบ 212 จำนวน 1 หลัง  10 หองเรียน สรางเสร็จ พ.ศ. 2513 และเปดสอนสายอาชีวเกษตร

ตามหลักสูตร คมส. 2

         พ.ศ. 2517 ไดรับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาใหเปดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(แผนกวิทยาศาสตร)

         พ.ศ. 2518  เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

         พ.ศ. 2521  เริ่มรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปที่ 6 เขาเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 (ม.1)

ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ป พ.ศ. 2521 ในระบบวัดผลโดยคิดเปนหนวยการเรียน

         พ.ศ. 2522 ไดขอปรับขยายตำแหนงอาจารยใหญเปนผูอำนวยการโรงเรียน

         พ.ศ. 2524 เริ่มรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3) เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

(ม.4) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524

          พ.ศ. 2525  เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ม.5) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524

          พ.ศ. 2526  เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524

          พ.ศ. 2527  ไดรับงบประมาณ จำนวน 4,297,000 บาท จากกรมสามัญศึกษา ใหกอสราง

อาคารเรียนถาวรแบบ 216 ล. พรอมครุภัณฑ 

         พ.ศ. 2531  ไดรับงบประมาณ จำนวน 4,540,000 บาท ใหกอสรางอาคารเรียนถาวร

แบบ 216 ล.  (ปรับปรุงป 2529)

         พ.ศ. 2534  ไดรับงบประมาณจากรมสามัญศึกษา จำนวน 3,799,000 บาท และคุณชาตา บุญสูง

บริจาคสมทบ 130,000 บาท ใหกอสรางอาคารหอประชุม หองน้ำหองสวมนักเรียน และปรับปรุง

ไฟฟาในโรงเรียน

          พ.ศ. 2537 ไดรับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาใหกอสรางสระวายน้ำขนาดมาตรฐาน

1 สระ  และไดเปนโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเดน

พ.ศ. 2542  โรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาโครงการหองเรียนสีเขียวของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย  ไดรับงบประมาณจำนวน 500,000 บาท
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         พ.ศ. 2543  โรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาโครงการ Resource Center เชื่อมตออินเตอรเน็ต

ผานเครือขาย School Net ประเภทโรงเรียนพี่ขายและไดรับจัดสรรครุภัณฑ Resource Center 1 หอง

(เครื่องคอมพิวเตอร 7 ชุด Server 1 ชุด Lease Line 1 หมายเลข)

         พ.ศ. 2543-2547 ไดรับงบประมาณจากโครงการเงินกูธนาคารโลก โครงการพัฒนา

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  จำนวน 2,800,000 บาท และ

ปรับปรุงอาคารเรียน 4 โดยใชเงินงบประมาณของโรงเรียนและศิษยเกา 2505 รวมบริจาคสรางหอง

คณิตศาสตร 91,600 บาท งบปรับปรุงหอง 200,000 บาท

         พ.ศ. 2545  ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล

พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ  ประจำปการศึกษา 2545

         พ.ศ. 2549  ผานการประเมินโรงเรียนตนแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝน ไดรับมอบหอง TOT

 โครงการ TOT IT SCHOOL จากบริษัท ทีโอที มหาชนจำกัด

         พ.ศ. 2552 ไดเปดหลักสูตรโครงการหองเรียนพิเศษ MEP และ SMP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

         พ.ศ. 2553 ไดเปดหลักสูตรโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร SMT ในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และไดเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School

         พ.ศ. 2554 ไดรับเงินบริจาคและสนับสนุนในการกอสรางอาคารหอสมุดวิทยบริการ  ครบรอบ

111 ป เปนเงิน 4,500,000  บาท ซึ่งกอสรางแลวเสร็จในป 2555

         พ.ศ. 2555 ไดรับงบประมาณ 17,226,500  บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในการกอสรางอาคารเรียนแบบ 318ล /38(พิเศษ) ซึ่งกอสรางแลวเสร็จในป 2556

         พ.ศ. 2556 โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล” ไดผานการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ

“การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการตามหลักความดีพื้นฐานสากล” ในโครงการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนในฝนและโรงเรียนมาตรฐานสากล ปการศึกษา 2556  

         ปจจุบัน โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล” ไดเปดทำการสอนใหนักเรียน จำนวน  51 หองเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 27 หองเรียน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 24 หองเรียน

แบงเปนหองเรียนทั่วไป จำนวน 36 หองเรียน และหองเรียนพิเศษ จำนวน 15 หองเรียน ดังนี้

         หองเรียนพิเศษ MEP จำนวน   6 หองเรียน  ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และ ม.4-6 ) 

         หองเรียนพิเศษวิทย-คณิต            จำนวน   9 หองเรียน  

         -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3        จำนวน   6 หองเรียน 

         -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6        จำนวน   3 หองเรียน  

โดยมีนางวรอิศรา พรหมภัทร รองผูอำนวยการ รักษาราชการแทน ผูอำนวยการโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”
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แผนผังโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

Takuapasenanukul School Map

1. อาคาร 1

2. อาคาร 2

3. อาคาร 3

4. อาคาร 4

5. อาคาร 5

6. อาคาร TO BE NUMBER ONE

7. อาคารหอประชุมเกา, สนามบาสเกตบอล

8. อาคารหอประชุมใหม

9. อาคารธุรกิจ

10. อาคารปฏิบัติการคหกรรม

11. อาคารดนตรีไทยและนาฎศิลป

12. อาคารโรงอาหาร

13. อาคารเกษตร

14. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม

15. หอสมุดวิทยบริการ

16. สนามเทนนิส, อาคารที่พักสนามเทนนิส

18. สนามฟุตบอล

19. สนามตะกรอ

20. สนามวอลเลยบอลชายหาด

21. สนามวอลเลยบอล

22. สนามเปตอง

23. บานพักครู

24. ศาลาเอนกประสงค

25. หองน้ำชาย

26. หองน้ำหญิง

27. ปอมยาม

กำหนดวันเปด-ปดภาคเรียน

  ภาคเรียนที่ 1 วันเปดเรียน     15  พฤษภาคม

  วันปดภาคเรียน 11  ตุลาคม

  ภาคเรียนที่ 2 วันเปดเรียน     1  พฤศจิกายน

  วันปดภาคเรียน 1  เมษายน

กำหนดการใหสัญญาณเวลาเรียน

08.00-08.20 นักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติ

08.20-08.30 กิจกรรมโฮมรูม

08.30-09.25 คาบเรียนที่ 1

09.25-10.20 คาบเรียนที่ 2

10.20-11.15 คาบเรียนที่ 3

11.15-12.10 คาบเรียนที่ 4

12.10-13.05 คาบเรียนที่ 5

13.05-14.00 คาบเรียนที่ 6

14.00-14.55 คาบเรียนที่ 7

14.55-15.55 คาบเรียนที่ 8
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา สมาคมนักเรียนเกา

สำนักงานผูอำนวยการ ชมรมผูปกครองและครู

กลุมบริหารทั่วไป
กลุมบริหารแผนงาน

และงบประมาณ
กลุมบริหารวิชาการ

กลุมบริหาร

กิจการนักเรียน

งานควบคุม กำกับติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

- งานบริหารทั่วไป

- งานอำนวยการ 

- งานบุคลากร

- งานสงเสริมพัฒนา

   บุคลากร

- งานดูแลอาคาร สถานที่

   และสภาพแวดลอม

- งานสัมพันธชุมชน

- งานปฏิคมและสวัสดิการ

- งานโภชนาการ

- งานบานพักครู

- งานลูกจางประจำและ

  ลูกจางชั่วคราว

- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- งานบริหารแผนงาน

  และงบประมาณ

- งานแผนงาน

- งานสารสนเทศ

- งานการเงิน การบัญชี

- งานพัสดุ

- งานตรวจสอบภายใน

- งานประชาสัมพันธ

- งานประกันคุณภาพ

  การศึกษา

- งานสวัสดิการรานคา

- งานสหกรณรานคา

- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- งานบริหารวิชาการ

- งานกลุมสาระการเรียนรู

  8 กลุมสาระการเรียนรู

- งานวัดและประเมินผล

  และทะเบียนนักเรียน

- งานธุรการ การเงินและ

  พัสดุ กลุมบริหารวิชาการ

- งานประกันคุณภาพ

   การศึกษา

   กลุมบริหารวิชาการ

- งานสื่อและสงเสริม

  การเรียนรู

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

- งานวิจัยเพื่อพัฒนา

  การเรียนรู

- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- งานบริหารกิจการนักเรียน
- งานธุรการ ขอมูลสารสนเทศ
  งานการเงิน พัสดุและแผนงาน
  กลุมบริหารกิจการนักเรียน
- งานครูที่ปรึกษา ระดับชั้น
  และงานระเบียน
  ความประพฤตินักเรียน
- งานระบบดูแลชวยเหลือ
  นักเรียนและแนะแนว
  การศึกษาตอ
- งานสวัสดิการนักเรียน
  และสุขอนามัยนักเรียน
- งานติดตาม ปองกัน และ
  แกไขพฤติกรมนักเรียน
- งานปองกัน และแกไข
  ปญหายาเสพติด
- งานสงเสริมประชาธิปไตย
  และสภานักเรียน
- งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- งานสานสัมพันธผูปกครอง
- งานกิจกรรมทั่วไป
และกิจกรรมคณะสี
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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แสดงระบบโครงสรางการบริหาร

สถิติจำนวนหองเรียน นักเรียน ครู และลูกจาง
สถิติจำนวนหองเรียน นักเรียน
                  ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน ดังนี้

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  

148 209 357 9 

155 187 342 9 

156 154 310 9 

459 550 1,009 27 

120 163 283 8 

113 165 278 8 

94 195 289 8 

327 523 850 24 

786 1,073 1,859 51 
 

มัธยมศึกษาปที่ 1

มัธยมศึกษาปที่ 2

มัธยมศึกษาปที่ 3

รวมมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 4

มัธยมศึกษาปที่ 5

มัธยมศึกษาปที่ 6

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมทั้งสิ้น

ชั้น
ชาย หญิง รวม

จำนวนหองเรียน
จำนวนนักเรียน

สถิติจำนวนครูและลูกจาง
ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2561

- - - - - - - - - - - 
- 2 2 - - 2 - - - - 2 

31 61 92 - 69 23 - 11 21 1 11 

1 2 3 - 3 - - - - - - 

2 4 6 - 6 - - - - - - 

7 - 7 - 6 1 - - - - - 

1 1 2 2 - - - - - - - 

11 17 28 20 8 - - - - - - 

53 87 140 22 92 25 - 11 21 1 13 

 

ผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
ขาราชการครู

พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
ครูตางชาติ

ลูกจางประจำ
ลูกจางชั่วคราว

รวม

ตำแหนง เพศ

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิงรวม ป.ตรี ป.โท ป.เอกต่ำกวา ป.ตรี

ระดับการศึกษา วิทยฐานะ
ชำนาญการ

วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
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ทำเนียบ..ผูบริหาร คณะครู

และบุคลากรของโรงเรียน
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ทำเนียบผูบริหารโรงเรียน

โรงเรียนราษฎรบำรุง  (พ.ศ. 2443-2452) 
1.  พระภิกษุเจี้ยง  ครูใหญ 
2.  สามเณร (ไมบันทึกชื่อ)  ครูใหญ 
3.  นายชอย   ครูใหญ พ.ศ. 2443 - พ.ศ. 2452 
4.  นายเวศ   ครูใหญ 
5.  นายแปลก   ครูใหญ 
โรงเรียนประจำจังหวัดตะกั่วปา “เสนานุกูล” (พ.ศ. 2452-2477)
1.  นายเที่ยง   ครูใหญ พ.ศ. 2452 - พ.ศ. 2455
2.  พระใบฎีกา (แดง)  ครูใหญ 
3.  ร.อ.ต.ทรัพย       ยูวนะวัตร ครูใหญ  พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2469   
4.  ร.อ.ต.ชวง         ปาลิกภัฎ  ครูใหญ พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2470   
 5.  ร.อ.ต.บุญมี       อินทาปจ (วรสิทธิ อินทาปจ) ครูใหญ พ.ศ. 2470 - พ.ศ. 2480   
โรงเรียนประจำอำเภอตะกั่วปา “เสนานุกูล” (พ.ศ. 2478-2494)
1.  ร.อ.ต.บุญมี        อินทาปจ (วรสิทธิ อินทาปจ) ครูใหญ พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2480   
2.  นายประเทือง     แพทยประสิทธิ์ ครูใหญ พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2481   
3.  นายพะเนียด      เลาหปาเรศร(รักษาฯ) ครูใหญ พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2482   
4.  นายชวย          สุขพันธ  ครูใหญ พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2491
โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล” (พ.ศ. 2494-ปจจุบัน)
1.  นายชวย        สุขพันธ  ครูใหญ พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2510
2.  นายสุทิน          ปนแกว  อาจารยใหญ พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2522   
   ผูอำนวยการ พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2531   
3.  นายอารี           ทวีผล  ผูอำนวยการ พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535   
4.  นายประทีป       ปนแกว  ผูอำนวยการ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2535  
5.  นายสุรพงษ       สุขสง  ผูอำนวยการ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541     
6.  นายพัชรินทร     ปลอดฤทธิ์          ผูอำนวยการ    พ.ศ.2541 - พ.ศ. 2546      
7.  นายประวิทย     เจริญงาน             ผูอำนวยการ    พ.ศ.2546 - พ.ศ. 2548     
8.  นายสถิต          ตรีบุรุษ                   ผูอำนวยการ    พ.ศ.2548 - พ.ศ. 2554     
9.  นายกำจร         อุทัยวจนพันธ  ผูอำนวยการ    พ.ศ.2554 - พ.ศ. 2555
10 นายเลิศธิไกร     ภิรมย                     ผูอำนวยการ    พ.ศ.2555 - พ.ศ. 2560
11 นางวรอิศรา      พรหมภัทร  รองผูอำนวยการ รักษาการในตำแหนง  พ.ศ.2560 - ปจจุบัน



โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

ปการศึกษา 2561

15

ฝายบริหารปจจุบัน

คณะครูและบุคลากร โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

ฝายบริหาร
   1.  นางวรอิศรา              พรหมภัทร            รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป และ
                                                             กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
                                                             รักษาการในตำแหนง
                                                             ผูอำนวยการโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”                                 
   2.  นางภัทธิดา               กันเสนาะ              รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ และ
                     กลุมบริหารแผนงานและงบประมาณ
คณะครูกลุมสาระตาง ๆ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
     1.  นางสาวบุปผา             จารุพันธ      หัวหนากลุมสาระ
     2.  นางสุนันทา   คงสกุล             รองหัวหนากลุมสาระ
     3.  นายพรชัย   แซเอี๋ยว                        
     4.  นางมาลี   ทองเสน
     5.  นางทรงพรรณ             โตทรัพย
     6.  นายกฤษฎา   การะเกต
     7.  นายณัชพล                 เผาทิพยจันทร
     8.  นายธรรมรัตน             ชนะศึก
     9.  นางสาววทันยา     แซตัน
    10. นายณรงฤทธิ์     ขุนทองจันทร
    11. นายนพดล     อุณหศิริกุล
    12. นางสาวกลางทอง      สุขเจริญ
    13. นางสาวสิรินาถ             จันทรแกว

   

 

1
2
3
4
5

ผูบริหาร
ครู
พนักงานราชการ
ลูกจางประจำ
ลูกจางชั่วคราว
       รวม

2
92
3
2
41
140

ลำดับที่               บุคลากร              จำนวน



ฝายบริหาร
   1.  นางวรอิศรา              พรหมภัทร            รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป และ
                                                             กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
                                                             รักษาการในตำแหนง
                                                             ผูอำนวยการโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”                                 
   2.  นางภัทธิดา               กันเสนาะ              รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ และ
                     กลุมบริหารแผนงานและงบประมาณ
คณะครูกลุมสาระตาง ๆ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
     1.  นางสาวบุปผา             จารุพันธ      หัวหนากลุมสาระ
     2.  นางสุนันทา   คงสกุล             รองหัวหนากลุมสาระ
     3.  นายพรชัย   แซเอี๋ยว                        
     4.  นางมาลี   ทองเสน
     5.  นางทรงพรรณ             โตทรัพย
     6.  นายกฤษฎา   การะเกต
     7.  นายณัชพล                 เผาทิพยจันทร
     8.  นายธรรมรัตน             ชนะศึก
     9.  นางสาววทันยา     แซตัน
    10. นายณรงฤทธิ์     ขุนทองจันทร
    11. นายนพดล     อุณหศิริกุล
    12. นางสาวกลางทอง      สุขเจริญ
    13. นางสาวสิรินาถ             จันทรแกว
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
     1.  นางสาวสิริลักษณ  แซตั้น                     หัวหนากลุมสาระ
     2.  นางศิริกานต      ขุนทองจันทร            รองหัวหนากลุมสาระ    
     4.  นางรัชวดี วงศคำจันทร
     5.  นายสาธิต วรรณพบ                     
     6.  นายศุภักศร วาหะรักษ
     7. นายสมบูรณ        เครือสนิท
     8. นางสาวกรองทิพย   ศรีรักษา 
     9.  นายอชิตพล      พอใจ
     10. นางพรนภัส                 แตสกุล
     11. นายพลรบ                   เรืองนุน
     12. นายธวัชชัย ทองขะโชค
     13. นางสาวปทุมพร            บัวแกว
     14. นายอนิรุธ                   พรหมเจริญ
     15. นายธีรภัส                   สฤษดิสุข
     16. นางอภิญญา                เตี๋ยวสกุล

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
      1. นางสาวพัชวดี               ดุมลักษณ               หัวหนากลุมสาระ
      2. นางสาวอริสรา              เทพบรรจง        รองหัวหนากลุมสาระ
      3. นางสาวจีระจิต              โกยสมบูรณ          
      4. นางสุดารัตน มณีพงษ
      5. นางสาวจุฑาสินี             กาลดิษฐ
      6. นางสาววรรณรัตน   สุรินทร
      7. นางสาวเกศสุภางค         รอดเมฆ
      8. นางสาวพรสุดา             ทองมา
      9. นางสาวณัฐญา              นิลละออ
     
     
ครูอัตราจาง
     1. นางสาวถกลรัตน            ทองเล็ก
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
     1.  นางพุทธมนต                ออนทา                   หัวหนากลุมสาระ
     2.  นางพรธิดา                   ลือเกียรติไพศาล        รองหัวหนากลุมสาระ
     3.  นายลพชัย                    โตทรัพย 
     4.  นางสาวสุวรรณี             มารถโอสถ  
     5.  นางสาวสุภาพร             บุญธรรม 
     6.  นางสุดารัตน                 เณรผึ้ง
     7.  นางนฤมล                    หนูขวัญ
     8.  นางสุพรรษา                 รัฐแฉลม
     9. นางสาวรินดา                 หาญจิตร
    11 นางสาวจิราพร               สาริพัฒน
    12. นางสาวสุดารัตน            พึ่งผล
    13. นายฤทธิชัย                   ฤกษวิชัย
    14. นางสาวแสงมณี              สวนสัน

พนักงานราชการ
     1. นางกนกนภา                  ธูปวิเชียร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
     1.  นางรัศมี                      แสงอรุณ      หัวหนากลุมสาระ
     2.  นายขวัญชัย                  พรหมภักดิ์              รองหัวหนากลุมสาระ
     3.  นางยุพา                      เกื้อสกุล           
     4.  นางรัชณี                      กูแร                 
     5.  นางณัฏฐพร                  ณ ตะกั่วทุง
     6.  นางสาวศุภลักษณ           ซุนคง                  
     7.  นายกันตณัฐภัทร            โกยดุลย
     8.  นางสาวนุสรา                สอนเสริม 
     9.  นายอิศรภัทร                 พรหมภัทร
     10. นางสาวยุพาพร             อุยสกุล
     11. นางสาวศุภรานันทน       อินทรสม

พนักงานราชการ
    1.นางสาวโสภิดา                เองฉวน

17

ครูอัตราจาง
       1. นางสาวรุงทิวา                      วรรณทวี
       2. นางสาวกนกวรรณ                แซออง
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
       1.  นางพิมภากาญจณ สุวบุญประภัทร           หัวหนากลุมสาระ
       2.  นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ                 รองหัวหนากลุมสาระ
       3.   นางอัจจิมา แจมฟุง 
       4.  นางสาวรัชนิดา      รัชนิพนธ  
       5.  นายตรีพลาย กูแร
       6.  นายสุเมธ อังสานาม
       7.  นายวัฒธโน ไตรมาศ  
       8.  นางสาวศศิธร         นาคสง
       9.  นางณัทกุลธรณ วัชรปยานันทน
      10. นางศศิวิมล             มณีไชย      
      11. นางจินตรัตน       เหนือคลอง
      12. นางสาวกติกา ศรีทอง
      13. นายจิระศักดิ์                จินดาวงศ
      14. นางสาวปยวรรณ           เรืองจรินทร
      15. นางกัญญณณัฏฐ           ปนทอง  

ครูอัตราจาง
       1. นายจิรายุ                     แซแต

โครงการหองเรียนมาตรฐานสากล
       1.  Mr. Leon  Eric Skinner
       2.  Mr. Cornelis Van Dam
       3.  Mr. Elizar Peniton
       4.  Mr. Ian John Canete Arcenas

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
       1.  นางสุธิดา ไตรมาศ                      หัวหนากลุมสาระ
       2.  นายนภา บรรดาศักดิ์                  รองหัวหนากลุมสาระ
       3.  วาที่ ร.ต.ลิขิตร        มณีไชย    
       4.  นายปรารถนา        แปนลาภ
       5.  นายพรชัย                   ดือราแม

18

ครูชาวตางประเทศ  โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
       1. Mr. Michael Openia Saunar
       2. Mr. Jazy Ortega Galagaran
       3. Mr. Gerson Tampolino Acosta
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
        1.  นางสาวฉันทนา         จตุปาริสุทธิ์                     หัวหนากลุมสาระ
        2.  นางศิริกุล     จิตตพิศาล                       รองหัวหนากลุมสาระ
        3.  นางสาวศิริวรรณ       ขลิกคำ 
        4.  นางสาวจิตราภรณ            สุวรรณรัตน
        5.  นายสิทธิพร     ฆังฆะ
        6.  วาที่ร.ต.วรพล                  โลหะ 

พนักงานราชการ
        1.  นายทักษิณ                 แตสกุล
ครูอัตราจาง
        2.  นางสาวอำภา           สงคนวล

ครูแนะแนว
        1.  นางสาวทิศิภักดิ์        เกื้อรุง
        2.  นางสาววาสนา                แกวคำ
        3.  นางสาวภัทรวรรณ            อินเรือง

ลูกจางประจำ  ลูกจางชั่วคราวโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

ลูกจางประจำ  
         1. นายสุชล       ชำนาญธุระกิจ                    หัวหนา
         2. นางสมร      อราม

พนักงานขับรถ
        1. นายทวีศักดิ์                      คำหลอ     
        2. นายสมพร                       ดวงมณี     
        3. นายไพบูลย                      ศรีธรรม

19

ครูอัตราจาง
       1.นายณัฐพล                    ไพบูลย



โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

ปการศึกษา 2561

20



โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

ปการศึกษา 2561

21

คณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล"



โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

ปการศึกษา 2561

ระเบียบปฏิบัติ..ของนักเรียน
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          ขอ 5 นักเรียนที่ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ในขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอก็ดี ใหพิจารณา

ลงโทษตามควรแกกรณีโดยอาศัย อำนาจตาม

                  5.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

พ.ศ. 2548

                  5.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องผูปกครองนักเรียน

                  5.3 กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.2548

          ขอ 6  ใหรองผูอำนวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียนเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้

หมวดที่ 1  ผูปกครองนักเรียน

          ขอ 7  นักเรียนตองมีผูปกครอง 2 คน ดังนี้

                   7.1 ผูปกครองคนที่ 1 เปนบุคคลที่ลงชื่อมอบตัวนักเรียน            

                   7.2 ผูปกครองคนที่ 2 หมายถึง บุคคลที่ผูปกครองที่ 1 มอบอำนาจการเปน

                        ผูปกครองอยางเปนลายลักษณอักษร

          ขอ 8  นักเรียนทุกคนตองมีผูปกครองคนที่ 1 และในกรณีที่ผูปกครองคนที่ 1 ไมสามารถ

อยูดูแลนักเรียนได นักเรียนจะตองมีผูปกครองคนที่ 2 

          ขอ 9  นักเรียนตองนำตัวอยางลายมือชื่อของผูปกครองใหโรงเรียนเก็บไวเพื่อเปน

หลักฐานภายใน 7 วัน นับแตวันมอบตัวเขาโรงเรียนหรือมีการเปลี่ยนแปลง

          ขอ 10  ในวันมอบตัวนักเรียน ผูปกครองคนที่ 1 เปนผูมอบตัวนักเรียนตอผูอำนวยการ

โรงเรียน 

          ขอ 11  ผูปกครอง ตองใหความรวมมือกับโรงเรียน ในการควบคุมดูแลความประพฤติ

และการศึกษาเลาเรียนเพื่อใหนักเรียนไดประพฤติตนไดถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน

หมวดที่ 2   เครื่องแบบ และการแตงกาย

          ขอ 12 ระเบียบวาดวยเครื่องแบบนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

            12.1 เสื้อ แบบเชิ้ตคอตั้ง ผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร ผาอกตลอด สาบที่อกเสื้อ

กวาง 4 เซนติเมตร ใชกระดุมสีขาวกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร แขนสั้น

เพียงศอก มีกระเปาติดแนวราวนมเบื้องซาย 1 กระเปา ขนาดกวางตั้งแต 8 – 12 เซนติเมตร

และลึกตั้งแต 10 – 15เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดเสื้อ  มีอักษรยอ “ส.น.” แบบตัวพิมพธรรมดา

ขนาด 1 x 1.5 เซนติเมตร ปกเวนระยะชองไฟพองามที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือราวนม ติดบนเนื้อผา

ดวยดายหรือไหมสีน้ำเงินแก ปกชื่อและนามสกุลแบบตัวพิมพธรรมดา เปนภาษาไทยและใตชื่อ
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ภาษาไทยใหปกชื่อและนามสกุลเปนภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพใหญธรรมดา ขนาดความสูงอักษรระหวาง

0.8 – 1  เซนติเมตร ระยะชองไฟ  พองามที่อกเสื้อเบื้องขวาใตตัวอักษร “ส.น.” ดวยดายหรือไหม

สีน้ำเงินแก และใหปกดาวจำนวนตามระดับชั้นที่เรียนเหนืออักษรยอ“ส.น.” ดวยดายหรือไหมของคณะสี

ชายเสื้ออยูในกางเกงใหเรียบรอย  ถาสวมเสื้อกลามหรือเสื้อยืดไวขางในตองเปนสีขาวและไมมีลวดลายเทานั้น

                   12.2  กางเกง  ผาสีกากีแบบกางเกงไทย  ขาสั้นเหนือเขา  พนกลางลูกสะบาไมเกิน

5 เซนติเมตรเมื่อยืนทาตรง สวนกวางของขากางเกงเมื่อยืนทาตรง หางจากขา ตั้งแต 8-12 เซนติเมตร

ตามสวนของขา ปลายขาพับชายเขาขางในกวาง 5 เซนติเมตร ผาตรงสวนหนาใชกระดุมขนาดยอม

หรือซิปซอนไวขางใน มีกระเปาตามแนวตะเข็บขาง ขางละ 1 กระเปา  กางเกง ดานหนามีจีบขางละ 2 จีบ

