ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนธีรศาสตร์
ที่อยู่ 37/3 หมู่ 16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3274-3192 ,
FAX. 0-32374-3192 ต่อ 116
www.Theerasart.ac.th
E-Mail : theerasart9@gmail.com
ปรัชญา คุณธรรม นาวิชา พัฒนาสุข
อัตลักษณ์ แบ่งปัน ด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้
เอกลักษณ์ การไหว้
คณะบริหารโรงเรียน
บาทหลวงธาดา
นางสาวสุธีรา
นางสาวกุสุมนิภา
นางจรูญลักษณ์
นางรังสิมา
นางสาวสุมาส
นางประภาพรรณ
นายวรา
นายเพยาว์
นายบุญลาภ
นางวิไลรัตน์
นางศิริพร
นายวิษณุ

พลอยจินดา
เตี้ยมเครือ
พิทักษ์สินธุ์
สุวคันธกุล
บุญสม
ทรัพย์เย็น
ไชยวงศ์
ขันธ์เครือ
จิตเจริญทวีโชค
กลิ่นอุบล
จิตเจริญทวีโชค
สนามภู่
เปรมนิ่ม

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการ - ผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล
หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพภายใน และบริหารความเสี่ยง
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์
มุขนายก

ฝ่ายอบรมศึกษา

ผู้รับใบอนุญาต
กรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้จัดการ

ผู้อานวยการ
ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า

ศูนย์วิชาการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง

หัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารวิชาการ

บริหารบุคลากร

หัวหน้ากลุ่มงาน
จิตตาภิบาล

นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ

นางกุสุมนิภา พิทักษ์สินธุ์

นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล

นางรังสิมา บุญสม

นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น

๑. งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
๒. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๓. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔. งานวัดและประเมินผลการเรียน
๕. งานสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี
๖. งานนิเทศการศึกษา
๗. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ศิลปะ วัฒนธรรม และเครือข่าย

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายเพยาว์ จิตเจริญทวีโชค

๑.งานอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ
๒. งานสภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก
๓.งานสุขาภิบาล
๔.งานพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซม

๑. งานงบประมาณ และบัญชีการเงิน
๒. งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์
๓. งานวางแผนและติดตามการใช้
งบประมาณ

๑. งานวางแผนบุคลากรและกาหนด
ภาระงาน
๒. งานแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร
๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
๔. งานสวัสดิการขวัญและกาลังใจ

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นายบุญลาภ กลิ่นอุบล

หัวหน้างานกิจการนักเรียน
นายวรา ขันธ์เครือ

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
นางศิริพร สนามภู่

๑. งานบริการชุมชน
๒. งานสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน
๓. งานชมรมผู้ปกครอง
ครู และศิษย์เก่า
๔. งานพัฒนาสุนทรียภาพ
๕. งานสภานักเรียน

๑. งานระเบียบวินัย
๒. งานบริการนักเรียน
๓. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
๔. ประกันอุบัติเหตุ

๑. งานวัดผล
๒.งานจัดสอบ
๓. งานหลักฐานการศึกษา
๔. งานเทียบโอนผลการ
เรียน
๕. งานตรวจสอบวุฒิ
๖. รายงานการจบ
หลักสูตร

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน

๑. งานคาสอนและคริสต์ศาสนา
๒. งานกิจกรรมคาทอลิก
๓. งานศาสนสัมพันธ์
๔. งานส่งเสริมอัตลักษณ์
เอกลักษณ์

