ประวัติ
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ความเปนมา

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมเปนโรงเรียนมัธ ยมประจําตํา บลเดิมเปนสาขาโรงเรียนโนนคอ
วิทยาคม ตั้งอยูบานหนองแวง ตําบลหนองกุง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษประกาศจัดตั้งตาม
อนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ 31 ไร 3 งาน 89 ตารางวา
โดยไดรับบริจาค จากผูมีจิตศรัทธา จํานวน 2 ราย คือ นางบัวริน แกวสวาง บริจาค จํานวน13 ไร
18 ตารางวา และนายกิตติศักดิ์ ไชยมา บริจาค จํานวน 18 ไร 3 งาน 71 ตารางวา
ปจจุบันตั้งอยูที่ 205 หมู 11 ตําบลหนองกุง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย
33250 เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษาและไดถายโอนมาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 เปดสอนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน เมื่อพ.ศ. 2536 และเปดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ.2539
ระยะทาง มีระยะทางหางจากตัวอําเภอโนนคูณ ประมาณ 19 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัด
ศรีสะเกษมาทางตะวันออก ประมาณ 80 กิโลเมตร หางจากจังหวัดอุบลราชธานีมาทางตะวันออกเฉียง
ใต ประมาณ 50 กิโลเมตร
ลัก ษณะภู มิป ระเทศ เป นที่ร าบ พื้ นที่ส ว นใหญ เ ป น ทุ ง นา ภู มิ อ ากาศรอ นและแห ง แล ง
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ใชภาษาอีสานในการติดตอสื่อสาร โดยมากนับถือศาสนาพุทธ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 8 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนบานโคกสะอาด โรงเรียนบาน
หนองหิน โรงเรียนบานหนองบักโทน โรงเรียนบานมวงเป โรงเรียนบานโนนดู โรงเรียนบานหนองกุง
สนามชัย โรงเรียนบานโนนสมบูรณและ โรงเรียนบานหนองแวง
ประวัติดานการบริหาร ผูบริหารคนแรก คือ
1. นายทวีศักดิ์ บุญสรอย พ.ศ.2536-2549
2. นายกูเกียรติ เลขาตระกูล พ.ศ.2549-2552
3. นายกมล สาลีวงศ พ.ศ.2552 – 2558
4. นายสมชาย คําปลิว พ.ศ.2558- ปจจุบัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําโรงเรียน
หอพระรุงอมร ตั้งชื่อตามชื่อนายรุงอมร แจงบํารุง ผูบริจาคงบประมาณสรางหอพระ จํานวน
เงิน 70,000 บาท สรางเมื่อพุทธศักราช 2547 ศาลพระภู มิสร างเมื่อวั นที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช
2555 โดยงบประมาณของโรงเรียนและระดมทรัพยากรจากนักเรียนและชุมชนตามความศรัทธา
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ

ผูอาํ นวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

รองผูอํานวยการสถานศึกษา

หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ
1. งานหลักสูตรสถานศึกษา
2. งานทะเบียนนักเรียน
3. งานวัดผลประเมินผล
4. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. งานกลุมสาระการเรียนรู
6. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. งานนิเทศการศึกษา
8. งานพัฒนาสือ่ การเรียนรู
9. งานแนะแนวและกองทุนการศึกษา
10. งานขอมูลสารสนะทศ
11. งานรับนักเรียน
12. งานจัดตารางสอน/สอนแทน
13. งานสงเสริมความเปนเลิศ
14. งานพัฒนาแหลงเรียนรู
15. งานสารสนเทศฝาย
16. งานสารบรรณฝาย
17. งานประเมินผลฝาย
18. งานอื่นๆที่ไดรบั มอบหมาย

หัวหนาฝายอํานวยการแผนงานและ
งบประมาณ
1. งานสารบรรณ
2. งานบริหารการเงิน
3. งานบริหารการพัสดุ
4. งานบริหารการบัญชี
5. งานบุคลากร
6. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
7. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
8. งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
9. งานสวัสดิการและยานพาหนะ
10. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย
11. งานประกันอุบัติเหตุ
12. งานประชาสัมพันธ
13. งานสารสนเทศฝาย
14. งานสารบรรณฝาย
15. งานประเมินผลฝาย
16. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. งานแผนงานและโครงการ
3. งานพัฒนาระบบเครือขายและเทคโนโลยี

หัวหนาฝายกิจการนักเรียน

หัวหนาฝายบริการและชุมชน

1. งานครูที่ปรึกษาและงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
2. งานปองกันแกไขปญหาความประพฤติ
นักเรียน
3. งานปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติด
4. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
5. งานสภานักเรียนและงานสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
6. งานสวัสดิการจราจร
7. งานรักษาความปลอดภัยนักเรียน
8. งานสรางความสัมพันธชุมชน
9. งานสารสนเทศฝาย
10. งานสารบรรณฝาย
11. งานประเมินผลฝาย
12. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

1. งานอนามัยโรงเรียน
2. งานโภชนาการ
3. งานแนะแนวและกองทุนการศึกษา
4. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
5. งานสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
6. งานสาธารณูปโภค
7. งานศูนยการเรียนรูชุมชน(ICT)
8.งานโสตทัศนศึกษา
9. งานรณรงคกิจกรรม 5 ส
10. งานลูกจางประจําและพนักงานบริการ
11. งานสารสนเทศฝาย
12. งานสารบรรณฝาย
13. งานประเมินผลฝาย
14. งานอื่นๆทีไ่ ดรับมอบหมาย
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วิสัยทัศน (Vision)
คุณธรรมเดน เนนการศึกษา
ปรับเปลี่ยนภูมิทัศนอยางยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเรียน
บนพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชน

พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรและผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคสามารถดํารงตนในสังคม
ไดอยางมีความสุขตามศักยภาพ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ใหเอื้อตอการเรียนรูและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545
3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเรียน สูความเปนเลิศดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาตามศักยภาพ
4. ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนใหสะอาดรมรื่น สวยงาม ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
5. สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษา
6. สงเสริม สนับสนุนใหมีและใชสื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู

อัตลักษณ
มารยาทดี มีวินัย ใฝคณ
ุ ธรรม

เอกลักษณ
ยิ้ม ไหว ทักทาย
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ทําเนียบคณะผูบริหารบุคลากรโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

นายสมชาย คําปลิว
ผูอํานวยการสถานศึกษา
โทร. 091-8297889

นายวัชรินทร ศรีวงค
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
โทร. 084-7072986

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

นางเปรมจิต ปองปาน
โทร.095-6058889

นางสาวฐานิดา คํางอก
โทร.086-2469955

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายฉลาด มาตราช
โทร.081-9745677

นายอัครพล พลชัย
โทร.081-0660644
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางลําดวน บุญเชิญ
โทร.084-8317725

นายยุทธนา อุทัยแพน
โทร.091-0588393

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

นายศักดิช์ ัย ตาวันดี
โทร.087-4496100

นางสาวพรวิภา ขันโท
โทร.081-7927965

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

นางสาวสุกานดา นาหอม
โทร.093-5181529

นางนันทิยา ลือโสภา
โทร.089-7204097

นางประไพพิศ เติมจิตร
โทร.085-2026447

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

นายโกมินทร พิลัย
โทร089-1235869

นางสาวศิรินภา ทัดไธสง
โทร.099-1694696

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

นายเกียรติชัย ดวงเอียด
โทร.089-2968480

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายสุวิทย พลชัย
โทร.084-7667207

นายสุพัด หาไชย
โทร.084-3905910

นางสาวยุพา แจอบุ ล
โทร.082-3661944

นายนิรันดร คุลธิ
โทร.087-8803350

บุคลากรสนับสนุนโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ ไชยมา
โทร.089-9345594

นายเข็มทอง ไชยมา
โทร.081-0725356
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเปนมา
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติวา“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจั ดใหอ ยา งทั่วถึง และมี คุณ ภาพโดยไมเ ก็ บค าใชจาย”และพระราชบั ญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพื่อเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10วรรค 1 บัญญัติวา“การจัดการศึกษาตองจัด
ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” ซึ่งเปนขอกําหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกับคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการตามเจตนารมณดังกลาวในปแรกโดยกําหนดไวในขอ 1.36
การลดภาวะคาครองชีพของประชาชนขอ 1.3.1 วา“ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรีใหทันปการศึกษา 2552 และ
สนับสนุนคาใชจายอื่นๆเพื่อชดเชยรายการตางๆที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผูปกครอง” อีกทั้ง นโยบายของรัฐดาน
การศึกษาขอ 3.1.4 กําหนดวา” จัดใหทุกคนมีโ อกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ปตั้งแตอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายพรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษา
แกประชาชนในกลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไรผูพิการหรือทุพพลภาพผูอยูในสภาวะยากลําบากผูบกพรองทางรางกายและ
สติปญญาและชนตา งวัฒนธรรมรวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน”นโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปอยางมี
คุณภาพเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลเพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปตั้งแตอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาอยางทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไมเสียคาใชจายตามสิทธิที่กําหนด
ไว ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เพื่อลดภาวะคา ใชจ ายเปน การบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูปกครองในการดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปอยางมีคุณภาพปที่ 3 ในปการศึกษา 2556 นอกจากการมุง
ลดภาวะคา ใชจา ยเปนการบรรเทาความเดือดรอนแลวยังมุงตอบสนองตอจุดเนนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
(พ.ศ.2552-2561) ที่รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
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รายการโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
แนบทายหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 462 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559
1. หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
1.1 คาจัดการเรียนการสอน(รายหัวนักเรียน) มีเกณฑการจัดสรร ดังนี้
(1) รายหัวนักเรียน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คนละ 1,750บาท/ภาคเรียน(3,500บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,900บาท/ภาคเรียน(3,800บาท/คน/ป)
(2) รายหัวสวนเพิ่ม (Top Up)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 500บาท/ภาคเรียน(1,000บาท/คน/ป)
(โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมาใหเพิ่มจากรายหัวที่ไดรับปกติ)
1.2 คาเครื่องแบบนักเรียนมีเกณฑการจัดสรร ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คนละ 450 บาท/คน/ป
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/คน/ป
1.3 คาหนังสือเรียน มีเกณฑการจัดสรร ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(1) ม.1
คนละ 700 บาท/คน/ป
(2) ม.2
คนละ 863 บาท/คน/ป
(3) ม.3
คนละ 949 บาท/คน/ป
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(1) ม.4
คนละ 1,257 บาท/คน/ป
(2) ม.5
คนละ 1,263 บาท/คน/ป
(3) ม.6
คนละ 1,110 บาท/คน/ป
1.4 คาอุปกรณการเรียน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คนละ 210บาท/ภาคเรียน (420 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230บาท/ภาคเรียน (460 บาท/คน/ป)
1.5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คนละ 440บาท/ภาคเรียน (880 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ คนละ 435บาท/ภาคเรียน (950 บาท/คน/ป)
..............................................................................................................................................................................
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จะตอง
1. ทําประกันชีวิตโดยชําระคาประกันชีวิตคนละ 150 บาท/คน/ปการศึกษา
2. ชําระคาประกันของเสียหาย โดยชําระคาประกันของเสียหาย คนละ 100 บาท
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10

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา

๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา

นก./ชม.