พับออกนอก (จีบกลับ) จีบลึก 1 เซนติเมตร  ถึง 1.5 เซนติเมตร ตามขนาดของกางเกง หูกางเกงมี 7 หู

กวาง 1 เซนติเมตร ยาวพอเข็มขัดสอดได ไมมีกระเปาหนาและหลัง  และไมรัดรูป

                   12.3  เข็มขัด  หนังสีน้ำตาล ขนาดกวางตั้งแต 2.5 – 4 เซนติเมตร ตามสวนขนาดตัว

ของนักเรียน หัวเข็มขัดลูกเสือ   มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร

สำหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดที่วานี้ใชคาดทับกางเกง  สายเข็มขัดไมมีลวดลาย

                   12.4  รองเทา รองเทาหุมสนชนิดผูกเชือก หนังหรือผาใบสีน้ำตาล ไมมีลวดลาย

                   12.5  ถุงเทา   ตองเปนถุงเทาแบบยาวสีน้ำตาลแบบเรียบ ไมมีลวดลาย  ยาวขึ้นไป

เหนือตาตุมเกินครึ่งนอง ไมพับหรือมวนถุงเทา

         ขอ 13  เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

                   13.1 เสื้อ ผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร แบบคอพับในตัว ลึกพอใหสวมศีรษะไดสะดวก

สาบตลบเขาขางในสวนบนของสาบใหใหญพอแบะคอแลวไมเห็นตะเข็บดานใน มีปกขนาด 10 เซนติเมตร

ใชผาสองชั้นเย็บเขาถ้ำ แขนยาวเพียงเหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กนอย ประกอบดวยผา 2 ชั้น กวาง

3 เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อวัดจากขอมือขึ้นมาเมื่อยืนตรง ระยะตั้งแต 10 – 15 เซนติเมตร

 ชายขอบเสื้อดานลางมีรอยพับไมเกิน 3 เซนติเมตร ขนาดตัวเสื้อตั้งแตใตแขนถึงขอบลางมีความกวาง

พอเหมาะกับตัว ไมรัดเอว ริมขอบลางดานหนาขางขวาติดกระเปาขนาดกวาง  5 – 9 เซนติเมตร

ยาว 7 – 10 เซนติเมตร ตามขนาดของตัวเสื้อปากกระเปาพับเปนริมกวางไมเกิน 2 เซนติเมตร ผูกคอ

ดวยผาสีกรมทาชายสามเหลี่ยม กวางตั้งแต10 – 15 เซนติเมตร ยาวตั้งแต 80 – 100 เซนติเมตร

ผูกเงื่อนกลาสีเรือ  มีอักษรยอ “ส.น.” แบบตัวพิมพธรรมดา ขนาด 1 x 1.5 เซนติเมตร ปกเวนระยะชองไฟ

พองาม ที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือราวนม ติดบนเนื้อผาดวยดายหรือไหมสีน้ำเงินแก   ปกชื่อและนามสกุล

แบบตัวพิมพธรรมดา เปนภาษาไทย     และใตชื่อภาษาไทยใหปกชื่อและนามสกุลเปนภาษาอังกฤษ

แบบตัวพิมพใหญธรรมดา   ขนาดความสูงอักษรระหวาง 0.8 – 1 เซนติเมตร ระยะชองไฟพองาม

   25
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ที่อกเสื้อเบื้องขวาใตตัวอักษร “ส.น.” ดวยดาย หรือไหมสีน้ำเงินแก และใหปกดาวจำนวนตามระดับชั้น

ที่เรียนเหนืออักษรยอ “ส.น.” ดวยดายหรือไหมของคณะสี

                  13.2  เสื้อชั้นใน  ตองสวมเสื้อบังทรงสีขาวไมมีลวดลาย  หามใชเสื้อชั้นในสีเขมหรือ

มีลวดลาย หรือเสื้อสลิปทับอีกชั้นหนึ่งกอนที่จะสวมเสื้อเครื่องแบบ

                  13.3  กระโปรง  ผาสีกรมทา เกลี้ยงไมมีลวดลาย แบบธรรมดาดานหนาและดานหลัง

พับเปนกลีบขางละ 3 กลีบ หันกลีบออกดานนอก เย็บทับกลีบขอบลางลงมาระหวาง 6 – 12 เซนติเมตร

เวนระยะความกวางตรงกลางพองาม ชายกระโปรงยาวคลุมเขา   แตไมเกินครึ่งแขงของตนเอง 

                  13.4  รองเทา รองเทาแบบหุมสน หุมปลายเทา หัวมนชนิดมีสายรัดหลังเทา ชนิดหนัง

หรือผาใบสีดำ ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 3 เซนติเมตร

                  13.5   ถุงเทา  ถุงเทาสีขาวแบบเรียบ ไมมีลวดลายหรือพื้นเปนสีดำหรือสีเทาเทานั้น

กรณี  ถุงเทาแบบยาว ตองพับขอบถุงเทาเหนือตาตุมขึ้นไป  ไมนอยกวา 4 เซนติเมตร กรณีถุงเทาแบบสั้น

ตองยาวเหนือตาตุมขึ้นไป  ไมนอยกวา 4 เซนติเมตร 

          ขอ 14  เครื่องแบบนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                  14.1 เสื้อ  เหมือนกับเสื้อนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  (ขอ  12.1 )

                  14.2 กางเกง  เหมือนกับกางเกงนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ยกเวนสีใชสีดำ

(ขอ 12.2 )

                  14.3  เข็มขัด   หัวเข็มขัดใชสีเงิน  รูปสี่เหลี่ยมผืนผาแบน ชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังสีเดียว

กับเข็มขัด 1 ปลอก ขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร  สีใชสีดำ สายเข็มขัดไมมีลวดลาย   สำหรับสอดปลายเข็มขัด

เข็มขัดที่วานี้ใชคาดทับกางเกง  

                  14.4  รองเทา  เหมือนกับขอ  12.4  แตสีรองเทาเปนสีดำ

                  14.5  ถุงเทา  ตองเปนถุงเทาแบบยาวสีขาวแบบเรียบ ไมมีลวดลาย  ยาวขึ้นไปเหนือตาตุม

เกินครึ่งนอง ไมพับหรือมวนถุงเทา 

        ขอ 15  เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                   15.1 เสื้อ เปนผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร แบบคอเชิ้ต ผาอกตลอด ที่อกเสื้อทำเปนสาบ

ตลบเขาขางในกวาง 3 เซนติเมตร มีกระดุมกลมแบน สีขาว 5 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ตนแขนและ

ปลายแขนจีบเล็กนอย ประกอบดวยผา 2 ชั้น กวาง 3 เซนติเมตร สอดชายเสื้อไวในกระโปรง ปกอักษรยอ

 “ส.น.” ชื่อ นามสกุล และปกดาว ตามแบบที่ระบุไวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

                   15.2  เสื้อชั้นใน  ตองสวมเสื้อบังทรงหรือเสื้อสลิปทับอีกชั้นหนึ่งกอนที่จะสวมเสื้อเครื่องแบบ

และหามใชเสื้อชั้นในสีเขม หรือมีลวดลาย
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          ขอ 16  ชุดพลศึกษา  (ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยม

ศึกษาตอนปลาย)

                    16.1  เสื้อ เสื้อโปโลตามแบบและสีของโรงเรียนเทานั้น  มัธยมศึกษาตอนตนใหปกวงกลม

จำนวนตามระดับชั้นดวยดายหรือไหมของคณะสี สวนมัธยมศึกษาตอนปลายใหปกดาวจำนวนตามระดับ

ชั้นดวยดายหรือไหมของคณะสี  ปกชื่อและนามสกุลแบบตัวพิมพธรรมดา เปนภาษาไทย  และใตชื่อภาษาไทย

ใหปกชื่อและนามสกุลเปนภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพใหญธรรมดา

                    16.2  กางเกง กางเกงวอรมสีดำ ขายาว  ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด  ( ตามภาพ )

                    16.3  รองเทา รองเทาผาใบสีขาวแบบหุมสนชนิดผูกเชือก ไมมีลวดลาย

                    16.4  ถุงเทา  กรณีนักเรียนหญิง ถุงเทาสีขาวแบบเรียบ ไมมีลวดลายหรือพื้นเปนสีดำ

หรือสีเทาเทานั้น กรณีถุงเทาแบบยาว ตองพับขอบถุงเทาเหนือตาตุมขึ้นไป  ไมนอยกวา 4 เซนติเมตร  

กรณี  ถุงเทาแบบสั้น ตองยาวเหนือตาตุมขึ้นไป  ไมนอยกวา 4 เซนติเมตร  กรณีนักเรียนชาย ตองเปน

ถุงเทาแบบยาวสีขาวแบบเรียบ ไมมีลวดลาย  ยาวขึ้นไปเหนือตาตุมเกินครึ่งนอง ไมพับหรือมวนถุงเทา 

                    16.5  การแตงกายชุดพลศึกษา ใหนักเรียนแตงกายชุดพลศึกษาเฉพาะในวันที่มีการเรียน

พลศึกษา ถามีการเรียนพลศึกษาตรงกับวันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน

ใหแตงเครื่องแบบตามกิจกรรมที่เรียน และแตงชุดพลศึกษาเฉพาะในคาบที่เรียนพลศึกษาเทานั้น

          ขอ 17  การแตงกายเครื่องแบบลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด และผูบำเพ็ญประโยชน ใหเปนไป

ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และขอกำหนดของสถานศึกษา 

          ขอ 18  ทรงผม  นักเรียนตองไวทรงผมแบบสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ ดังนี้

                    18.1  นักเรียนชาย  มัธยมศึกษาตอนตน   เปดทั้งดานขางและดานหลัง ดานหนายาว

ไมเกิน 5 เซนติเมตร หามไวหนวด, เครา, จอน, โกนผม, ฉีดสเปรย, ยอมสี, ใสน้ำมัน, ใสเจล, ทรงสกินเฮด

หรือรองทรง

                   15.3  กระโปรง เหมือนกับกระโปรงนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

(ขอ  13.3 )

                   15.4  เข็มขัด ใชเข็มขัดหนังสีดำ กวางตั้งแต 3 – 4 เซนติเมตร ตามสวนขนาดของนักเรียน

หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แบบชนิดหัวกลัด ใชหนังสีดำหุม มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอด

ปลายเข็มขัดคาดทับกระโปรงหรือที่หนีบสีดำ

                   15.5  รองเทา  เหมือนกับรองเทา  นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ขอ 13.4 )         

                   15.6  ถุงเทา   เหมือนกับถุงเทา นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน   (ขอ  13.5 )
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                   18.2  นักเรียนชาย  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใหตัดผมรองทรง  ดานหนายาวไมเกินคิ้ว

หามแสกกลาง หามไวหนวด, เครา, จอน, โกนผม, ฉีดสเปรย, ยอมสี, ใสน้ำมัน หรือ ใสเจล

                   18.3  นักเรียนหญิง  ใหไวผมสั้นหรือผมยาวก็ได  กรณีไวผมยาวใหรวบใหเรียบรอย

มีโบวผูกผม  โดยใชโบวผูกผมของโรงเรียนเทานั้น (ตามภาพ) หามนักเรียน  ดัดผม  ซอยผม  ทำสีผม  

ไวหนวดเครา หรือทำการอยางอื่นใดที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน  และไมใชเครื่องสำอาง

หรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย  ในกรณีที่นักเรียนไวทรงผม ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน  

คณะกรรมการพิจารณาลงโทษนักเรียน จะดำเนินการใหปรับปรุงแกไขตามขอกำหนด  ผูที่ไมปฏิบัติ

ตามระเบียบ  หากไมมีการปรับปรุงแกไข / หรือไมไดมาในวันที่มีการตรวจผม  ครูที่ปรึกษา  หัวหนา

ระดับ สามารถดำเนินการลงโทษไดทันที 

                   18.4  กำหนดการตรวจผม  จะมีในสัปดาหแรกของเดือน

         ขอ 19  การใชเครื่องประดับอาภรณ

                   19.1  โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนสวมใสเครื่องประดับหรืออาภรณใด ๆ เชน ตางหู

สรอย แหวน กำไล  สรอยขอมือ  และเชือกผูกคอสีตาง ๆ  ยกเวน สายรัดขอมือ  อนุญาตใหใสเสนเดียว

นาิกาที่มีสายสุภาพ ราคาไมแพงเกินควร สรอยสแตนเลสที่มีพระเครื่องหรือเครื่องราง ทั้งนี้สายสรอย

ตองยาวพอที่จะอยูในเสื้อ พนกระดุมเม็ดที่ 2 ลงไป 

                   19.2  ใบหนา ทั้งนักเรียนชายและหญิงไมแตงหนาใหผิดไปจากธรรมชาติ เชน โกน

หรือถอนคิ้ว หามใชเครื่องสำอาง เชน ทาปาก เขียนคิ้ว หรือใชแปงรองพื้น เปนตน

                   19.3  เล็บ  ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ตองตัดเล็บสั้นเสมอริมเนื้อ และรักษาเล็บ

ใหสะอาด ไมไวยาวหรือทาเล็บ

                   19.4  กระเปาหนังสือ  ใหนักเรียนใชกระเปาสะพายหลัง (เป) ของโรงเรียนที่มีจำหนาย

ที่รานคาสหกรณโรงเรียนเทานั้น  และมีคำวา  ตะกั่วปาเสนานุกูล เปนภาษาอังกฤษดวย
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ภาพทรงผมนักเรียนชาย-หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
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ภาพทรงผมนักเรียนชาย-หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลักษณะของการกระทำ

         ขอ  20  การใชเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสและโทรศัพทเคลื่อนที่

 นักเรียนสามารถพกพาโทรศัพทเคลื่อนที่มาโรงเรียนได  แตไมอนุญาตใหนักเรียน

ใชในเวลาเรียน  หากฝาผืนจะถูกดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียน  ในกรณีนักเรียนกระทำ