หัวหน้างานธุรการ
นางวิไลรัตน์ จิตเจริญทวีโชค

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายวิษณุ เปรมนิ่ม

๑. งานสารบรรณ

๑. งานเว็บไซด์

๒. งานบริการ ข้อมูลข่าวสาร
๓. งานทะเบียนนักเรียน

๒. งานวารสาร,จุลสาร
๓. งานป้ายนิเทศ

งานวิชาการระดับประถม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ

โทร. 081-8195579

032 743192 ต่อ 311

ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

โทร. 089-9828626

032 743192 ต่อ 111

นางพรรษา

ขันธ์เครือ

ครูประจาชั้น ระดับประถม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อคุณครู
นางปทิตตา
นางสาวลัดดา
นางสาวกฤติกา
นางสาวพรทิพย์
นางอัญชลี
นางนฤมล
นางจุฑาวรรณ
นางสาวอารีย์
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางนัยนา
นางสาวสุจิวรรณ
นางสาวนิรัตนดา
นางจิราภร
นางรังสิมา
นางดุษณีย์
นางสาวรุ่งอรุณ
นางสาวสุคนธา
นางสาวฐิตินันท์
นางเสาวลักษณ์
นางสาวปราถนา
นางพรรษา
นางสาวอารีรัตน์
นางสาวปัทมา
นางสาวมัณฑนา

นามสกุล

ชั้น

พงษ์ศิริ
ยางม่วง
โสงขุนทด
ประทาน
ยังดี
บุญนาค
เพิ่มสาย
เกตุก้อนแก้ว
เปรมนิ่ม
วงศ์ยศสิริโสภา
ชื่นหุ่น
ตันตระกูล
พงศ์ลักษมาณา
บุญสม
ประทุมศิริ
ประดิษฐ์กุล
สุทธิศิริมงคล
บวรเลิศสกุล
อยู่สถิตย์
มะลิทอง
ขันธ์เครือ
แย้มชื่น
คล้าเจริญ
พงษ์พินิจภิญโญ

ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ป.1/4
ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4
ป.4/1
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/4
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3
ป.5/4
ป.6/1
ป.6/2
ป.6/3
ป.6/4

หมายเหตุ
หัวหน้าสายชั้น ป.1

หัวหน้าสายชั้น ป.2

หัวหน้าสายชั้น ป.3

หัวหน้าสายชั้น ป.4

หัวหน้าสายชั้น ป.5

หัวหน้าสายชั้น ป.6

งานวิชาการระดับมัธยม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวสุธีรา
เตี้ยมเครือ โทร. 081-8195579
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธ์ โทร. 086-6632891

032 743192 ต่อ 311
032 743192 ต่อ 312

ครูประจาชั้น ระดับมัธยม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

ชื่อคุณครู
นางจรูญลักษณ์
นายบุญลาภ
นางธิชญา
นางวรรณวลี
นางสาวโชคสกุล
นางสาวเทียมจันทร์
นางศรีไพร
นางสาวพัชรินทร์
นางบุญจันทร์
นางสาวพิทยาภรณ์
นางกังสดาล
นางประไพ

นามสกุล
สุวคันธกุล
กลิ่นอุบล
จิตต์เจริญ
อารมย์สุขโข
ปานดี
เง็กคร้อย
หนูเกตุ
วาณิชพิเชียร
สร้อยสมุทร
เห็นวิสุทธิ์
เกียรติศิริ
แก้วจีน

ชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4

Intensive English Program

หมายเหตุ

หัวหน้าสายชั้น ม.1

หัวหน้าสายชั้น ม.2
หัวหน้าสายชั้น ม.3

IEP

หัวหน้าแผนกหลักสูตร IEP นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ (ครูมล) โทร. 081-8195579 032- 743192 ต่อ 105
เรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
1. MATHEMATICS
2. SCIENCE
3. ENGLISH
4. ENGLISH CLUB
Teacher
Class.K.1 – P.2
Miss. Tunwarat Dusadeetreerat ( Teacher Emma )
Class.P.1 – P.3
Mrs. Panatakan Chansiri
( Teacher Grace )
Class.P.4 – M.3
Miss Sarah
Jones
( Teacher sarah )
Class M.1 – M.3
Miss. Phatthira Sathitwut
( Teacher Julie )

หลักสูตรโรงเรียนธีรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ระดับประถม
ห้องเรียนปกติ

Class of IEP

หลักสูตรแกนกลาง 51

รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลป
8. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
9. ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี
ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
วิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง
คณิตศาสตร์ทักษะ
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
รวมเวลา
วิชาทีเ่ ป็นจุดเน้น
คริสต์ศาสนา
คอมพิวเตอร์
ว่ายน้า