ภาษาไทย ๑

ท๒๑๑๐๑

๑.๕ (๖๐)

คณิตศาสตร ๑
วิทยาศาสตร ๑
สังคมศึกษา ๑
พระพุทธศาสนา ๑
ประวัติศาสตร ๑
สุขศึกษา ๑
พลศึกษา ๑
ทัศนศิลป ๑
ดนตรี-นาฏศิลป ๑
งานบานงานประดิษฐ
ภาษาอังกฤษ ๑
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๑
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๑
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง๑
เสริมทักษะภาษาไทย๑
เสริมทักษะคอมพิวเตอร ๑

ค๒๑๑๐๑
ว๒๑๑๐๑
ส๒๑๑๐๑
ส๒๑๑๐๒
ส๒๑๑๐๓
พ๒๑๑๐๑
พ๒๑๑๐๒
ศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๒
ง๒๑๑๐๑
อ๒๑๑๐๑

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑๑.๐ (๔๔๐)

อ๒๑๒๐๑
ว๒๑๒๐๑
ง๒๑๒๖๓
ท๒๐๒๐๑
ง๒๑๒๐๑

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติมเรียน ๒.๐ นก./๘๐ ชม.

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน

รหัสวิชา

นก./ชม.

ภาษาไทย ๒

ท๒๑๑๐๒

๑.๕ (๖๐)

คณิตศาสตร ๒
วิทยาศาสตร ๒
สังคมศึกษา ๒
พระพุทธศาสนา ๒
ประวัติศาสตร ๒
สุขศึกษา ๒
พลศึกษา ๒
ทัศนศิลป ๒
ดนตรี-นาฏศิลป ๒
คอมฯและเทคโนโลยีเบื้องตน
ภาษาอังกฤษ ๒
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๒
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๒
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง๒
เสริมทักษะภาษาไทย๒
เสริมทักษะคอมพิวเตอร๒

ค๒๑๑๐๒
ว๒๑๑๐๒
ส๒๑๑๐๔
ส๒๑๑๐๕
ส๒๑๑๐๖
พ๒๑๑๐๓
พ๒๑๑๐๔
ศ๒๑๑๐๓
ศ๒๑๑๐๔
ง๒๑๑๐๒
อ๒๑๑๐๒

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑๑.๐ (๔๔๐)

อ๒๑๒๐๒
ว๒๑๒๐๒
ง๒๑๒๖๔
ท๒๐๒๐๒
ง๒๑๒๐๒

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติมเรียน ๒.๕ นก./๑๐๐ ชม.

รวมหนวยกิตทีไ่ ด ๒๖.๕ หนวยกิต
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมนักเรียน
๑. ลูกเสือ - ยุวกาชาด
๒๐
๑. ลูกเสือ - ยุวกาชาด
๒. ชมรม ชุมนุม
๒๐
๒. ชมรม ชุมนุม
(๑๐)
**กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
**กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน
ประโยชน
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๖๐
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
รวมหนวยเวลาเรียนทั้งป๑,๒๐๐
** หมายเหตุผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ในกิจกรรมลูกเสือ –ยุวกาชาด

๒๐
๒๐
๒๐
(๕)
๖๐
๖๐๐
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๒. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา

นก./ชม.

ภาษาไทย ๓

ท๒๒๑๐๑

๑.๕ (๖๐)

คณิตศาสตร ๓
วิทยาศาสตร ๓
สังคมศึกษา ๓
พระพุทธศาสนา ๓
ประวัติศาสตร ๓
สุขศึกษา ๓
พลศึกษา ๓
ทัศนศิลป ๓
ดนตรี-นาฏศิลป ๓
งานเกษตรพื้นฐาน

ค๒๒๑๐๑
ว๒๒๑๐๑
ส๒๒๑๐๑
ส๒๒๑๐๒
ส๒๒๑๐๓
พ๒๒๑๐๑
พ๒๒๑๐๒
ศ๒๒๑๐๑
ศ๒๒๑๐๒
ง๒๒๑๐๑

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

ภาษาอังกฤษ ๓
อ๒๒๑๐๑
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๓
อ๒๒๒๐๑
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๓
ว๒๒๒๐๑
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง๓
ง๒๒๒๖๒
เสริมทักษะภาษาไทย๓
ท๒๐๒๐๓
เสริมทักษะคอมพิวเตอร ๓
ง๒๒๒๐๑

เรียนรายวิชาเพิ่มเติมเรียน ๒.๕ นก./๑๐๐ ชม.

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๔

คณิตศาสตร ๔
วิทยาศาสตร ๔
สังคมศึกษา ๔
พระพุทธศาสนา ๔
ประวัติศาสตร ๔
สุขศึกษา ๔
พลศึกษา ๔
ทัศนศิลป ๔
ดนตรี-นาฏศิลป ๔
ระบบการติดตอสื่อสารและ
เครื่อขายคอมฯ
๑.๕ (๖๐)
ภาษาอังกฤษ ๔
๑๑.๐ (๔๔๐) รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
๐.๕(๒๐)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๔
๐.๕(๒๐)
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๔
๐.๕(๒๐)
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง๔
๐.๕(๒๐)
เสริมทักษะภาษาไทย๔
๐.๕(๒๐)
เสริมทักษะคอมพิวเตอร ๔

รหัสวิชา

เวลาเรียน
นก./ชม.