ความผิดระเบียบโรงเรียน หรือ อยูในกลุมเสี่ยงและพิสูจนไดวามีเจตนาจะกระทำความผิด

โรงเรียนสามารถยึดเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ได   หากเกิดการสูญหายโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ

ใด ๆ  ทั้งสิ้น

         ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อถูกยึดเครื่องโทรศัพท

             1. ครั้งแรก   แจงใหผูปกครอง (พอ, แม หรือผูปกครองที่ไดลงชื่อมอบตัวเทานั้น)

มารับคืนหลังจากถูกยึด 1 สัปดาห  และไมเกิน 1 เดือน  หากเลยกำหนดเวลา ทางโรงเรียน

จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และใหติดตอลวงหนา 1 วัน กอนที่จะมาขอรับโทรศัพท

             2. ครั้งที่  2  ยึดเครื่องโทรศัพทไว 1 ภาคเรียน โดยคืนซิมการดแกเจาของเครื่อง  เมื่อ

สิ้นภาคเรียนใหผูปกครองมารับคืน

การตัดคะแนน   ใชสำหรับการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดในกรณีตางๆ ที่ไมการอบรม

หรือกลาวตักเตือน  และในกรณีที่นักเรียนทำผิดหลายครั้ง  คะแนนที่ถูกตัดสะสมจะมีผลทำให

ไดโทษที่สูงขึ้นตามลักษณะความผิด  ซึ่งมีรายการตัดคะแนนแตละประเด็น  ดังนี้  

 

ประเภทความผิด การลงโทษ การติดตามแกไข

1. การแตงกาย 1) ทรงผมผิดระเบียบแกไขไดโดยงาย ตัด  5  คะแนน

ตัด  5  คะแนน

ตัด  5  คะแนน

ใหโอกาสแกไข 1 วัน

2) ทรงผมผิดระเบียบและยากตอการ 

   แกไข เชน ดัดผม ซอยผม กัดหรือ

   เคลือบสีผม  

ตัด 20  คะแนน

ตัด 10  คะแนน

เชิญผูปกครองมารับทราบ
แลวใหปรับปรุงทันที เชน
ใหใสผมปลอมไปจนกวาผม
จะอยูในสภาพที่ถูกระเบียบ
หรือยอมสีกลับเหมือนเดิม

3) ในกรณีไวผมยาวแลวปลอยผมในขณะ
    อยูโรงเรียน

4) ผิดระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย
    ทุกประเภท

5) มีหรือใชเครื่องประดับมีคา หรือ
   ไมเหมาะสมตอการเปนนักเรียน

แจงผูปกครอง

ใหโอกาสแกไข 1 วัน

ยึดและเชิญผูปกครองมารับ
คืนภายใน 7 วัน ถาเกินจาก
นี้ทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ

31



โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

ปการศึกษา 2561

32

ประเภทความผิด        ลักษณะของการกระทำ     การลงโทษ     การติดตามแกไข

2. การเรียน ตัดครั้งละ  
5  คะแนน

ตัด 10 คะแนน

สาย  5  ครั้ง
เชิญผูปกครองมารับทราบ

หนี 3 ครั้ง เชิญผูปกครอง
มารับทราบและทำทัณฑบน

1) มาโรงเรียนสายโดยไมมีเหตุจำเปน

2) หนีแถว หนีประชุม หนีการเขารวม
   กิจกรรมที่โรงเรียนจัด

3)  หนีคาบเรียน

4) หนีโรงเรียน

5) กอความรำคาญในหองเรียน

6) ไมมีอุปกรณการเรียน ไมนำกระเปา
    เปมาโรงเรียน

7)  ใชเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
     หรือโทรศัพทมือถือ ในชวงเวลาที่
    โรงเรียนหาม หรือไมเหมาะสม

ตัด 10 คะแนน

ตัด 20 คะแนน

ตัด 5 คะแนน

ตัด 5 คะแนน

ตัด 20 คะแนน

ตัด 10 คะแนน

ตัด 5 คะแนน

ตัด 30 คะแนน

ตัด 5 คะแนน

ตัด 10 คะแนน

ตัด 20 คะแนน

ตัด 20 คะแนน

ตัด 20 คะแนน

หนี 3 ครั้ง เชิญผูปกครอง
มารับทราบทำทัณฑบน

หนี 3 ครั้ง เชิญผูปกครอง
มารับทราบทำทัณฑบน

ตักเตือน/แจงผูปกครอง
รับทราบ

ตักเตือน/แจงผูปกครอง
รับทราบ

ตักเตือน/แจงผูปกครอง
รับทราบ

ตักเตือน/แจงผูปกครอง
รับทราบ

ครั้งที่ 1  ใหรับคืนหลังจาก
โดนยึด 1 สัปดาห แตไมเกิน
 1 เดือน 
ครั้งที่ 2 ยึดโทรศัพทไวจะ
สงคืนเมื่อจบภาคเรียนนั้นๆ 
*  นอกเหนือจากเงื่อนไขนี้
ทางโรงเรียนไมรับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้น

8)  เลนบนอาคารเรียน

9)  ฝาฝนแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน

10) ทุจริตในการสอบ

พรอมยึดอุปกรณการเลน

เชิญผูปกครองมารับทราบ
ทำทัณฑบน

3.กิริยามารยาท 1) แสดงวาจา ลอเลียน สอเสียด
    ดาทอและใชคำหยาบ

2) ใชวาจากาวราวตอครู บุคลากร
    ของโรงเรียนและบุคคลอื่น

3)  แสดงทาทางลอเลียน สอเสียด
    ขมขู อาฆาต เพื่อใหเกิดความกลัว
    หรือ ประสงคราย

4) มีพฤติกรรมขมขู

5) แสดงกิริยาตามขอ 1 , 2 , 3 
    ตอครู – อาจารย

เชิญผูปกครองมารับทราบ
และหาทางแกไข

เชิญผูปกครองมารับทราบ
และหาทางแกไข

เชิญผูปกครองมารับทราบ
และหาทางแกไข
เชิญผูปกครองมารับทราบ
เพื่อทำทัณฑบนและขอขมา
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3.กิริยามารยาท
      (ตอ)

6) การอยูในเหตุการณทะเลาะวิวาท
   (เวนแตพิสูจนไดวาเขาไปเพื่อระงับ
    เหตุการณนั้น)

7) พกพาอาวุธหรือสิ่งซึ่งอาจใชเปน
    อาวุธเขามาในโรงเรียน
-  หากอาวุธดังกลาวเปนอาวุธปน
    หรือวัตถุระเบิด

8) รวมทะเลาะวิวาท หรือ ยุยงสงเสริม
    ใหเกิดการทะเลาะวิวาททั้งภายใน
    และภายนอกสถานศึกษา
-  หากมีการใชอาวุธ หรือ พกพาอาวุธ
    เขาไปในเหตุการณ

9) ทำรายรางกายผูอื่น ไมถึงขั้น
   มีบาดแผลฟกช้ำ

10) ทำรายรางกายผูอื่นถึงขั้น
     มีบาดแผลฟกช้ำ

11) ทำรายรางกายผูอื่นจนเกิด
     อันตรายสาหัส

12) ทำรายจิตใจผูอื่นใหไดรับ
     ความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

13) หากกระทำดังขอ 10 -13 
     ตอคร - อาจารย

14) หากชักชวนบุคคลภายนอกเขามารวม
     กระทำการดังขอ 1-12 ตอนักเรียน
     /ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

ตัด 30 คะแนน

ตัด 30 คะแนน
-ใหเปลี่ยน
สถานศึกษา

ตัด 30 คะแนน
-ใหเปลี่ยน
สถานศึกษา

ตัด 20 คะแนน

ตัด 30 คะแนน

ใหเปลี่ยน
สถานศึกษา

ตัดไมเกิน
30 คะแนน

ใหเปลี่ยน
สถานศึกษา

ใหเปลี่ยน
สถานศึกษา

เชิญผูปกครองมารับทราบ
เพื่อแกไข และทำทัณฑบน

ยึดอาวุธไว เชิญผูปกครอง
มารับทราบทำทัณฑบน
- เชิญผูปกครองรับทราบ
-  แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตามกฎหมาย

- เชิญผูปกครองมารับทราบ
  เพื่อทำทัณฑบน
-  แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตามกฎหมาย 

เชิญผูปกครองมารับทราบ
เพื่อทำทัณฑบน
- เชิญผูปกครองมารับทราบ
รับผิดชอบคาเสียหายในผล
ของการกระทำ   

เชิญผูปกครองมารับทราบ

เชิญผูปกครองรับทราบ
เพื่อทำทัณฑบน

- เชิญผูปกครองมารับทราบ

- เชิญผูปกครองมารับทราบ
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4. พฤติกรรม

ทางเพศ

6. เกี่ยวกับ
ทรัพยสิน

1) แสดงพฤติกรรมทางชูสาว เชน
โอบกอด จับมือถือแขน ฯลฯ

2) กระทำอนาจาร

3) มีพฤติกรรมทางเพศถึงขั้นมี
เพศสัมพันธ
4) อยูในที่ลับตาสองตอสอง

5) พกพาเอกสาร และเผยแพร 
สื่อที่สอลักษณะลามกอนาจาร

1) เขาไปในแหลงอบายมุขหรือสถาน
ที่ไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน

3) มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล
 หรือมีของมึนเมาในครอบครอง

2) สูบ หรือ มีบุหรี่ในครอบครอง

4) ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
หรือของมึนเมา

5) เสพหรือมีสิ่งเสพติดในครอบครอง

6) จำหนายยาเสพติด หรือสิ่งเสพติด
7) มีอุปกรณการพนันในครอบครอง

8) เลนการพนัน

9) เลนหรือเขาไปอยูในแหลงที่
เลนเกมส,การพนันในเวลาเรียน

1) ทำใหเสียทรัพยสินของผูอื่น

2) นำทรัพยสินของผูอื่นไปใชโดยพลการ
3) ครอบครองทรัพยสินของเขา
 แลวนำไปเปนของตนเองหรือใหผูอื่น

4) ลักทรัพย ฉอโกง กรรโชกทรัพย
5) ขีดเขียนหรือทำใหเกิดความ
เสียหายใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
ของผูอื่นหรือของสวนรวม

ตัด 20 คะแนน

ตัด 30 คะแนน

ใหเปลี่ยนสถานศึกษา

ตัด 20 คะแนน

ตัด 20 คะแนน

ตัด 20 คะแนน

ตัด 20 คะแนน
ตัด 20 คะแนน

ใหเปลี่ยนสถานศึกษา
ตัด 20 คะแนน

ตัด 30 คะแนน

ตัด 30 คะแนน

ตัด 10 คะแนน

ตัด 10 คะแนน
ตัด 20 คะแนน

ใหเปลี่ยนสถานศึกษา
ตัด 20 คะแนน

ตัด 30 คะแนน

ตัด 40 คะแนน

เชิญผูปกครองมารับทราบ
เพื่อทำทัณฑบน

เชิญผูปกครองมารับทราบ
เพื่อทำทัณฑบน

เชิญผูปกครองมารับทราบ
เพื่อทำทัณฑบน

เชิญผูปกครองมารับทราบ

เชิญผูปกครองมารับทราบ
เพื่อรวมกันแกไข
เชิญผูปกครองมารับทราบ
เพื่อรวมกันแกไข

เชิญผูปกครองมารับทราบ

เชิญผูปกครองมารับทราบ

เชิญผูปกครองมารับทราบ
เชิญผูปกครองมารับทราบ

เชิญผูปกครองรับทราบ
เพื่อรวมกันแกไข 
และทำทัณฑบน

เชิญผูปกครองรับทราบ
เพื่อรวมกันแกไข 
และทำทัณฑบน

เชิญผูปกครองรับทราบ
เพื่อรวมกันแกไข 
และทำทัณฑบน

ตักเตือน/เชิญผูปกครอง
มารับทราบ

แจงผูปกครองมารับทราบ
และชดใชราคาทรัพยสิน
หากเสื่อมสภาพตองชดใช
แจงผูปกครองมารับทราบ
แลวคืน หรือ ชดใช
เชิญผูปกครองมารับทราบ

เชิญผูปกครองมารับทราบ
รวมกันแกไข หรือ ชดใช
ราคา

5) อบายมุข 

และสิ่งเสพติด
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7.เกี่ยวกับความ

สะอาด และการ

ใชสถานที่

8. ความผิด

เกี่ยวกับบัตร 

และเอกสาร

ประจำตัว

1) นำอุปกรณรับประทานอาหาร
ในโรงอาหารออกนอกโรงอาหาร 
โดยไมไดรับอนุญาต

2) รับประทานอาหาร 
หรือ นำอาหารขึ้นบนชั้นเรียน

3) ไมเก็บภาชนะหลังรับประทาน
อาหารเสร็จแลว

4) ทำใหเกิดความสกปรก หรือกอใหเกิด
ความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

5) ยื่นสวนใดสวนหนึ่งของรางกายออก
นอกชองลมตามอาคารเรียนหรือเลนโหน
ราวบันไดอันอาจกอใหเกิดอันตรายได
6) ออกไปนอกอาคารตามกันสาด
ของอาคารเรียน
7) ขึ้นและลงอาคารนอกเหนือจากเวลา
ที่กำหนดโดยไมไดรับอนุญาต

8) หลบซอนในหองเรียน หองน้ำ 
และบริเวณอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง
การทำกิจกรรมสวนรวม
9) นำอาหารมาจำหนายในโรงเรียน
โดยไมไดรับอนุญาต

1) ปลอมแปลงลายเซ็นผูอื่น

2) แกไขเอกสารของโรงเรียนผูปกครอง
หรือ บุคคลอื่น หรือทำเอกสารปลอม
3) นำบุคคลอื่นมาแอบอางเปน
ผูปกครอง

4) ใหขอความอันเปนเท็จ

ตักเตือน/แจงครูที่ปรึกษา
รับทราบ และดำเนิน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตักเตือน/แจงครูที่ปรึกษา
รับทราบ และดำเนิน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตักเตือน/แกไข
ใหคงสภาพเดิม