รวมเวลาเรียน/สัปดาห์

เวลาเรียน/สัปดาห์
ป.1-3
ป.4-6

หลักสูตรแกนกลาง 51

รายวิชา

เวลาเรียน/สัปดาห์
ป.1-3 ป.4-6

6
6
2
2
1
2
2

5
5
3
2
1
2
2

วิชาพื้นฐาน
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลป

1

2

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

2

5

5

3

3

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
32

1
1
32

1
1
28

1
1
28

1
1
1

1
1
1

35

35

9. ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี
ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
วิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง
คณิตศาสตร์ทักษะ
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
รวมเวลา
วิชาทีเ่ ป็นจุดเน้น
คริสต์ศาสนา
คอมพิวเตอร์
ว่ายน้า
ภาษาอังกฤษ IEP
คณิตศาสตร์ IEP
วิทยาศาสตร์ IEP
รวมเวลาเรียน/สัปดาห์

1
1
1
2
1
1
35

1
1
1
2
1
1
35

5
5
2
2
1
2
2

4
4
3
2
1
2
2

หลักสูตรโรงเรียนธีรศาสตร์ ปีการศึกษา 25562 ระดับมัธยม
ห้องเรียนปกติ
รายวิชา

Class of IEP

หลักสูตรแกนกลาง 51
ม.1
ม.2
ม.3

วิชาพื้นฐาน
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา

3
3
3
2
1
2

3
3
3
2
1
2

7. ศิลปะ

2

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9. ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี
ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
วิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง
คณิตศาสตร์ทักษะ
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
รวมเวลา

รวมเวลาเรียน/สัปดาห์

หลักสูตรแกนกลาง 51
ม.1
ม.2
ม.3

3
3
3
2
1
2

วิชาพื้นฐาน
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา

3
3
3
2
1
2

3
3
3
2
1
2

3
3
3
2
1
2

2

2

7. ศิลปะ

2

2

2

1
5

1
5

1
5

1
4

1
4

1
4

1
1
1
*

1
1
1
*

1
1
1
*

1
1
IEP
*

1
1
IEP
*

1
1
IEP
*

2

2

2

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9. ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี
ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
วิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร

1

1

1

1
1
2
1
32

1
1
2
1
32

1
1
2
1
32

1
1
1
1
28

1
1
1
1
28

1
1
1
1
28

1
1
1
2
1
1
35

1
1
1
2
1
1
35

1
1
1
2
1
1
35

วิชาทีเ่ ป็นจุดเน้น
คริสต์ศาสนา
คอมพิวเตอร์
ว่ายน้า

รายวิชา

ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง
คณิตศาสตร์ทักษะ
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
รวมเวลา
วิชาทีเ่ ป็นจุดเน้น

1
1
1

1
1
1

1
1
1

35

35

35

คริสต์ศาสนา
คอมพิวเตอร์
ว่ายน้า
ภาษาอังกฤษ IEP
คณิตศาสตร์ IEP
วิทยาศาสตร์ IEP
รวมเวลาเรียน/สัปดาห์

การวัดและประเมินผล
การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน กลางภาค : ปลายปี/ปลายภาค
ชั้น ป.1-6 ตัดสินเป็นรายปี
ชั้น ม.1 –ม.3 ตัดสินเป็นรายภาค
กลุ่มสาระภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ภาษาต่างประเทศ
แบ่งคะแนนออกเป็น 70:30 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาคเรียนที่ 1และ ภาคเรียนที่ 2
ประเมินระหว่างเรียน 70 คะแนน
ประเมินสอบปลายภาค 30 คะแนน
1.ประเมินสภาพจริง 50 คะแนน
สอบปลายภาค 30 คะแนน
ประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ข้อสอบแบบปรนัย 70 %
เช่น ทดสอบย่อย การทดลอง การสังเกต การสอบ
ข้อสอบแบบอัตนัย 30 %
ปากเปล่า การทาใบงาน การทาแบบฝึกหัด การ
ปฏิบัติ การทาโครงงาน และการประเมินด้วยแฟ้ม * เฉพาะพลศึกษา ภาษาอังกฤษสื่อสาร
สะสมงาน เป็นต้น
ภาษาจีนสื่อสาร สอบปฏิบัติ
2. สอบกลางภาค