ท๒๒๑๐๒

๑.๕ (๖๐)

ค๒๒๑๐๒
ว๒๒๑๐๒
ส๒๒๑๐๔
ส๒๒๑๐๕
ส๒๒๑๐๖
พ๒๒๑๐๓
พ๒๒๑๐๔
ศ๒๒๑๐๓
ศ๒๒๑๐๔
ง๒๒๑๐๒

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

อ๒๒๑๐๒

๑.๕ (๖๐)
๑๑.๐ (๔๔๐)

อ๒๒๒๐๒
ว๒๒๒๐๒
ง๒๒๒๖๓
ท๒๐๒๐๔
ง๒๒๒๐๒

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติมเรียน ๒.๕ นก./๑๐๐ ชม.

รวมหนวยกิตที่ได ๒๗.๐ หนวยกิต
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมนักเรียน
๑. ลูกเสือ - ยุวกาชาด
๒๐
๑. ลูกเสือ - ยุวกาชาด
๒. ชมรม ชุมนุม
๒๐
๒. ชมรม ชุมนุม
 **กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ (๑๐)  **กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน
ประโยชน
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๖๐
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
รวมหนวยเวลาเรียนทั้งป๑,๒๐๐
** หมายเหตุผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ในกิจกรรมลูกเสือ –ยุวกาชาด

๒๐
๒๐
๒๐
(๕)
๖๐
๖๐๐
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๓. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา

นก./ชม.

ภาษาไทย ๕

ท๒๓๑๐๑

๑.๕ (๖๐)

คณิตศาสตร ๕
วิทยาศาสตร ๕
สังคมศึกษา ๕
พระพุทธศาสนา ๕
ประวัติศาสตร ๕
สุขศึกษา ๕
พลศึกษา ๕
ทัศนศิลป ๕
ดนตรี-นาฏศิลป ๕
การถนอมอาหาร
ภาษาอังกฤษ ๕
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๕
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๕
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง๕
เสริมทักษะภาษาไทย๕
เสริมทักษะคอมพิวเตอร๕

ค๒๓๑๐๑
ว๒๓๑๐๑
ส๒๓๑๐๑
ส๒๓๑๐๒
ส๒๓๑๐๓
พ๒๓๑๐๑
พ๒๓๑๐๒
ศ๒๓๑๐๑
ศ๒๓๑๐๒
ง๒๓๑๐๑
อ๒๓๑๐๑

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑๑.๐ (๔๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติมเรียน ๒.๕ นก./๑๐๐ ชม.

อ๒๓๒๐๑
ว๒๓๒๐๑
ง๒๓๒๖๒
ท๒๐๒๐๕
ง๒๓๒๐๑

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน

รหัสวิชา

นก./ชม.

ภาษาไทย ๖

ท๒๓๑๐๒

๑.๕ (๖๐)

คณิตศาสตร ๖
วิทยาศาสตร ๖
สังคมศึกษา ๖
พระพุทธศาสนา ๖
ประวัติศาสตร ๖
สุขศึกษา ๖
พลศึกษา ๖
ทัศนศิลป ๖
ดนตรี-นาฏศิลป ๖
งานชางพี้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ๖
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๖
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๖
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง๖
เสริมทักษะภาษาไทย๖
เสริมทักษะคอมพิวเตอร๖

ค๒๓๑๐๒
ว๒๓๑๐๒
ส๒๓๑๐๔
ส๒๓๑๐๕
ส๒๓๑๐๖
พ๒๓๑๐๓
พ๒๓๑๐๔
ศ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๔
ง๒๓๑๐๒
อ๒๓๑๐๒

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑๑.๐ (๔๔๐)

อ๒๓๒๐๒
ว๒๓๒๐๒
ง๒๓๒๖๓
ท๒๐๒๐๖
ง๒๓๒๐๒

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติมเรียน ๒.๕ นก./๑๐๐ ชม.

รวมหนวยกิตที่ได ๒๗.๐ หนวยกิต
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมนักเรียน
๑. ลูกเสือ - ยุวกาชาด
๒๐
๑. ลูกเสือ - ยุวกาชาด
๒. ชมรม ชุมนุม
๒๐
๒. ชมรม ชุมนุม
 **กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ (๑๐)  **กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน
ประโยชน
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๖๐
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
รวมหนวยเวลาเรียนทั้งป๑,๒๐๐
** หมายเหตุผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ในกิจกรรมลูกเสือ –ยุวกาชาด

๒๐
๒๐
๒๐
(๕)
๖๐
๖๐๐
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แผนการเรียนเนนแกนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
๔. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๑

รหัสวิชา

นก./ชม.

ท๓๑๑๐๑

๑.๐ (๔๐)

คณิตศาสตร ๑
ค๓๑๑๐๑
ฟสิกสพื้นฐาน
ว๓๑๑๐๑
เคมีพื้นฐาน
ว๓๑๑๐๒
ชีววิทยาพื้นฐาน
ว๓๑๑๐๓
สังคมศึกษา ๑
ส๓๑๑๐๑
ประวัติศาสตร ๑
ส๓๑๑๐๒
สุขศึกษา ๑
พ๓๑๑๐๑
ดนตรี ๑
ศ๓๐๑๐๑
งานบาน
ง๓๑๑๐๑
ภาษาอังกฤษ ๑
อ๓๑๑๐๑
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุมที่ ๑
เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑
ค๓๑๒๐๑
กลุมที่ ๒
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๗
อ๓๑๒๐๑
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๑
ว๓๐๒๘๑
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง๗
ง๓๑๒๖๕
เสริมทักษะภาษาไทย๗
ท๓๐๒๐๑
เสริมทักษะคอมพิวเตอร ๑
ง๓๑๒๐๑

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑๐.๕ (๔๒๐)

๑.๐ (๔๐)

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

กลุมที่ ๑ เลือกทุกวิชา

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน

รหัสวิชา

นก./ชม.