ตองแกไขใหอยูในสภาพ
คงเดิมหรือชดใชราคา
หรือดวยประการใด ๆ
ตักเตือน

ตักเตือน

ตักเตือน

ตักเตือน

ตักเตือน/แจงผูปกครอง
รับทราบ

เชิญผูปกครองมารับทราบ
และทำทัณฑบน
เชิญผูปกครองมารับทราบ
และทำทัณฑบน
ตักเตือน/เชิญผูปกครอง
มารับทราบ

ตักเตือน/เชิญผูปกครอง
มารับทราบ
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เชิญผูปกครองมารับทราบ
และทำทัณฑบน

 

 

9. เกี่ยวกับยาน

พาหนะ

10. เกี่ยวกับ

การรวมกิจกรรม

ที่กำหนด

11. เกี่ยวกับ

ชื่อเสียงของ

โรงเรียน

5) นำเอกสารที่โรงเรียนออกใหไปใช
ในทางที่ไมถูกตอง หรือไมเปนไปตาม
ที่โรงเรียนมอบหมาย
6 ) ปกปดการติดตอระหวางผูปกครอง

ตัด 30 คะแนน

ตัด 20 คะแนน เชิญผูปกครองมารับทราบ 

1) ไมจอดพาหนะในที่ที่โรงเรียนกำหนด

2) เขาไปบริเวณสถานที่จอดรถนอกเหนือ
เวลาที่กำหนด และไมไดรับอนุญาต

3) ไมสวมหมวกนิรภัย

1) เลน คุย หรือกระทำการใด ๆ 
ในขณะรวมกิจกรรมที่เปนขอกำหนด
วานักเรียนตองมีสวนรวม

2) หลบหนีไมเขารวมกิจกรรม เชน 
กิจกรรมหนาเสาธงตอนเชา 
หรือการประชุมประจำสัปดาห

1) เดินรับประทานอาหาร
หรือสงเสียงในที่สาธารณะ

2) พูด เขียน หรือ กระทำการสิ่งใด
ที่กอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง
ของโรงเรียน

3) ให หรือ ยินดีใหผูอื่นสวมเครื่องแบบ
ของโรงเรียน
- หากการยินยอมนั้นกอใหเกิด
ความเสียหาย

ตัด 20 คะแนน

ตัด 10 คะแนน

ตัด 10 คะแนน

ตัด 5 คะแนน

ตัด 30 คะแนน

ตัด 5 คะแนน

ตัด 30 คะแนน

ตัด 30 คะแนน

แจงผูปกครองมารับทราบ 
เพื่อรวมแกไข
แจงผูปกครองมารับทราบ 
เพื่อรวมแกไข
แจงผูปกครองมารับทราบ 
เพื่อรวมแกไข
ตักเตือน

เชิญผูปกครองมารับทราบ
และทำทัณฑบน

เชิญผูปกครองมารับทราบ

เชิญผูปกครองมารับทราบ
และทำทัณฑบน

เชิญผูปกครองมารับทราบ
และทำทัณฑบน

***  หมายเหตุ   เมื่อนักเรียนกระทำความผิดตามระเบียบทุกขอ  ตองแจงใหครูที่ปรึกษารับทราบ  
                     เพื่อรวมดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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แนวปฏิบัติขอใบรับรองความประพฤติของนักเรียน
           1. นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษาในปนั้นๆ ใหยื่นคำรองของใบรับรองความ
ประพฤติภายในเดือนมกราคม
           2. นักเรียนที่ตองการใบรับรองความประพฤติตามโอกาสตางๆใหยื่นคำรองลวงหนากอนถึง
กำหนดวันใชอยางนอย 2 วันทำการ
           3. นักเรียนที่ตองการใบรับรองความประพฤติใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
                    3.1 ขอแบบคำรองตอกลุมบริหารกิจการนักเรียน
                    3.2 เขียนกรอกขอความใหถูกตองครบถวน
                    3.3 ใหครูที่ปรึกษา  หัวหนาระดับลงความเห็น  และลงลายมือชื่อเสนอตอรองผูอำนวย
การฝายกิจการนักเรียนเมื่อครบตามลำดับขั้นตอนแลวใหนำเอกสารไปจายเงินคาออกเอกสารกับเจาหนาที่
การเงิน
           4. เกณฑการใหใบรับรองความประพฤติ
                    4.1 เรียบรอย หมายถึง มีคะแนนความประพฤติตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
                    4.2 พอใช  หมายถึง  มีคะแนนความประพฤติตั้งแต 50-79 คะแนน ตองทำความดีชดเชย
                    4.3 ปรับปรุง  หมายถึง  มีคะแนนความประพฤติตั้งแต 50 คะแนน  ตองทำความดีชดเชย
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งานวิชาการโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

              1.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 

การเรียนรูเปนเปาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 

บนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล

              2.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง

เสมอภาคและมีคุณภาพ

              3.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น

              4.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการ

จัดการเรียนรู

              5.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

              6.  เปนหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม

ทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ

           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข

มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี้

              1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

              2.  มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

              3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

              4.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

              5.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มีจิตสาธารณะที่มุงทำประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข    

           

  

หลักการ

จุดหมาย
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 มีแผนการเรียน 5 แผน ไดแก

           ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนทั่วไป  ไมมีการเลือกแผนการเรียน แตใหนักเรียนเลือกรายวิชา

เพิ่มเติมตามความถนัด และความสนใจ การจัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จะจัดแผนการเรียน

ขอ 1-3 เมื่อนักเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยพิจารณาจากผลการเรียน

เฉลี่ย และผลการเรียนจากรายวิชาที่กำหนด

           1.  แผนการเรียนทั่วไป (แผนการเรียนเกษตร, แผนการเรียนพลศึกษา, แผนการเรียนธุรกิจ,แผนการ

เรียนคหกรรม, แผนการเรียนนาฏศิลป, แผนการเรียนดนตรี, แผนการเรียนคอมพิวเตอร,แผนการเรียน

ชางอุตสาหกรรม, แผนการเรียนภาษาจีน) (จัดหองแบบคละแผนการเรียน) จำนวน 4 หองเรียน

           2.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร จำนวน 1 หองเรียน

           3.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร จำนวน 1 หองเรียน

           4.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร (MEP) (สอนเปนภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 หองเรียน

           5.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (SMP) จำนวน 2 หองเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 มีแผนการเรียน 7 แผน ไดแก

           1.  แผนการเรียนทั่วไป (แผนการเรียนวิทยาการ, แผนการเรียนการงานอาชีพ, 

แผนการเรียนพลศึกษา, แผนการเรียนฝรั่งเศส) (จัดหองแบบคละแผนการเรียน) จำนวน 2 หองเรียน

           2.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน                      จำนวน 1 หองเรียน

           3.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร  จำนวน 1 หองเรียน

           4.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร จำนวน 2 หองเรียน

           5.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร (MEP)  (สอนเปนภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 หองเรียน

           6.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (SMTE) จำนวน 1 หองเรียน

           ปจจุบันโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล” ไดปรับหลักสูตรสถานศึกษา เปนหลักสูตรเทียบเคียง

มาตรฐานสากล โดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลาง

และสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวดที่

4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

 และพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตรสถาน

ศึกษาใหมีแผนการเรียนใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ ดังนี้
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            ซึ่งหลักสูตรหองเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร (MEP) นั้น โรงเรียนไดดำเนินการ

มุงสูโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นและการมีสวนรวม ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำให

สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

ตลอดจนการวัดและประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 

ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   ป พ.ศ. 2553 เปนตนไป โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

ไดจัดแผนการเรียนดังกลาวรองรับผูเรียน ซึ่งมีมาตรฐานบริหารภารกิจ ดังนี้

โรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL)

            1. ลักษณะการเปนมาตรฐานสากล ประกอบดวย

                  1.1 การจัดการเรียนการสอน มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ

                  1.2 บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามขั้นตอนของ TQA

            2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลมี ดังนี้

                  2.1 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) ( เปนเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา

ล้ำหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก )

                  2.2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

                  2.3 บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

            3. วัตถุประสงคโรงเรียนมาตรฐานสากล

                  3.1 พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen)

                  3.2 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World - Class

Standard School)

                  3.3 ยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management
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แนวทางการบริหารและดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

           1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลโดยนำจุดเดนจาก

หลักสูตรตาง ๆ เชน

               1.1 หลักสูตร Mini English Program (MEP)

               1.2 หลักสูตร ความเปนเลิศเฉพาะทาง (ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร วิทยาศาสตร)

โดยทุกหลักสูตร ปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานตาง ๆ ใหมีความเขมขนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและ

จัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา  ไดแก  

                     1. IS 1 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู    

                     2. IS 2 การสื่อสารและการนำเสนอ  

                     3. IS 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

           2. พัฒนาการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร โดยใชภาษาอังกฤษ

           3. พัฒนาครูผูสอน

                3.1 พัฒนาครูผูสอนในสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส

และอื่น ๆ รวมกับศูนยภาษาตางประเทศที่ 2)

                3.2 พัฒนาครูผูสอน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร เพื่อใหมีความรูในการ

ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 

คุณลักษณะผูเรียน มีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen)

           ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก ยึดหลักการ ดังนี้ เปนเลิศวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา

ล้ำหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก มีลักษณะดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

           1. เปนเลิศวิชาการ

                1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานการประเมินระดับชาติอยูในระดับดีเปนที่

ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ

                1.2 นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง เปนที่ประจักษ สามารถแขงขันใน

ระดับชาติและนานาชาติ
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                  1.3 นักเรียนมีความสามารถเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในและ

ตางประเทศ

                  1.4 มีอัตราการเพิ่มของรางวัลที่ไดรับจากการแขงขันทางวิชาการ/วิชาชีพระดับนานาชาติ

            2. สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา

                  2.1 นักเรียนใชภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารไดดี

                  2.2 นักเรียนมีการสอบผานการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา

 นานาชาติ

            3. ล้ำหนาทางความคิด

                  3.1 นักเรียนสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อ

สาธารณะประโยชนกับนักเรียนตางวัฒนธรรม

                  3.2 นักเรียนเขียนความเรียงขั้นสูงได

            4. ผลิตงานอยางสรางสรรค

                  4.1 นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบผลงานทางวิชาการ/

อาชีพเขารวมแขงขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

                 4.2 โรงเรียนมีนักเรียนที่จบการศึกษาทางดานอาชีพ ตามแผนการเรียนที่นักเรียนเลือก

                 4.3 นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงานทั้งดานวิชาการ

และอาชีพ โดยสามารถสื่อสาร นำเสนอ เผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานไดในระดับนานาชาติ

            5. รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก

                  5.1 นักเรียนมีความตระหนักรูในขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาวการณที่หลากหลายของโลก

เขาใจในความสัมพันธเชื่อมโยงขององคประกอบตาง ๆ ในสังคมโลก

                  5.2 นักเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักในความหมายหลากหลายทางวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีนานาชาติ

                  5.3 นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตรวิเคราะหผลกระทบการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบคาใชจายและผลตอบแทนได
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                  5.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดีสามารถจัดการและควบคุม

การใชเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมใหเกิดประโยชนตอสาธารณะและปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอม

และอุดมการณประชาธิปไตย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

           1. เปนเลิศวิชาการ

                  1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานการประเมินระดับชาติอยูในระดับดีเปนที่

ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ

                  1.2 นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง เปนที่ประจักษ สามารถแขงขัน

ในระดับชาติและนานาชาติ

                  1.3 นักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศไดในอัตราสูง

                  1.4 มีอัตราการเพิ่มของรางวัลที่ไดรับจากการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

                  1.5 นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถายโอนกับสถานศึกษาระดับตาง ๆ ในนานาชาติ

           2. สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา

                  2.1 นักเรียนใชภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศที่ 2 อื่น ๆ ในการสื่อสารไดดี

                  2.2 นักเรียนสามารถสอบผานการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา

นานาชาติ

           3. ล้ำหนาทางความคิด

                  3.1 นักเรียนสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทำโครงงานความคิดเพื่อสาธารณะ

ประโยชนกับนักเรียนนานาชาติ

                 3.2 นักเรียนเขียนความเรียงขั้นสูงได

           4. ผลิตงานอยางสรางสรรค

                 4.1 นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบผลงานเขาแขงขันในเวที

ระดับชาติและนานาชาติ

4.2 นักเรียนจบการศึกษาทางดานอาชีพ ตามแผนการเรียนที่นักเรียนเลือก
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                 4.3 นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงานทั้งดานวิชาการ

และอาชีพ โดยสามารถสื่อสาร นำเสนอ เผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานในระดับนานาชาติได

            5. รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก

                 5.1 นักเรียนมีความตระหนักรูในขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาวการณ สามารถเรียนรูและ

จัดการกับความซับซอน

                 5.2 นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความหมายหลากหลายทางวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

                 5.3 นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตรวิเคราะหผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบคาใชจายและผลตอบแทนได

                 5.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุม

การใชเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมใหเกิดประโยชนตอสาธารณะและปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอมและ

อุดมการณประชาธิปไตย

การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)

           ยึดหลักการดานคุณภาพวิชาการ ดานคุณภาพของครู และดานการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

           1. ดานคุณภาพวิชาการ

                 1.1 โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล ไดแก

หลักสูตร Mini English Program (MEP) หรือหลักสูตรความเปนเลิศเฉพาะทาง ไดแก SMP, SMTE

                 1.2 โรงเรียนจัดหลักสูตรที่สงเสริมความเปนเลิศตอบสนองตอความถนัดและศักยภาพ

ตามความตองการของผูเรียน

                 1.3 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรดวย

ภาษาอังกฤษ

                 1.4 ปรับลดเนื้อหาเพิ่มความเขมขนของ 1) IS 1 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 

2) IS 2 การสื่อสารและการนำเสนอ  3) IS 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