20 คะแนน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / ศิลปะ / สุขศึกษาและพลศึกษา แบ่งคะแนนออกเป็น 80:20
โดยมีรายละเอียดของคะแนนดังนี้
ภาคเรียนที่ 1และ ภาคเรียนที่ 2
ประเมินระหว่างเรียน 80 คะแนน
ประเมินสอบปลายภาค 20 คะแนน
1.ประเมินสภาพจริง 60 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน
ประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ข้อสอบแบบปรนัย 70 %
เช่น สังเกตการปฏิบัติ สอบกระบวนการปฏิบัติ
ข้อสอบแบบอัตนัย 30 %
การนาเสนอผลงาน การทดสอบปากเปล่า การทา
ใบงาน การทาแบบฝึกหัด การทาโครงงาน และการ * เฉพาะพลศึกษา ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
ภาษาจีนสื่อสาร สอบปฏิบัติ
2. สอบกลางภาค 20 คะแนน
เวลาเรียน ผู้เรียนต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะได้รับการตัดสินผลการเรียน
สาหรับผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายปี/ปลายภาค

การตัดสินผลการเรียน
โรงเรียนกาหนดเกณฑ์การตัดสิน 8 ระดับคือ
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
0-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 ขึ้นไป

ระดับผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

ความหมายของผลการเรียน
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์
ผลการเรียนพอใช้
ผลการเรียนปานกลาง
ผลการเรียนค่อนข้างดี
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดีเยี่ยม

หมายเหตุ การตัดสินผลการเรียน จะตัดสินได้เมื่อผู้เรียน ได้รับการประเมิน “ ผ่าน ร้อยละ 70 ” ทุกตัวชี้วัด

กาหนดการต่าง ๆประจาปีการศึกษา 2562
16 พ.ค. 62
23-24 ก.ค. 62
17 ส.ค. 62

เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่1 และพบผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนา
25-27 ก.ย. 62
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
15 ต.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
9 พ.ย.62
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่1 และพบผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนา
22 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63 วันหยุดฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
14-15 ม.ค.63
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
8 ก.พ. 63
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่2 และพบผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนา และแก้ไข
14 ก.พ. 63
วันแห่งความภาคภูมิใจ
26-28 ก.พ. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อตัดสินเลื่อนชั้น
4 เม.ย. 63
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่2 และพบผู้ปกครอง
ตัดสินเลื่อนชั้น
23 มี.ค.-.10 เม.ย.63 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

ครั้งที่ 1/2562 รายงานผลสอบ

ครั้งที่ 2/2562 รายงานผลสอบ

ครั้งที่ 3/2562 รายงานผลสอบ

ครั้งที่ 4/2562 รายงานผลการ

งานระเบียบวินัย
หัวหน้างานระเบียบวินัย

นายวรา ขันธ์เครือ

โทร. 086-1622986 , 032 -743192 ต่อ 404

ระเบียบข้อบังคับของนักเรียน โรงเรียนธีรศาสตร์
1.
2.
3.
4.

นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
เว้นการใช้เครื่องสาอาง เครื่องประดับทุกชนิด และไม่นาของมีค่ามาโรงเรียน
นักเรียนต้องมาเรียนโดยสม่าเสมอ และให้ทันเวลาเข้าเรียน
นักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้ ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ผู้ที่มาสายต้องไปขออนุญาตเข้าชั้น
จากหัวหน้างานระเบียบวินัยเสียก่อน
5. นักเรียนต้องทาความเคารพผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ ด้วยกิริยาอันสุภาพอ่อนน้อมเสมอ
6. นักเรียนต้องพูดจาสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน ช่วยรักษาความสะอาด รักษาของสาธารณะ ไม่
ทาลายของของผู้อื่น มีความสามัคคีปรองดองกัน
7. นักเรียนต้องปฏิบัติศาสนกิจ และเข้าร่วมศาสนพิธีด้วยความเลื่อมใสตามศาสนาที่ตนนับถือ และให้
ความเคารพอันเหมาะสมต่อศาสนาอื่น ตามโอกาสที่โรงเรียนกาหนด
8. เมื่ออยู่ในสนามนักเรียนต้องออกกาลังกายอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ควรนัง่ หรือ ยืนเฉย ๆ
9. นักเรียนต้องไม่นาหนังสือ รูป เพลง หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนมาโรงเรียน เว้นแต่
ได้รับอนุญาต เฉพาะราย
10. นักเรียนต้องไม่ออกไปนอกบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต
11. นักเรียนต้องไม่ประพฤติตนเป็นคนพาล เกเร
12. เมื่อได้ยินสัญญาณเข้าเรียนครั้งแรก นักเรียนต้องเลิกเล่นทันที จัดทาธุระให้เสร็จแล้วเตรียมตัวเข้าแถว เมื่อ
สัญญาณครั้งที่สองดังขึ้น นักเรียนต้องเงียบและรีบเข้าแถว เพื่อรอสัญญาณให้เดินแถวเข้าชั้นเรียนอย่างเรียบร้อย
13. เวลาที่นักเรียนเดินทางไปและกลับ นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเคร่งครัด คือต้องเคารพ
เพื่อนนักเรียนด้วยกัน ไม่ทาลายของของผู้อื่นตามทางที่ผ่านไปมา ห้ามการถกเถียง การทะเลาะวิวาท การส่ง
เสียงเอ็ดตะโร โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ รถไฟ รถรับส่งนักเรียน ต้องรักษา ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพิเศษ โดยต้องเคารพต่อเจ้าพนักงาน และไม่เป็นที่รบกวนแก่ผู้อื่น

ระเบียบปฏิบตั ิของนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์
1. การแต่งกายมาโรงเรียน ด้วยเครื่องแบบนักเรียน ต้องแต่งเครื่องแบบที่โรงเรียนกาหนด สะอาด เรียบร้อย
ชุด พละ ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด แต่งมาได้เฉพาะวันที่มีการเรียนตามตารางสอน หรือตามประกาศ
ของโรงเรียนเท่านั้น ทุกครั้งที่มาติดต่อขอรับเอกสารใด ๆ ต้องแต่งชุดนักเรียนตามระเบียบให้เรียบร้อย
มิฉะนั้น เจ้าหน้าที่จะไม่ดาเนินการใดๆให้ทั้งสิ้น
1.1 การแต่งกายชุดพละในวันที่มีการเรียนการสอนพลศึกษา นักเรียนจะสวมชุดพละโดย เสื้อจะเป็นเสื้อโปโล
สีฟ้า แขนสั้น มีสาบเสื้อตรงคอปกสีเลือดหมู กระเป๋าเสื้ออยู่ด้านซ้ายของหน้าอก ปักสัญลักษณ์ของโรงเรียนด้วย
อักษรสีขาว และมีชื่อด้านขวา ปักชื่อเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีขาว กางเกง เป็นกางเกงขายาวสีดา ปลายขาจั๊ม
มีแถบด้านข้างทั้ง 2 ด้าน แถบสีแดงเลือดหมู และมีอักษรชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