ภาษาไทย ๒

ท๓๑๑๐๒

๑.๐ (๔๐)

คณิตศาสตร ๒
โลก ดาราศาสตรและอวกาศ
สังคมศึกษา ๒
ประวัติศาสตร ๒
พลศึกษา ๑
ดนตรี ๒
งานเขียนแบบ
ภาษาอังกฤษ ๒

ค๓๑๑๐๒
ว๓๑๑๐๔
ส๓๑๑๐๓
ส๓๑๑๐๔
พ๓๑๑๐๒
ศ๓๐๑๐๒
ง๓๑๑๐๒
อ๓๑๑๐๒

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุมที่ ๑
เสริมทักษะคณิตศาสตร ๒
ฟสิกส ๑
เคมี ๑
ชีววิทยา ๑
กลุมที่ ๒
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๘
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๒
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๘
เสริมทักษะภาษาไทย ๘
เสริมทักษะคอมพิวเตอร ๒

๗.๐ (๒๐๐)

ค๓๑๒๐๒
ว๓๐๒๐๑
ว๓๐๒๒๑
ว๓๐๒๔๑

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

อ๓๑๒๐๒
ว๓๑๒๘๒
ง๓๑๒๖๖
ท๓๐๒๐๒
ง๓๑๒๐๒

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

๑.๐ (๔๐)

กลุมที่ ๑ เลือกทุกวิชา
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
รวมหนวยเวลาเรียนทั้งป๑,๒๘๐

๒.๕ (๑๐๐)

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๔๐

รวมหนวยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๖.๕ (๒๖๐)

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๔๐
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๕. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา

นก./ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา

เวลาเรียน
นก./ชม.

ภาษาไทย ๓

ท๓๒๑๐๑

๑.๐ (๔๐)

ภาษาไทย ๔

ท๓๒๑๐๒

๑.๐ (๔๐)

คณิตศาสตร ๓
สังคมศึกษา ๓
ประวัตศิ าสตร ๓
สุขศึกษา ๒
ทัศนศิลป ๑
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๒
พ๓๒๑๐๑
ศ๓๐๑๐๓

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

คณิตศาสตร ๔
สังคมศึกษา ๔
ประวัติศาสตร ๔
พลศึกษา ๒
ทัศนศิลป ๒

ค๓๒๑๐๒
ส๓๒๑๐๓
ส๓๒๑๐๔
พ๓๒๑๐๒
ศ๓๐๑๐๔

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

ง๓๒๑๐๑

๐.๕ (๒๐)

การสืบคนขอมูลและอินเตอรเน็ต

ง๓๒๑๐๒

๐.๕ (๒๐)

ภาษาอังกฤษ ๓
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน

อ๓๒๑๐๑

๑.๐ (๔๐)
๖.๐ (๒๔๐)

ภาษาอังกฤษ ๔
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน

อ๓๒๑๐๒

๑.๐ (๔๐)
๖.๐ (๒๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
เสริมทักษะคณิตศาสตร ๓
ฟสิกส ๒

รายวิชาเพิ่มเติม

กลุมที่ ๑
ค๓๒๒๐๑
ว๓๐๒๐๒

เคมี ๒

ว๓๐๒๒๒

ชีววิทยา ๒

ว๓๐๒๔๒

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

เสริมทักษะคณิตศาสตร ๔
ฟสิกส ๓
เคมี ๓

ว๓๐๒๒๓

ชีววิทยา ๓

ว๓๐๒๔๓

กลุมที่ ๒

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๙
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๓
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง๙
เสริมทักษะภาษาไทย๙
เสริมทักษะคอมพิวเตอร๓

อ๓๒๒๐๑
ว๓๓๐๒๘๓
ง๓๒๒๖๓
ท๓๐๒๐๓
ง๓๒๒๐๑

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

กลุมที่ ๒

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

กลุมที่ ๑ เลือกทุกวิชาและกลุมที่ ๒ เลือกเรียน ๐.๕ หนวยกิต
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม

กลุมที่ ๑
ค๓๒๒๐๒
ว๓๐๒๐๓

๘.๐ (๓๒๐)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๑๐
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๔
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง๑๐
เสริมทักษะภาษาไทย ๑๐
เสริมทักษะคอมพิวเตอร๔

อ๓๒๒๐๒
ว๓๐๒๘๔
ง๓๒๒๖๔
ท๓๐๒๐๔
ง๓๒๒๐๒

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

กลุมที่ ๑ เลือกทุกวิชาและกลุมที่ ๒ เลือกเรียน ๑.๕ หนวยกิต
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม

๘.๐ (๓๒๐)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน

๒๐
๒๐
๒๐

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
รวมหนวยเวลาเรียนทั้งป๑,๒๘๐

๖๐
๖๔๐

 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๒๐
๒๐

๖๐
๖๔๐

15
๖. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา

นก./ชม.