                 1.5 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรูดวยตนเองใหแกนักเรียน

                 1.6 โรงเรียนใชหนังสือ ตำราเรียน สื่อที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
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                  1.7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาใชระบบหองเรียนคุณภาพ (Quality 

Classroom System)

                  1.8 โรงเรียนใชระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจาก

การสอบขอเขียน สอบปากเปลา สอบสัมภาษณ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษา

ระดับตางๆ ทั้งในและตางประเทศ

ตัวชี้วัด คุณภาพวิชาการ

                  1. โรงเรียนมีหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล

                  2. โรงเรียนมีรายวิชา IS 1 , IS 2 , IS 3

           2. ดานคุณภาพครู

                  2.1 ครูผูสอนมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิชาการ

                  2.2 ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร

                  2.3 ครูใชหนังสือ ตำราเรียนและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนการสอน

                  2.4 ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

และการเผยแพรผลงาน 

โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลาง ปการศึกษา 2561

            ศึกษาขอมูลจากเว็บไซตของโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกุล”  www.sena.ac.th
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           การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดเปน

ขอมูลที่แสดงพัฒนาการความกาวหนา ความสำเร็จทางการเรียนของผูเรียน โดยจะมีการวัดและ

ประเมินผลเปนรายภาคเรียน ซึ่งเปนประโยชน ตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู

อยางเต็มตามศักยภาพ  และเพื่อตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การประเมิน

และตัดสินผลการเรียนใหผูเรียนจบการศึกษา  จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและจบหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑมาตรฐานการผานชวงชั้นและจบหลักสูตรที่กำหนดไว ดังนี้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

1. การประเมินสาระการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู

         เปนการประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูของ 8 กลุมสาระ ดังนี้ กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เกณฑการตัดสินผลการเรียน

ระดับผลการเรียน 4           หมายถึง ผลการเรียน ดีเยี่ยม  (80 – 100 คะแนน)

ระดับผลการเรียน 3.5         หมายถึง ผลการเรียน ดีมาก  (75 – 79 คะแนน)

ระดับผลการเรียน 3           หมายถึง ผลการเรียน ดี  (70 – 74 คะแนน)

ระดับผลการเรียน 2.5         หมายถึง ผลการเรียน คอนขางดี  (65 – 69 คะแนน)

ระดับผลการเรียน 2           หมายถึง ผลการเรียน นาพอใจ  (60 – 64 คะแนน)

ระดับผลการเรียน 1.5         หมายถึง ผลการเรียน พอใจ  (55 – 59 คะแนน) 

ระดับผลการเรียน 1           หมายถึง ผลการเรียน ผานเกณฑขั้นต่ำ (50 – 54 คะแนน)

ระดับผลการเรียน 0           หมายถึง ผลการเรียน ต่ำกวาเกณฑขั้นต่ำ (0 – 49 คะแนน)
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ระดับคุณภาพ การแปลผล                                 คำอธิบาย

2. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ

         เปนการประเมินทักษะการคิดและการถายทอดความคิดดวยทักษะการอาน การคิดวิเคราะห

ตามเงื่อนไข และวิธีการที่สถานศึกษากำหนดและตัดสอนผลการประเมินเปน 4 ระดับ ดังนี้

3

2

1

0

ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ไมผาน

ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ รอยละ 80 – 100 
ของจำนวนตัวบงชี้คุณลักษณะนั้นๆ แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะ
นั้นๆจนสามารถเปนแบบอยางแกผูอื่นได

ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ รอยละ 65 – 79 
ของจำนวนตัวบงชี้คุณลักษณะนั้นๆ แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะ
นั้นๆ ดวยการปฏิบัติดวยความเต็มใจ

ผูเรียนสามารถจับใจความสำคัญไดครบถวน เขียนวิพากษวิจารณ
เขียนสรางสรรค แสดงความคิดเห็นประกอบอยางมีเหตุผลได
ถูกตองและสมบูรณ ใชภาษาสุภาพและเรียบเรียงไดสละสลวย

ผูเรียนสามารถจับใจความสำคัญได เขียนวิพากษวิจารณ
และเขียนสรางสรรคไดโดยใชภาษาสุภาพ
ผูเรียนสามารถจับใจความสำคัญ และเขียนวิพากษวิจารณ ไดบาง
ผูเรียนไมสามารถจับใจความสำคัญ และเขียนวิพากษวิจารณได

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

           เปนการประเมินลักษณะพฤติกรรมของผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสำนึก

สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข โดยกำหนดการประเมินใน 8 ลักษณะ ดังนี้

               1. รักชาติ ศาสน กษัตริย          5. อยูอยางพอเพียง

                2. ซื่อสัตยสุจริต                     6. มุงมั่นในการทำงาน

                3. มีวินัย                              7. รักความเปนไทย

                4. ใฝเรียนรู            8. มีจิตสาธารณะ

 

ระดับคุณภาพ การแปลผล                               คำอธิบาย
ตัดสินผลการประเมินเปน 4 ระดับ ดังนี้

3

2

1

0

ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ไมผาน

ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ รอยละ 50 – 64
ของจำนวนตัวบงชี้คุณลักษณะนั้นๆ ไดปฏิบัติตนดวยความพยายาม
ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ

ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ ต่ำกวารอยละ 50
ของจำนวนตัวบงชี้คุณลักษณะนั้นๆ แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะ
นั้นๆ ตองมีผูอื่นคอยกระตุนเตือน
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4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมบำเพ็ญ

เพื่อสาธารณประโยชน การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนการประเมินความสามารถและพัฒนาการ

ของผูเรียน ในการเขารวมพัฒนาผูเรียนในแตละภาคเรียน ตามเกณฑของแตละกิจกรรม และตัดสิน

ผลการประเมินเปน 2 ระดับ ดังนี้

         ผ  หมายถึง ผูเรียนมีเวลารวมกิจกรรมแตละกิจกรรมรอยละ 80 และผานทุกจุดประสงคการเรียนรู

        มผ หมายถึง ผูเรียนมีเวลารวมกิจกรรมแตละกิจกรรมไมถึงรอยละ 80 หรือไมผานจุดประสงค

การเรียนรู

         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 3 กิจกรรม คือ

         1) กิจกรรมแนะแนว

         2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย

               2.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน โดยผูเรียนเลือกอยางใด

อยางหนึ่ง 1 กิจกรรม

               2.2) กิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก 1 กิจกรรม

         3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

5. เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน

         1. ผูเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเรียนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชา

เพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด

         2. ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน

66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต

         3. ผูเรียนไดรับผลการเรียนในระดับผานเกณฑทุกรายวิชา

         4. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากำหนด

         5. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากำหนด

         6. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากำหนด
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6. เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

        1. ผูเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเรียนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชา

เพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด

        2. ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน

41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 40 หนวยกิต

        3. ผูเรียนไดรับผลการเรียนในระดับผานเกณฑทุกรายวิชา

        4. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากำหนด

        5. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตาม

ที่สถานศึกษากำหนด

        6. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากำหนด

7. การตัดสินผลการเรียน “มส” และ “มผ”

        นักเรียนที่มีผลการเรียน “มส” คือ นักเรียนที่มีเวลาเรียนไมครบรอยละ 80  ในรายวิชานั้นๆ

สำหรับผลการเรียน “มผ” คือ นักเรียนที่มีเวลาเรียนไมครบรอยละ 80  ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

โดยโรงเรียนมีกระบวนการตัดสินผล ดังนี้

        1. ครูผูสอนประจำวิชาแจงชื่อนักเรียนที่มีแนวโนมมีผลการเรียน “มส” และ “มผ”

        2. โรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโนมมีผลการเรียน “มส” และ “มผ”

        3. โรงเรียนเชิญผูปกครองประชุมเพื่อทำพันธะสัญญา ในการแกไขผลการเรียน

        4. นักเรียนขอรับงานและเวลาเพิ่มเติม เพื่อใหมีสิทธิ์สอบปลายภาค

        5. ครูผูสอนประจำวิชาแจงชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส” และ “มผ” กอนสอบ 2 สัปดาห

        6. โรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส” และ “มผ”

8. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” และ “มผ”

       1. ถามีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 แตไมนอยกวารอยละ 60 ของเวลาเรียนในแตละวิชา จะได

“มส” หมายถึง ไมมีสิทธิ์เขาสอบ หรือไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินปลายภาค ตองเรียนเพิ่มเติม

โดยใชเวลาสอนซอมเสริม หรือเวลาวาง หรือวันหยุด หรือมอบหมายใหทำจนมีเวลาเรียนครบตาม

ที่กำหนดในรายวิชานั้นแลวจึงใหสอบ ผลการสอบแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1”

        2. ถามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ของเวลาเรียนในแตละวิชา ใหเรียนซ้ำในรายวิชานั้น
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9. การเปลี่ยนผลการเรียน 0 และการสอนซอมเสริม

           1. จัดใหมีการเรียนซอมเสริมในตัวชี้วัดที่สอบไมผาน แลวจึงสอบแกตัว ใหสอบแกตัวได

ไมเกิน 2 ครั้ง การสอบแกตัวใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1”

           2. ถาสอบแกตัว 2 ครั้งแลวยังไดระดับผลการเรียน “0” อีก ใหครูผูสอนดำเนินการสอน

ซอมเสริม และแกไขผลการเรียน ภายในภาคเรียนถัดไป

           3. ถาสอนซอมเสริมตามขอ 2 แลวยังไดระดับผลการเรียน “0” อีก หรือไมมาสอบแกตัว

ตามระยะเวลาที่กำหนด 

           - ในกรณีเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซ้ำรายวิชานั้น

           - ในกรณีเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหเรียนซ้ำรายวิชานั้นหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม โดยให

อยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา

10. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”

           การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี 2 กรณี กลาวคือ

           1. ในกรณีทั่วไป เมื่อผูเรียนดำเนินการแกไข “ร” แลวจะไดระดับผลการเรียนเปน “1”

           2. ในกรณีเหตุสุดวิสัย กลาวคือ ผูปกครองไดยื่นคำรองแจงเหตุสุดวิสัยแกทางโรงเรียน เมื่อ

ผูเรียนไดแกไขปญหาเสร็จแลวใหไดระดับผลการเรียนตามปกติตั้งแต 0-4

11. การขอสอบกรณีพิเศษหรือเหตุสุดวิสัย

            นักเรียนคนใดเกิดเจ็บปวยอยางกะทันหัน หรือเกิดเหตุสุดวิสัย และไมสามารถมาสอบได 

ใหปฏิบัติดังนี้

           1. ผูปกครองมาพบเจาหนาที่งานทะเบียนวัดผลที่หองวิชาการ

           2. ยื่นคำรองพรอมแนบใบรับรองแพทย

           3. นัดหมายเวลาที่จะมาสอบกับโรงเรียน

12. การเรียนซ้ำรายวิชา

           การเรียนซ้ำรายวิชา คือ กรณีที่ผูเรียนไดสอบแกตัว 2 ครั้งและใหสอนซอมเสริมแลวไมผาน

เกณฑการประเมิน หรือ นักเรียนไดรับผลการเรียน “มส” ที่ตัดสินใหเรียนซ้ำรายวิชานั้น โดยในการ

เรียนซ้ำรายวิชา โรงเรียนจะเปดใหนักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภายใน 2 สัปดาห หลังจากเปดภาคเรียน

เกณฑการลงทะเบียนเรียนซ้ำ

                     1. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ จะตองตรงภาคเรียนนั้นๆ เชน นักเรียนไมผานเกณฑการ

ประเมินในภาคเรียนที่ 1 จะตองลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนที่ 1 เชนกัน
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            2. ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักเรียนจะตองมาพรอมกับผูปกครองและนำสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผูปกครองมาดวย

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ดังนี้

           1. โรงเรียนประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ

           2. ผูปกครองและนักเรียนพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูปกครอง มาลงทะเบียน

เรียนซ้ำ ทำพันธะสัญญา และรับสมุดบันทึกการเรียนซ้ำ

           3. ผูปกครองพรอมนักเรียนพบครูผูสอน เพื่อทำขอตกลงในการเรียนซ้ำ

           4. ผูปกครองติดตามความกาวหนาในการเรียนซ้ำจากสมุดบันทึกการเรียนซ้ำ

           5. เมื่อนักเรียนดำเนินการเรียนซ้ำเรียบรอยแลว ครูผูสอนสงสมุดบันทึกการเรียนซ้ำมายัง

งานทะเบียนและวัดผล เพื่อบันทึกผลการเรียนใหม

13. การซ้ำชั้น

            โรงเรียนจะจัดใหผูเรียนซ้ำชั้น เมื่อมีกรณีดังนี้

           1. ผูเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปการ

ศึกษานั้น หรือ

           2. ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของปที่ผานมาต่ำกวา “1.00” (หลังจากการสอบแกตัว

เสร็จสิ้นแลว)

14. การจัดใหมีการเรียนซ้ำชั้น

           1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

           2. หากจัดใหมีการเรียนซ้ำชั้นแลว ใหยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน

15. การเทียบโอนผลการเรียน

           1. นักเรียนยื่นคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนรูตามรายวิชาในหลักสูตรของโรงเรียนพรอม

เอกสาร ดังนี้

               - ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

           2. เสนอคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

           3. เสนอผูอำนวยการอนุมัติ
16. การพักการเรียน
           นักเรียนที่มีความจำเปนตองพักการเรียนตองใหผูปกครองมาติดตอและยื่นคำรองที่ฝายทะเบียน
โรงเรียนจะพิจารณาเฉพาะผูที่มีความจำเปนจริงๆ กรณีที่นักเรียนเจ็บปวยตองใชเวลารักษา ทั้งนี้ตองนำ
ใบรับรองแพทยมาดวย
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งานทะเบียน

           งานทะเบียนของโรงเรียนเปนงานที่เกี่ยวกับการเก็บ และการจัดทำหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับ

ตัวนักเรียนทั้งที่เปนปจจุบันและอดีต  เชน การออกหลักฐานการสำเร็จการศึกษา  การออกใบรับรอง

จัดพิมพเอกสารและแบบฟอรมตางๆ จัดเก็บรักษาเอกสาร  รับคำรองและจัดทำเรื่องราวตามคำรอง

เปนตน งานทะเบียนอยูที่หองวิชาการ อาคาร  1
1. การลงทะเบียนเรียน

           1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จะตองลงทะเบียนในรายวิชาเหมือนกันทุกคน และลงทะเบียน

ในรายวิชาเพิ่มเติมตามที่นักเรียนเลือกในวันที่โรงเรียนกำหนด

           2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-6 จะตองลงทะเบียนในรายวิชาตามแผนที่นักเรียนเลือกไว

2. การเปลี่ยนแผนการเรียน/เปลี่ยนหอง

           1. ใหผูปกครองพรอมนักเรียนยื่นคำรองของเปลี่ยนแผนการเรียน/เปลี่ยนหอง  พรอมแนบ

สำเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง

           2. รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ 

3. การเปลี่ยนรายวิชาเพิ่มเติม

           ทางโรงเรียนจะอนุญาตใหนักเรียนเปลี่ยนรายวิชาเพิ่มเติมได หลังจากลงทะเบียนเรียนแลว

2 สัปดาห

           1. นักเรียนยื่นคำรองขอเปลี่ยนรายวิชาเพิ่มเติม

           2. รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ

4. การจำหนายนักเรียน  โรงเรียนจะจำหนายนักเรียนออกจากสถานศึกษา  ในกรณีตอไปนี้

           1.  นักเรียนสำเร็จการศึกษา

           2.  นักเรียนขอยาย/ลาออก 

           3.  นักเรียนที่ขาดเรียนเปนเวลานาน  โรงเรียนติดตามไมได

           หมายเหตุ ขอ 2. และ 3. ทั้ง 2 กรณี จะตองผานขั้นตอนและผูอำนวยการโรงเรียนอนุมัติแลว

จึงสงหลักฐานใหงานทะเบียนจำหนายนักเรียนออกฐานขอมูลของโรงเรียน

5.  การยาย/ลาออก

           เมื่อผูปกครองมีความประสงคที่จะขอยาย หรือลาออกจากโรงเรียน ใหผูปกครองเตรียม

หลักฐานตอไปนี้

           1. รูปถายปจจุบันของนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สวมเสื้อนักเรียนของโรงเรียน)

           2. สำเนาบัตรประชาชนของผูปกครองนักเรียนที่ขอยาย/ลาออก
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           ผูปกครองจะตองดำเนินการดังนี้

           1. เขียนคำรองขอยาย/ลาออกจากโรงเรียน 

           2. ยื่นคำรองขอยาย/ลาออกจากโรงเรียน พรอมแนบรูปถายปจจุบันของนักเรียน และสำเนา

บัตรประชาชนของผูปกครองนักเรียนที่ขอยาย/ลาออก

           3. ผูปกครองรับเอกสารในการยาย/ลาออก หลังจากยื่นคำรอง 2 วันทำการ

6.  การแจงเปลี่ยน  ชื่อ - สกุล หรือขอมูลตางๆ ของนักเรียน

           การแจงเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของบิดา มารดา และนักเรียน นักเรียนตองปฏิบัติดังนี้

           1. เขียนคำรองขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล

           2. ยื่นคำรองขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล พรอมแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

           สำหรับการเปลี่ยนขอมูลอื่นๆ ใหดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

           1. เขียนคำรองทั่วไป

           2. ยื่นคำรองทั่วไป พรอมแนบหลักฐานที่แสดงขอมูลที่ถูกตอง

7.  การขอใบแทนระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 / ปพ.1) สำหรับวุฒิที่ผานการอนุมัติการจบแลว

           หลักฐานที่ใช

           1. รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน  2  รูป (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว)

           2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให

           ขั้นตอนการขอใบแทนระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 / ปพ.1)

           1. เขียนคำรองขอระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.1 / ปพ.1) วุฒิเดิม  

           2. ชำระคาขอระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับละ 5 บาท ที่งานการเงิน

           3. ยื่นคำรองขอระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.1 / ปพ.1) วุฒิเดิม พรอมแนบใบเสร็จรับเงิน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให และรูปถาย

8.  การขอระเบียนแสดงผลการเรียนเปนภาษาอังกฤษ  

           1. นักเรียนเขียนคำรองขอผลการเรียนเปนภาษาอังกฤษ โดยตองกรอกเอกสารเปนภาษา

อังกฤษที่มีขอมูลตรงกับพาสสปอรต

           2. ชำระเงินคาใบรับรองผลการเรียนฉบับละ  20  บาท

           3. นักเรียนยื่นคำรองขอผลการเรียนเปนภาษาอังกฤษ  พรอมแนบรูปถายขนาด 1.5 นิ้ว

จำนวนเทากับเอกสารที่ตองการที่งานทะเบียนและวัดผล

           4. นักเรียนรับผลการเรียน หลังจากยื่นคำรอง 1 สัปดาห
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9. การขอผลการเรียน (ปพ.1)

           ขั้นตอนการขอผลการเรียน (ปพ.1)

           1. นักเรียนกรอกรายละเอียดในคำรองขอผลการเรียน (ปพ.1) ใหถูกตอง

           2. ชำระเงินคาธรรมเนียมฉบับละ 5 บาท ที่งานการเงิน

           3. นักเรียนยื่นคำรองขอผลการเรียน (ปพ.1) พรอมแนบรูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวนเทา

กับเอกสารที่ตองการที่งานทะเบียนและวัดผล

           4. นักเรียนรับผลการเรียน หลังจากยื่นคำรอง 2 วันทำการ

10. การขอหนังสือรับรองสภาพการเรียน (ปพ.7)

           ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสภาพการเรียน (ปพ.7)

           1. นักเรียนกรอกรายละเอียดในคำรองขอหนังสือรับรองสภาพการเรียน (ปพ.7) ใหถูกตอง 

           2. ชำระเงินคาธรรมเนียมฉบับละ 5 บาท ที่งานการเงิน

           3. นักเรียนยื่นคำรองขอหนังสือรับรองสภาพการเรียน (ปพ.7) พรอมแนบรูปถายขนาด

1.5 นิ้ว  จำนวนเทากับเอกสารที่ตองการที่งานทะเบียนและวัดผล

           4. นักเรียนรับผลการเรียน หลังจากยื่นคำรอง 2 วันทำการ

หมายเหตุ  รูปถายของนักเรียนปจจุบัน  จะตองถูกตองตามระเบียบดังนี้

1. รูปถายนักเรียนแตงเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”  ขนาด  1.5  นิ้ว

2. รูปถายจะตองเปนรูปถายที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน

3. รูปถายเสื้อนักเรียนปกชื่อถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน

4. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ไมแตงเครื่องประดับใดๆ  ทั้งสิ้น

5. รูปถายทรงผมนักเรียนถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน

รูปถายของผูที่จบการศึกษาแลว จะตองมีลักษณะดังนี้

1. รูปถายจะตองเปนรูปถายที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน

2. รูปถายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว

3. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ไมแตงเครื่องประดับใดๆ  ทั้งสิ้น

ระเบียบการติดตอ  นักเรียนปจจุบันตองแตงเครื่องแบบนักเรียน และบุคคลภายนอกตองแตงกายสุภาพ
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งานแนะแนว

            การแนะแนว เปนกระบวนการที่จะชวยใหนักเรียนรูจัก และเห็นคุณคาของตนเอง สามารถ

ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม  สามารถแกปญหาและตัดสินใจไดดวยตนเอง และ

สามารถพัฒนาตนเองใหมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

            ดังนั้น การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนจึงยึดหลักการจัดใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษา

แกนักเรียนทุกคน ซึ่งมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่รัก และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น

รูจักแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ ใหสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม

สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ และปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

มีคานิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ

            การจัดบริการแนะแนว ไดจัดครบทั้ง 5 บริการอื่นๆ นั่นคือ

            1. บริการศึกษาและรวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล

               1.1 จัดทำระเบียนสะสม หรือแฟมขอมูล

               1.2 จัดหา / จัดทำเครื่องมือเพื่อใชในการรวบรวมขอมูล เชน แบบสำรวจ แบบสอบถาม

และแบบทดสอบ

               1.3 ดำเนินการแปลผลขอมูลจากเครื่องมือเพื่อนำไปใช

            2. บริการสนเทศ

               2.1 จัดหา / จัดทำ รวบรวมนำเสนอขอมูลความรูที่ทันสมัยเปนประโยชนตอนักเรียน

ในเรื่องการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

               2.2 จัดกิจกรรมตางๆ เชน จัดปฐมนิเทศ จัดงานวันอาชีพ จัดนิทรรศการ เชิญวิทยากร ฯลฯ

               2.3 บริการหนังสือใหยืม

           3. บริการใหคำปรึกษา

               3.1 มีหองหรือสถานที่ใหคำปรึกษาทั้งรายบุคคล และเปนกลุม

               3.2 ใหคำปรึกษาทั้งนักเรียน ครู และผูปกครอง

               3.3 จัดระบบการใหบริการใหคำปรึกษาในเรื่องการนัดหมาย การใหคำปรึกษา การบันทึก

การติดตามผล และการสงตอผูเชี่ยวชาญ
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4. บริการจัดวางตัวบุคคล

               4.1 ชวยใหนักเรียนไดเลือกวิชาเรียนไดสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และ

ความสนใจ

               4.2 จัดหาและพิจารณานักเรียนในเรื่องตางๆ เชน ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน เงินชวย

เหลือนักเรียนภาวะวิกฤต กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ฯลฯ

               4.3 จัดการเรื่องการสมัครสอบ  เชน โควตาของสถาบันตางๆ การสอบเขามหาวิทยาลัย ฯลฯ

               4.4 จัดทัศนศึกษาดูงานที่นาสนใจ และจัดหางานใหนักเรียนทำ

5. บริการติดตามผลประเมินผล

               5.1 ติดตามผลนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน ความประพฤติ สุขภาพอนามัย ฯลฯ

               5.2 ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา

               5.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว

นอกจากนี้ งานแนะแนวยังดำเนินการเรื่องอื่นๆอีก เชน 

           1.การสอนกิจกรรมแนะแนว 1 คาบ/สัปดาห ตามโครงสรางหลักสูตร

               1.1 จัดใหมีคาบแนะแนว ในตารางสอนครบทุกหองทุกระดับ

               1.2 มีครูรับผิดชอบสอนกิจกรรมแนะแนวครบทุกหอง

               1.3 มีแผนการสอนกิจกรรมแนะแนวตามโครงสรางหลักสูตร

2. การเยี่ยมบานนักเรียน

               2.1 เพื่อหาขอมูลของนักเรียน กอนที่จะพิจารณาในเรื่องใดๆและหาแนวทางชวยเหลือ

นักเรียนใหเหมาะสม

               2.2 มีคณะกรรมการออกเยี่ยมบานนักเรียนซึ่งมักจะออกเยี่ยมบานตอนตนปการศึกษา

3. การชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย

               3.1 เรื่องทุนการศึกษาโรงเรียนไดจัดหาและพิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาซึ่ง

แตละปมีผูบริจาคใหจำนวนมาก หากนักเรียนตองการขอรับทุนการศึกษาติดตอไดที่งานแนะแนว

โดยงานแนะแนวจะประกาศใหนักเรียนทราบ นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถขอทุนการศึกษาได  

ซึ่งในปการศึกษา 2560 ไดจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 242 ทุน เปนเงิน 411,500 บาท 

                     ทุนปจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 6 คน เปนเงิน 9,000 บาท  

                     ทุนปจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5 คน เปนเงิน 7,500 บา
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            3.2 เรื่องกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน ม.4-6  ที่สนใจขอกูยืมเงิน

กองทุนใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ตองมีคุณสมบัติคือมีรายไดของครอบครัวไมเกิน 200,000 บาทตอป

และมีผลการเรียนดี หรือผานเกณฑวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  มีความประพฤติจะไดรับทุน

กูยืมฯ ในวงเงิน คนละ13,200 บาทตอป ในปการศึกษา 2559 มีผูไดรับจัดสรรเงินกองทุน  กยศ. 