2. ห้ามนักเรียน ใช้เครื่องสาอาง เครื่องประดับ ของมีค่าราคาแพง เช่น สร้อยทอง ต่างหู แหวน
โทรศัพท์มือถือ โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนใส่สร้อยคอที่มีพระได้ สายสร้อยต้องยาวประมาณกระดุมเสื้อเม็ด
ที่ 1 ไม่สั้นติดคอเป็นแฟชั่น ใส่นาฬิกาข้อมือ ที่มีราคาเหมาะสมกับนักเรียนมาโรงเรียนได้พึงละเว้นที่มี
ราคาแพง หากเกิดการสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
3. การมาโรงเรียนอย่างตรงเวลา นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 7.45 น และเมื่อเข้ามา ในบริเวณ โรงเรียน
แล้ว ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนแม้ว่ายังไม่ถึงเวลาเข้าเรียนก็ตามนักเรียนที่มาไม่ทันเวลา มาสาย และไม่
สามารถมาเรียนได้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ดังนี้
3.1 นักเรียนที่มาไม่ทันเวลาที่กาหนด ระหว่างเวลา 7.45 - 8.00 น.ขณะเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมยาม
เช้า นักเรียนต้องรายงานตัวกับคุณครูเวรสวัสดิการประจาวันที่หน้าประตูใหญ่ และยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ
สวดภาวนา ฟังโอวาท ในบริเวณที่จัดให้ จนจบกิจกรรมยามเช้า คุณครูเวรสวัสดิการจะบันทึกชื่อไว้ และอนุญาตให้ไป
เข้าชั้นเรียน ทันเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม และ การเรียนการสอนในชั่วโมงแรก
3.2 นักเรียนที่มาสาย หลังเวลา 8.10 น. เป็นต้นไป จะถูกเช็คเวลาการมาเรียน "สาย" และต้องขอบัตรเข้า
ห้องเรียนจากงานระเบียบวินัย และนับจานวนครั้งการมาโรงเรียนสายเป็นสถิติ ครูผู้สอนจะอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนไม่ได้
ถ้านักเรียนไม่มีบัตรอนุญาตจากงานระเบียบวินัย
4. การออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร (เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน) การขอ
อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้ปฏิบัติดังนี้
4.1 ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ขออนุญาตและมารับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนด้วยตนเองเท่านั้น ถ้าผู้มารับ
ไม่ใช่ผู้ปกครอง โรงเรียนจะไม่อนุญาต
4.2 การขออนุญาต ให้ยื่นจดหมายที่ผู้ปกครองเซ็นรับรองต่อครูประจาชั้น และ เจ้าหน้าที่ห้องธุรการ
เพื่อออกบัตรอนุญาตให้ ผู้ปกครองนาบัตรอนุญาต แสดงต่อยามหน้าประตูโรงเรียน และต้องมาส่ง
นักเรียน ตามเวลาที่กาหนดไว้ในบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
5. การขอพบหรือขอรับนักเรียน ระหว่างเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ผู้ปกครองต้องแจ้งที่ฝ่ายธุรการ ก่อน และรอให้
คุณครูไปตามนักเรียนมาพบ ห้ามผู้ปกครองเดินไปพบนักเรียนที่ห้องเรียนเอง เนื่องจากจะเป็นการรบกวน
การเรียนของนักเรียนคนอืน่ ๆ
6. การลาหยุดเรียน กรณีที่ไม่สามารถมาเรียนได้เพราะสาเหตุใด ๆก็ตามนักเรียนต้องมีจดหมายลาคุณครู
ประจาชั้นตามระเบียบของโรงเรียน และโดยมารยาทต้องใช้จดหมายลาครูตามหลักวิชาที่เรียนมาอย่างถูกต้อง
กรณีจาเป็นเร่งด่วนอาจจะติดต่อทางโทรศัพท์กับคุณครูประจาชั้นได้ แต่เมื่อมาโรงเรียนต้องยื่นจดหมายลาตามระเบียบ
- กรณีนักเรียนต้องหยุดเรียน ในระหว่าง 1 - 3 วัน ให้ยื่นใบลากับคุณครูประจาชั้น ครูประจาชั้นจะลงชื่อ
รับใบลา เก็บรักษาไว้ และ ส่งที่ห้องงานระเบียบวินัย เมื่อสิ้นภาคเรียน
- กรณีนักเรียนมีความจาเป็นต้องหยุดเรียนมากกว่า 3 วันขึ้นไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องแจ้ง
โรงเรียนล่วงหน้า และต้องส่งใบลาในวันแรกที่มาเรียน ถ้าป่วยต้องมีใบรับรองของแพทย์แนบมาเป็น
หลักฐานด้วย
- กรณีลากิจ ต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

- ลายเซ็นรับรองการลาหยุดของผู้ปกครองในใบลา ต้องเป็นลายเซ็นของผู้ปกครองเท่านั้น ถ้าลายเซ็น
ผิดปกติทางโรงเรียนจะประสานงานกับผู้ปกครองทันที