ภาษาไทย ๕

ท๓๓๑๐๑

๑.๐ (๔๐)

คณิตศาสตร ๕
สังคมศึกษา ๕
สุขศึกษา ๓
นาฏศิลป ๑
งานชางทั่วไป
ภาษาอังกฤษ ๕
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน

ค๓๓๑๐๑
ส๓๓๑๐๑
พ๓๓๑๐๑
ศ๓๐๑๐๕
ง๓๓๑๐๑
อ๓๓๑๐๑

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๕.๕ (๒๒๐)

รายวิชาพื้นฐาน

ท๓๓๑๐๒

๑.๐ (๔๐)

คณิตศาสตร ๖
สังคมศึกษา ๖
พลศึกษา ๓
นาฏศิลป ๒
งานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ ๖
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน

ค๓๓๑๐๒
ส๓๓๑๐๒
พ๓๓๑๐๒
ศ๓๐๑๐๖
ง๓๓๑๐๒
อ๓๓๑๐๒

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๕.๕ (๒๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

กลุมที่ ๑
ค๓๓๒๐๑
ว๓๐๒๐๔

เคมี ๔

ว๓๐๒๒๔

ชีววิทยา ๔

ว๓๐๒๔๔

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

กลุมที่ ๒

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๑๑
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๕
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง๑๑
เสริมทักษะภาษาไทย๑๑
เสริมทักษะคอมพิวเตอร๕

นก./ชม.

ภาษาไทย ๖

รายวิชาเพิ่มเติม
เสริมทักษะคณิตศาสตร ๕
ฟสิกส ๔

รหัสวิชา

เวลาเรียน

อ๓๓๒๐๑
ว๓๐๒๘๕
ง๓๓๒๖๓
ท๓๐๒๐๕
ง๓๓๒๐๑

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
รวมหนวยเวลาเรียนทั้งป๑,๒๘๐

กลุมที่ ๑
ค๓๓๒๐๒
ว๓๐๒๐๕

เคมี ๕

ว๓๐๒๒๕

ชีววิทยา ๕

ว๓๐๒๔๕

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

กลุมที่ ๒

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

กลุมที่ ๑ เลือกทุกวิชาและกลุมที่ ๒ เรียน ๑.๕ หนวยกิต
รวมหนวยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม

เสริมทักษะคณิตศาสตร ๖
ฟสิกส ๕

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๑๒
เสริมทักษะวิทยาศาสตร๖
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง๑๒
เสริมทักษะภาษาไทย ๑๒
เสริมทักษะคอมพิวเตอร๖

อ๓๓๒๐๒
ว๓๐๒๘๖
ง๓๓๒๖๔
ท๓๐๒๐๖
ง๓๓๒๐๒

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

กลุมที่ ๑ เลือกทุกวิชาและกลุมที่ ๒ เลือกเรียน ๑.๕ หนวยกิต

๘.๐ (๓๒๐)

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๔๐

รวมหนวยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๘.๐ (๓๒๐)

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๔๐
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2.เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ม.1-ม.3)และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)
1.ใชเวลาเรียนตลอด 3 ปในแตละปการศึกษาแบงเวลาเรียนเปน 2 ภาคเรียนภาคเรียนละ 20 สัปดาห
2.ในสัปดาหหนึ่งเปดเรียน 5 วันคือวันจันทรถึงศุกรมีเวลาเรียนวันละ 7 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย 700 ชั่วโมง/ภาคเรียน
หรือ 1,400ชั่วโมง/ป
3.เวลาเรียนในแตละวันเวลา 07.50-08.40 น.(ประกอบกิจกรรมหนาเสาธงและอื่นๆตามที่โรงเรียนกําหนด)
เวลา
กิจกรรม
หมายเหตุ
เวลาเรียน
08.15-09.15 น.
คาบเรียนที่ 1
09.15-10.15 น.
คาบเรียนที่ 2
10.15-11.15 น.
คาบเรียนที่ 3
11.15-12.15 น.
คาบเรียนที่ 4
12.15-13.15 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.15 น.
คาบเรียนที่ 5
14.15-15.15 น
คาบเรียนที่ 6
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
15.15-16.15 น.
คาบเรียนที่ 7
วันจันทร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
วันอังคารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

16.15 น.

นักเรียนเดินทางกลับ

วันพุธ กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
กิจกรรมอาสายุวกาชาด
วันพฤหัสบดี กิจกรรมชุมนุม
วันศุกร อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ครูเวรประจําวันสงนักเรียนที่
ประตู