จำนวน 22 คน เปนเงิน 290,400 บาท ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 18 ราย  เปนเงิน 237,600 บาท

โครงการที่ดำเนินการ

             1. โครงการ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)  

             2. โครงการ เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู ทบทวนความรู สูมหาวิทยาลัยกับมามา

             3. โครงการสงเสริมการเรียนรูและประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนเตรียมความพรอมใหการเรียน

ในระดับมหาวิทยาลัย

            โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

( Youth-Counselor ) หรือเรียกสั้นๆวา นักเรียน YC เปนกลไกสำคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ประสบปญหาตางๆ ทั้งใน  ดานการเรียนและ ปญหาชีวิต

สวนตัว โดยใชเทคนิคการใหคำปรึกษาและกระบวนการดานการแนะแนว เปนฐานความรูเพื่อการปฏิบัติงาน

โดยการดูแลชี้แนะอยางใกลชิดจากครูแนะแนว 

            YC มีบทบาทในการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนซึ่งมีอายุรุนราวคราวเดียวกันที่ประสบปญหา

มีความวิตกกังวลหรือยุงยาก ลำบากใจ ใหเขาใจปญหาไดอยางชัดเจน เห็นแนวทางในการแกไขปญหา

ของตัวเอง และรวมแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันและกัน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาจึงตองเปน

ตัวแบบที่ดีของเพื่อน สามารถชวยใหเพื่อนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม รวมทั้งยัง

เปนการชวยสงเสริมสัมพันธภาพระหวางเพื่อนดวยกันอีกทางหนึ่ง

            จากการดำเนินโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)  อยางตอเนื่องนั้น

ในปการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมอบหมายใหโรงเรียนตะกั่วปา

“เสนานุกูล” เปนศูนยการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ประจำภาคใต

งานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
 YC :Youth Couselor
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ธนาคารโรงเรียน

ธนาคารโรงเรียน 

         ธนาคารโรงเรียน เปนธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน 

มีครู-เจาหนาที่ และพนักงานธนาคารออมสิน เปนที่ปรึกษา นักเรียนผูปฏิบัติงาน

ในธนาคารโรงเรียน เปนนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด

ถี่ถวน มีมนุษยสัมพันธดี ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองและอาจารยที่ปรึกษา 

ความเปนมาของธนาคารโรงเรียน 

         ธนาคารออมสินในฐานะองคกรที่มีบทบาทในการสงเสริมการออมมาเปนเวลา

ยาวนาน ไดเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลอันมีคา

ของสังคมในอนาคต ธนาคารจึงมุงสงเสริมวินัยการออมและคานิยมอันดีใหกับเยาวชน

โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เปนการจำลองสาขา

ธนาคารไวในโรงเรียน มีนักเรียนและนักศึกษาเปนผูดำเนินการดวยตนเอง ซึ่งไดเปด

ดำเนินการมาตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน 

วัตถุประสงค

        1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีการออมทรัพย อยางสม่ำเสมอ 

        2. เพื่อฝกฝนใหนักเรียนรูหลักการบริหาร และการบริการที่ถูกตอง 

        3. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนรูจักการทำงาน รวมกับผูอื่น 

        4. เพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัย ดานความรับผิดชอบใหกับนักเรียน 

        5. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนรูจักใชเวลาในการทำกิจกรรม ที่กอใหเกิดประโยชน

ตอสวนรวม
ลักษณะการดำเนินงาน

          1. การฝากเงินของธนาคารโรงเรียน เปนประเภทเผื่อเรียก ซึ่งนักเรียนสามารถฝากเงิน

ไดอยางสม่ำเสมอในวันเปดทำการโรงเรียน

          2. โดยแตละโรงเรียน จะเปดบัญชีกับสาขาเพียงบัญชีเดียว สวนบัญชียอยของนักเรียน

แตละราย ธนาคารโรงเรียนจะเปนผูรับผิดชอบ
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ประเภทเงินฝาก 

          เงินฝากของธนาคารโรงเรียนมีเพียงประเภทเดียวคือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเปนเงินฝาก

ที่สามารถฝาก-ถอนได ตั้งแต 20 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได โดยโรงเรียน

จะเปดบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงเพียงบัญชีเดียว  สวนบัญชียอยของนักเรียนแตละราย

ธนาคารโรงเรียนจะเปนผูรับผิดชอบ โดยใหดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคารออมสินเงิน

ฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยเฉพาะธนาคารโรงเรียน)

เวลาเปดทำการ

          ระยะเวลาในการเปดใหบริการรับฝาก-ถอนเงิน จะเปนชวงกลางวันตามวันเวลาที่

เหมาะสมซึ่งโรงเรียนจะประกาศใหทราบในแตละภาคเรียน โดยธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยง

จะไปรับเงินในแตละวัน หลังจากที่ธนาคารโรงเรียนปดบัญชี

การสนับสนุนของธนาคารออมสิน

          ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินใหการสนับสนุนในดานการฝก

อบรมนักเรียนผูปฏิบัติงานถึงวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องคอม

พิวเตอร เครื่องใชสำนักงาน แบบพิมพตางๆ โดยจัดทำแบบพิมพและสมุดเงินฝากซึ่งออกแบบ

เปนการเฉพาะสำหรับธนาคารโรงเรียน  ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหกับนักเรียนในธนาคาร

โรงเรียนไดมีสวนรวม  อาทิ  คายผูนำเยาวชน   ทัศนศึกษานอกสถานที่และสนับสนุนในรูปทุน

การศึกษา การกีฬา ใหกับนักเรียนที่เขารวมโครงการธนาคารโรงเรียน

หลักฐานในการเปดบัญชี

          1. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

          2. วัน เดือน ปเกิด สถานที่อยูปจจุบันของผูเปดบัญชี

          นักเรียนติดตอขอเปดบัญชีไดที่ธนาคารโรงเรียนในวันเวลาเปดทำการหรือวันเวลาที่

โรงเรียนประกาศใหทราบ

การปดบัญชี

          เมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3,  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6, ยายสถานศึกษา หรือลาออก

กรณีใดกรณีหนึ่ง  สามารถแจงปดบัญชีไดตามวันเวลาที่ธนาคารโรงเรียนประกาศ  และนักเรียน

ที่จบหลักสูตรแตละชวงชั้นสามารถปดบัญชีลวงหนาได 30 วันกอนจบการศึกษา  การดำเนินการ

ปดบัญชีเจาของบัญชีตองดำเนินการดวยตนเอง

หลักฐานการปดบัญชี   - สมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินโรงเรียน
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หอสมุดวิทยบริการ 

โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

การทำบัตรสมาชิกหอสมุด

 นักเรียนที่ประสงคจะยืมหนังสือจากหอสมุด ตองสมัครเปนสมาชิก ของหอสมุดวิทยบริการ

การสมัครเปนสมาชิก ปฏิบัติดังนี้ 

           1.  นักเรียนติดตอขอทำบัตรสมาชิกหอสมุดที่เคานเตอรบริการยืม-คืน 

           2.  ลงทะเบียนขอมีบัตรสมาชิกโดย กรอกแบบการขอมีบัตรใหมใหถูกตองครบถวน 

           3.  ชำระคาบัตรสมาชิกคนละ 2 บาท 

           4.  บัตรเลมเขียวสำหรับชั้น ม.1 บัตรเลมสีขาวสำหรับชั้น ม.4 

           5.  อายุบัตรสมาชิก มีระยะเวลา 3 ป 

           6.  สมาชิกทุกคนตองถายรูปลงฐานขอมูลสมาชิกหอสมุด 

 -  บัตรสมาชิกใชไดถึง 3 ป คือ ม.1-3 และ ม.4-6 

   -  หามนำบัตรผูอื่นมายืมหนังสือเปนอันขาด

   -  ถาหากบัตรหายจะตองทำใหม เสียคาบริการบัตรใหมคนละ 5 บาท 

ขอบังคับการใชบริการ Internet

           ผูใชบริการตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้

 1. ลงชื่อเขาใชหนาหองและนั่งตามหมายเลขเครื่องของตนเอง

 2. ตรวจสอบอุปกรณกอนใช หากพบวาอุปกรณสูญหาย หรือคอมพิวเตอรไมสามารถใชงาน

              ไดใหแจงเจาหนาที่ทันที

 3. หามเคลื่อนยาย สับเปลี่ยน ดัดแปลงหรือถอดอุปกรณใดๆของเครื่องโดยเด็ดขาด

 4. หลังจากใชคอมพิวเตอรแลว ปดเครื่องคอมพิวเตอร และเก็บเกาอี้ใหเรียบรอย

 5. ไมสงเสียงดัง หรือกระทำการใดๆ ที่เปนการรบกวนคนอื่น

โทษของผูฝาฝนระเบียบขอบังคับ 

 ครั้งที่ 1  ตักเตือน 

 ครั้งที่ 2  ยุติการใชงานทันที 

 ครั้งที่ 3  ไมมีสิทธิ์เขาใชบริการตลอดภาคเรียนนั้นๆ
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ระเบียบการใชหอสมุดวิทยบริการ

           1.  หอสมุดเปดบริการ วันจันทร – วันศุกร เวลา 07.30 – 15.50 น. ของวันเปดเรียน

           2.  การปฏิบัติตนของผูเขาใชบริการ

       2.1   นักเรียนตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน

       2.2   ถอดรองเทาวางใตบันไดใหเรียบรอย ปองกันการสับเปลี่ยนหรือการถูกขโมยรองเทา

                  2.3  วางกระเปาและหนังสือไวในล็อคเกอร ชั้น 2 กอนเขาหอสมุด ของมีคาฝากกับ

เจาหนาที่หอสมุด

       2.4   ไมนำขนม อาหาร ทุกชนิด ขึ้นไปรับประทาน 

                  2.5   หลังจากอานหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพเสร็จแลวใหเก็บไวที่เดิมใหเรียบรอย

                  2.6   ไมสงเสียงดังหรือวิ่งเลน หยอกลอในหอสมุดเพราะจะเปนการรบกวนสมาธิผูอื่น

                  2.7   โปรดใชสิ่งพิมพ เอกสาร และหนังสือของหอสมุดดวยความระมัดระวังไมฉีกขาด

เสียหาย

                  2.8   ไมขีดเขียนขอความใดๆลงในหนังสือ ถาพบเห็น นักเรียนตัด ฉีกหนังสืออันเปน

สมบัติสวนรวมจะตองชดใชเปน 2 เทาของราคาหนาปกหนังสือ

                  2.9   นักเรียนที่มีปญหาการใชหอสมุด ใหปรึกษาเจาหนาที่หรือครูบรรณารักษ

                  2.10  ปดแอรทุกครั้ง หลังเลิกใชงานบริการหรือไมมีผูใชบริการบริเวณนั้น

           3. การยืมวัสดุสิ่งพิมพหอสมุด

                   3.1  ผูยืมตองนำบัตรมาแสดงทุกครั้งที่ตองการยืมสิ่งพิมพ หามนำบัตรผูอื่นมาใช

                   3.2  หนังสือทั่วไปยืมไดครั้งละ 4 เลม ตอ 7 วัน เกินกำหนดปรับวันละ 50 สตางคตอ

1 เลม หากหนังสือที่ยืมหาย จะตองซื้อหนังสือมาทดแทนหรือปรับ 2 เทาของราคาหนังสือ

                   3.3  สิ่งพิมพตางๆ เชน นิตยสาร วารสาร ยืมได 1 เลมตออาทิตย เกินกำหนดปรับ

วันละ 50  สตางค

                   3.4  หนังสืออางอิง ไมอนุญาตใหนำออกจากหอสมุด แตอาจพิจารณาเปนบางกรณี

เว็บไซตหอสมุดวิทยบริการ  :  senalibrary.wordpress.com

                       :  www.facebook.com/senalibrary 
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ขอกำหนดในการใชสระวายน้ำ

           1. อาบน้ำชำระรางกายและสระผมใหสะอาด ในหองน้ำที่จัดไวใหกอนใชสระวายน้ำ

           2. แตงกายดวยชุดวายน้ำที่สุภาพและไมมีโลหะเปนสวนประกอบ

           3. หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด ลงสระวายน้ำ

           4. ไมบวนน้ำลาย เสมหะสั่งน้ำมูก ถายปสสาวะหรือกระทำอยางหนึ่งอยางใดใหมีสิ่งปฏิกูล

ลงในสระวายน้ำ

           5. ไมใชสบู ครีม โลชั่น หรือสารเคมีอื่นๆในสระวายน้ำ

           6. ไมวิ่งเลนหรือสงเสียงดัง หรือกระทำความอื่นใดที่กอความรำคาญแกผูอื่น

           7. ไมนำอาหารหรือเครื่องดื่ม เขาไปรับประทานบริเวณสระวายน้ำ

           8. ไมสวมรองเทาเขาไปในบริเวณสระวายน้ำ

           9. ไมวายน้ำในสระวายน้ำเพียงลำพังคนเดียว โดยไมมีผูดูแล

           10. ใหนำบัตรสมาชิกยื่นตอเจาหนาที่ที่ประจำสระทุกครั้งที่ลงสระ

           11. ใหสมาชิกรับบัตรคูปอง  จากเจาหนาที่ประจำสระวายน้ำ

           12. ใหถอดรองเทาวางอยางเปนระเบียบในชั้นวางรองเทาที่จัดไว

           13. ชวยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสระวายน้ำ

           14. ผูใดฝาฝนขอกำหนดสระวายน้ำ จะถูกตัดสิทธิ์การใชสระวายน้ำ
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- 

ขอกำหนดในการใชสระวายน้ำ
ประเภทสมาชิก                 คาบำรุง                 คาบริการลงสระ

ประเภทสามัญ

1. สมาชิกสามัญประเภทที่ 1 

2. สมาชิกสามัญประเภทที่ 2 

3. สมาชิกสามัญประเภทที่ 3

   

4. สมาชิกสามัญประเภทที่ 4

ภาคเรียนละ 100 บาท

ไมมี

- อายุไมเกิน 18 ป ปละ

  200 บาท

- อายุเกิน 18 ป ปละ 

  500 บาท

- อายุไมเกิน 18 ป   ปละ

  300 บาท

- อายุเกิน 18 ป ปละ 

  500  บาท

คาบริการลงสระไมตองชำระ

(ใชบัตรนักเรียนที่โรงเรียนออก

ใหมาแสดงตอเจาหนาที่)ไมมี

ครั้งละ 5 บาทตอรอบเวลา

ครั้งละ 10 บาทตอรอบเวลา

ครั้งละ 10 บาทตอรอบเวลา

ครั้งละ 10 บาทตอรอบเวลา

ครั้งละ 10 บาทตอรอบเวลา

ประเภทวิสามัญ

1. สมาชิกวิสามัญประเภท

   ที่ 1

2. สมาชิกวิสามัญประเภท

   ที่ 2

3. สมาชิกวิสามัญประเภท

    ที่ 3

ไมมี

ระยะสั้น 1 เดือน 

เดือนละ 100 บาท

ระยะสั้น 1 เดือน 

เดือนละ 200 บาท

ไมมี

ครั้งละ 10 บาทตอรอบเวลา

ครั้งละ 10 บาทตอรอบเวลา

ประเภทกิตติมศักดิ์                   ไมมีคาใชจาย                  ไมมีคาใชจาย

บุคคลทั่วไปที่ไมเปนสมาชิก

      - รายบุคคล

      - หมูคณะ

- ครั้งละ 30 บาท
- อยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดำเนินงานศูนย
กีฬาวายน้ำ โดยความเห็นชอบ
ของหัวหนาสถานศึกษา