7. การกลับบ้านหลังเวลาเลิกเรียน โรงเรียนเลิกทาการเวลา 16.00 น. นักเรียนทุกคนทุกชั้น
ต้องสวดภาวนาหลังเลิกเรียนพร้อมกันตามที่โรงเรียนกาหนด และแยกแถวกลับบ้านได้
นักเรียนต้องออกจากโรงเรียนอย่างช้าที่สุดเวลา 17.30 น. ทุกกรณี
- นักเรียนที่เรียนพิเศษ ต้องเรียนที่ห้องเรียน คุณครูที่สอนจะเป็นผู้ดูแลจนนักเรียนของตนกลับบ้านหมด
- นักเรียนที่รอผู้ปกครองมารับ ให้รอในบริเวณโรงเรียน ห้ามวิ่งเล่น หรือออกไปรอนอกประตู
- นักเรียนที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนที่มีครูควบคุมทีม ให้ฝึกซ้อมได้ถึงเวลา 17.30 น. และครูผู้ฝึกซ้อมต้อง
ดูแลจนนักเรียนกลับบ้านหมด
- นักเรียนที่ไปกลับโดยรถประจาทาง ต้องเข้าแถวหน้าบริเวณห้องงานระเบียบวินัย และรอให้คุณครู
เวรสวัสดิการ พาไปส่งขึ้นรถที่ริมถนนใหญ่ เวลา 16.00 น.
8. การนายานพาหนะมาโรงเรียนด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองติดต่อขออนุญาตจากหัวหน้างานระเบียบวินัยเป็น
รายบุคคล กรณีจาเป็นเท่านั้น โรงเรียนห้ามนักเรียนนารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาโรงเรียน เด็ดขาด เพราะ
นักเรียนยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่
9. การเล่นในสนามกีฬา นักเรียนต้องเล่นกีฬาตามประเภทของสนาม และ เวลาที่กาหนด ให้ถูกต้อง หากเล่น
ผิดเวลา ผิดสถานที่ อาจเกิดอันตรายกับผู้อื่น และ ทาให้ทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหายได้
10. ห้ามนักเรียนนาสิ่งของใดๆ มาจาหน่าย แจกจ่าย ก่อนได้รับอนุญาต
11. ขณะเวลาปล่อยพักทุกครั้งนักเรียนต้องลงมาพัก ห้ามมิให้ผู้ใดอยู่ในห้องเรียนอย่างเด็ดขาด
12. การลงโทษนักเรียน โรงเรียนจะลงโทษนักเรียนที่ฝ่าฝืน และไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียน
ดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

งานทะเบียน
1.การขอรับเอกสารหลักฐานการเรียน ขอรับและยื่นเอกสารคาร้องที่ห้องธุรการ เขียนข้อความให้
ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ และต้องยื่นขอล่วงหน้า 2-3 วัน
2.รับเอกสารตามวันที่นัดหมาย ต้องตรวจสอบการชาระค่าธรรมเนียมการเรียนให้เรียบร้อยก่อนรับเอกสาร

งานธุรการ
1. ติดต่อสอบถาม และรับเรื่องจากผู้ปกครอง
2. บริการสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ รับเรื่อง และจ่ายเงินทดแทน สาหรับนักเรียน

งานการเงิน
1. การชาระค่าธรรมเนียมการเรียนแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ทั้งนี้โรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งผู้ปกครองแต่ละภาคเรียน หากไม่
สะดวกเดินทางสามารถฝากนักเรียนชาระแทนได้ (ตามความเหมาะสม) และขอให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุก
ครั้ง
2. กรณีไม่สามารถชาระได้ตรงเวลาเพราะเหตุสุดวิสัยหรือจาเป็น ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน
โดยตรง และชาระทันทีที่พร้อม หรือ ตามที่แจ้งผ่อนผันไว้ ไม่ควรชาระเกินระยะเวลา 1 ภาคเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2562
อนุบาลศึกษา
รายการ