ขอควรปฏิบัติ ในการเปลี่ยนชั่วโมงเรียนจะมีสัญญาณ(ออด)ทุกครั้ง ยกเวนกรณีไฟฟาขัดของ เปนหนาที่ของนักเรียนที่
ตองดูเวลาเขาเรียน
3. การจัดการเรียนการสอนปการศึกษา 2559
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐานพุทธศักราช 2551
แผนการจัดชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที 1 จํานวน 2หองเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2หองเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2หองเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2หองเรียน (แผนการเรียนวิทย-คณิต)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2หองเรียน (แผนการเรียนวิทย-คณิต)
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน2 หองเรียน (แผนการเรียนวิทย-คณิต)
4.เกณฑการจบหลักสูตร
4.1เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิน81หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
66หนวยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม 15 หนวยกิต
2.ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา77หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
66หนวยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา11หนวยกิต
3.ผูเรียนมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับ ดีเยี่ยม ดี หรือผานเกณฑการประเมิน
4.ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับ ดีเยี่ยม ดี หรือผานเกณฑการประเมิน
5.ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและไดผลประเมิน “ผ” ทุก
กิจกรรม
4.2เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 87หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41
หนวยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม 46 หนวยกิต
2.ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา77หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
41หนวยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา36หนวยกิต
3.ผูเรียนมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับ ดีเยี่ยม ดี หรือผานเกณฑการประเมิน
4.ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับ ดีเยี่ยม ดี หรือผานเกณฑการประเมิน
5.ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดผลประเมิน “ผ”
ทุกกิจกรรม
5. แนวปฏิบัติในการขอหลักฐานการเรียน
1.ติดตอขอรับแบบยื่นคําขอและสงรูปถายที่ถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนที่ฝายวิชาการ
2. การขอหลักฐานทางการเรียนจะตองยื่นคําขอลวงหนาอยางนอย 3 วัน ยกเวนมีความจําเปนเรงดวน
ตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อเสนอฝายบริหารพิจารณาเปนรายกรณี
3. กรณีหลักฐานทางการเรียนสูญหาย ใหกรอกแบบยื่นคําขอตาม ขอ 2. และนําใบแจงความมา
ติดตอที่ฝายวิชาการเพื่อขอหลักฐานฉบับใหม
6. การขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
นักเรียนที่ขอเปลี่ยนชื่อนามสกุลปฏิบัติดังนี้
1.แจงความจํานงตอนายทะเบียน
2.นําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลตัวจริงพรอมดวยสําเนามาติดตอ
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7. การเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
7.1 การเปลี่ยน “0”
ขั้นตอนการแกไข
1.รับแบบคํารองขอสอบแกตัวที่งานวัดผลประเมินผลกรอกขอมูลใหครบถวน
2.นําแบบฟอรมไปยื่นกับครูผูสอน
3.ดําเนินการสอบแกตัวตามวันเวลาที่ผูสอนนัดหมายตามปฏิทินของโรงเรียน
4. ติดตามผลการสอบแกตัวกับผูสอน/ครูท่ปี รึกษา/ครูงานทะเบียนวัดผล
7.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
ขั้นตอนการแกไข
1.นักเรียนรับแบบคํารองขอแก ร ที่งานวัดผลประเมินผล
2.นําแบบคํารองยื่นกับครูผูสอน
3.ครูผูสอนดําเนินการแกไขตามสาเหตุ
4.ครูผูสอนสงผลกาแกไขที่งานทะเบียนวัดผลภายในวันเวลาที่กําหนด
ผลการแก “ร”
1.ถาไมใชเหตุสุดวิสัยได “0-1”
2.ถามีเหตุสุดวิสัย (ปวยหรือประสบอุบัติเหตุ” ได “0-4”
3.ถาแก“ร”แลวยังได “0” ใหดําเนินการตามวิธีการแก “0”
7.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส.”
สาเหตุ ผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึง 80%
การเปลี่ยน “มส.”
1.ถาเวลาเรียนไมถึง 80 % แตไมนอยกวา 60%
1.1 ใหนักเรียนเรียนเพิ่มในตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูจนกวาจะมีเวลาเรียนครบ 80% แลว
ครูผูสอนจัดสอบให
1.2 ผลสอบได“0-1”เทานั้น
1.3 ถาผลสอบได“0”ใหดําเนินการเหมือนการสอบแก“0”
ขั้นตอนการแกไข
1. นักเรียนรับแบบคํารองขอแกมส. ที่งานวัดผลประเมินผลกรอกขอมูล(แบบฟอรม)ใหครบถวน
2. นําแบบคํารองยื่นกับครูผูสอน
3. ครูผูสอนดําเนินการแกไขตามสาเหตุ
4. ครูผูสอนสงผลการสอบที่งานวัดผลประเมินภายในวันเวลาที่กําหนด
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7.4 การเปลี่ยนแปลง “มผ.”
สาเหตุ
ผูเรียนไมเขารวมกิจกรรมตามกําหนดและไมผานจุดประสงคที่สําคัญ
การเปลี่ยน “มผ”
ใหผูเรียนติดตอกับครูผูสอนเพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
8. การใชบริการหองสมุดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
8.1 เวลาทําการ
วันจันทร - วันศุกรเวลา 07.00 - 16.30 น.
วันเสารเวลา 08.30 - 12.30 น. (เฉพาะวันที่มีการเรียนซอมเสริม)
8.2 ผูมีสิทธิ์ใชบริการหองสมุด
นักเรียนครูคณะครูเจาหนาที่ นักการภารโรงผูปกครองและชุมชน
8.3 ขอควรปฏิบัติในการใชหองสมุดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
การใชสาธารณสมบัติรวมกันในหองสมุดผูใชควรมีสํานึกที่จะชวยกันรักษาทั้งทรัพยสิน และสรางบรรยากาศที่ดีให
เกียรติซึ่งกันและกันและใหเกียรติสถานที่ดวย ผูมีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้
1.นักเรียนแตงกายใหเรียบรอย
2.เก็บรองเทาเอกสารและกระเปาไวในชั้นวางหนาหองสมุด
3.ไมนําขนมอาหาร และเครื่องดื่มมารับประทานในหองสมุด
4.เมื่อนําหนังสือ วารสารหนังสือพิมพออกมาอานหลังจากอานเสร็จแลวใหเก็บไวที่เดิมให
เรียบรอย
5.นักเรียนที่มีปญหาในการใชหองสมุดใหปรึกษาเจาหนาที่หองสมุดหรือครูบรรณารักษ
6.เมื่อลุกจากที่นั่งอานหนังสือ เก็บเกาอี้เขาที่ใหเรียบรอยทุกครั้ง
7.ไมเลนหรือสงเสียงดังในหองสมุดเพราะจะเปนการรบกวนสมาธิผูอื่น
8.โปรดใชสิ่งพิมพ เอกสารและหนังสือของหองสมุดดวยความระมัดระวังเพื่อใหไมฉีกขาด
เสียหาย
9.ไมขีดเขียนขอความใดๆ ลงในหนังสือถานักเรียนตัด ฉีกหนังสือ จะตองชดใชเปน 2 เทา
ของหนังสือ และตองไดรับโทษ
10.ใหตรวจหนังสือกอนออกจากหองสมุดทุกครั้ง
11.ผูใชบริการตองปฏิบัติตามคําแนะนําของครูบรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุด
8.4 ระเบียบการยืม - คืน
1. เวลาใหบริการยืม – คืน
เชา
กลางวัน
เย็น
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07.00 - 07.30 น.