อนุบาล 1

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถม 1-6

มัธยม 1-3

อนุบาล 2-3

เตรียม
อนุบาล

เบิกได้

เบิกไม่ได้

เบิกได้

เบิกไม่ได้

เบิกได้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

2,130

2,400

2,130

2,400

2,130

2,100

1,870

1,650

1,450

ค่าว่ายน้า

400

400

400

400

400

400

400

400

400

ค่าเสริมทักษะ-อังกฤษ

200

200

200

200

200

300

300

300

300

ค่าเสริมทักษะ-จีน

200

200

200

200

200

300

300

300

300

_

_

_

300

300

500

500

600

600

ค่าอาหารกลางวัน

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

_

_

_

_

ค่าเครื่องปรับอากาศ

700

700

700

_

_

_

_

_

_

ค่านม

1,600

_

_

_

_

_

_

_

_

7,230

5,900

5,630

5,500

5,230

3,600

3,370

3,250

3,050

ค่าคอมพิวเตอร์

รวมจานวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการเรียน(เด็กใหม่) เพิ่มค่าแรกเข้า
ค่าหลักสูตร Intensive English Program (IEP)

500 บาท
5,000 บาท

เบิกไม่ได้ เบิกได้

เบิกไม่ได้

สวัสดิการนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
++++++++
โรงเรียนธีรศาสตร์ ยินดีรับใช้และให้บริการ เรื่อง สวัสดิการแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเพื่อช่วยเหลือและ
แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยเสียค่าใช้จ่าย คนละ 250 บาทต่อปี และ ได้รับความคุ้มครอง
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
1. ความคุ้มครอง จากอุบัติเหตุทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่กาหนด ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุใน
และนอกสถานศึกษา เช่น มีดบาด หกล้ม ขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มหรือซ้อนท้าย
อันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ…..ขับขี่มอเตอร์ไซค์ล้ม แขนซ้ายหัก เป็นต้น
2. การรักษาพยาบาล โรงเรียนให้ความคุ้มครอง ในวงเงิน 10,000.-บาทต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง
3. ค่าทดแทน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเสียชีวิต โรงเรียนจ่ายทดแทนให้สูงสุด 100,000.-บาท สูญเสียอวัยวะ
คือ แขน ขา หรือดวงตา อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงส่วนเดียว โรงเรียนจ่ายทดแทนให้ตามกรมธรรม์
❖ ทาอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1. โปรดรีบนานักเรียน ส่งโรงพยาบาล หรือคลินิกแพทย์แผนปัจจุบันใกล้บ้านเพื่อรับการรักษา
2. ผู้ปกครองสารองเงินค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาล หรือ คลินิก ไปก่อน และนาใบเสร็จฉบับจริง พร้อม
ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ที่ระบุว่า เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากอะไร....และได้รับบาดเจ็บบริเวณใดบ้างของ
ร่างกาย
3. นาเอกสารดังกล่าว มายื่นที่ห้องธุรการ (ครูพีระพงษ์ สนามภู่) เท่านั้น
พร้อมรับคาแนะนาเอกสารเพิ่มเติมในกรณี เอกสารไม่สมบูรณ์
มีข้อสงสัย ขอคาแนะนา ครูพีระพงษ์ สนามภู่ หมายเลข 08-9820-8899
4. เอกสารสมบูรณ์ รับเงินทันทีพร้อมลงลายมือชื่อ
❖ เงื่อนไข
1. สิทธิการเบิกเงินสวัสดิการนักเรียน มีผลบังคับใช้เมื่อนักเรียน ชาระค่าเทอมพร้อมสวัสดิการนี้แล้วเท่านั้น
2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนของโรงเรียนธีรศาสตร์
3. ไม่คุ้มครอง การเจ็บป่วยธรรมดา ไส้ติ่ง การติดเชื้อโรค การฆ่าตัวตาย หรือทาร้ายร่างกายตนเอง
การรักษาฟัน การเปลี่ยนใส่ฟันปลอม หรือโรคใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงการกระทา
อาชญากรรม ภัยสงคราม การจลาจล หรือนัดหยุดงาน การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุจากสุรา
หรือยาเสพติด