12.00 - 13.00 น.

15.00 - 16.30 น.

2. นักเรียนตองใชบัตรประจําตัวนักเรียนในการยืม-คืนหนังสือและยืมดวยบัตรของตนเองทุกครั้ง
3. หนังสือที่ยืมได ไดแก หนังสือทั่วไป หนังสือคูมือ นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน
4. การยืมหนังสือ ยืมไดครั้งละ 2 เลม และตองเปนหนังสือไมซ้ํากัน ยืมไดนาน 7 วัน
5. วารสาร หนังสือพิมพ ยืมไดเฉพาะฉบับลวงเวลาเพื่อนําไปถายเอกสาร ครั้งละไมเกิน 2 ฉบับ
6. สื่อมัลติมีเดีย ยืมไดครั้งละ 1 เรื่อง นาน 2 วัน
7. หนังสืออางอิง หามยืมออกนอกหองสมุด กรณีที่จะนําไปถายเอกสารตองติดตอบรรณารักษ หรือเจาหนาที่
หองสมุดกอน ยืมไดครั้งละ 1 เลม และสงคืนภายในวันที่ยืมกอนหองสมุดปดทําการ
8.5 ความรับผิดชอบของผูยืม
1. นักเรียนจะตองสงทรัพยากรสารสนเทศคืนตามกําหนดสง ถาสงหนังสือหรือวารสาร หนังสือพิมพชากวากําหนด
ตองเสียคาปรับวันละ 1 บาท/ตอเลมหรือฉบับ และสื่อมัลติมีเดีย เสียคาปรับวันละ 1 บาท/เรื่อง
2. ผูที่ทําหนังสือหายตองซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนหองสมุด หรือซื้อหนังสือชดใชเทากับราคาหนังสือ
3. ผูที่ไมคืนหนังสือจะมีใบทวงแจงครูที่ปรึกษา และถายังไมไดรับการติดตอกลับจะไมมีสิทธิ์ยืมหนังสือไดอีกจนกวา
จะปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ
4. นักเรียนที่คางสงหนังสือหองสมุด และกําลังจะจบการศึกษา จะถูกอายัดผลการเรียนจากงานทะเบียนวัดผล
จนกวาจะนําหนังสือมาคืนหองสมุด
8.6 การตัดสิทธิ์การใชหองสมุด
1. ผูที่นําหนังสือออกจากหองสมุดโดยไมไดรับอนุญาตจะตองซื้อหนังสือชดใช 2 เทาของราคาหนังสือ และถูกตัดสิทธิ์การใชหองสมุด โด
การพิจารณาของครูบรรณารักษ
2. ผูที่ตัด ฉีกภาพหรือขอความจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จะไดรับโทษตามระเบียบของโรงเรียน
8.7 ระเบียบการใชหอง Internet Zone # Computer Service Zone
1. ลงชื่อเขาใชบริการหนาหองและนั่งตามหมายเลขเครื่องของตนเอง
2. ตรวจสอบอุปกรณกอนใช หากพบวาอุปกรณสูญหาย หรือพบวาคอมพิวเตอร
ไมสามารถใชงานไดใหแจงเจาหนาที่
3. หามดัดแปลงหรือถอดอุปกรณใดๆออกจากเครื่อง
4. หามเคลื่อนยายสับเปลี่ยนอุปกรณคอมพิวเตอรโดยเด็ดขาด
5. หลังจากใชคอมพิวเตอรแลวกรุณาปดเครื่องคอมพิวเตอรและเก็บเกาอี้ใหเรียบรอย
6. ไมสงเสียงดัง หรือกระทําการใดๆที่เปนการรบกวนผูใชคนอื่น
7.เพื่อความเปนระเบียบขอความรวมมือนักเรียนทุกคนปฏิบัติตามระเบียบการใชดวย
8. ถานักเรียนไมปฏิบัติตามระเบียบ
ครั้งที่ 1 เจาหนาที่จะตักเตือน
ครั้งที่ 2 เจาหนาที่จะตักเตือนและเลิกใชทันที
ครั้งที่ 3 เจาหนาที่ใหเลิกใชทันทีและตัดสิทธิในการใชตลอดภาคเรียนนั้นๆ
8.8 ระเบียบการทําบัตรสมาชิกหองสมุดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
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1. นักเรียนติดตอขอทําบัตรสมาชิกหองสมุดที่เคานเตอรบริการยืมคืน

2. ลงทะเบียนขอมีบัตรสมาชิกโดย กรอกชื่อ - นามสกุลและหมายเลขประจําตัวของนักเรียนลงในแบบฟอรม
3. สงรูปของนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว เพื่อจัดทําบัตรสมาชิกหองสมุด
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ฝายกิจการนักเรียน
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คุณลักษณะและคานิยม
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม มีนโยบายชัดเจนในการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยจัดใหมีครูที่ปรึกษาดูแล
ชวยเหลือนักเรียน มุงเนนใหนักเรียนเปนผูมีวินัยใฝความรูคูคุณธรรมมีจริยธรรม และเชิดชูระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ครูทุกทานมีความมุงหวังที่จะอบรมสั่งสอนลูกศิษ ยทุกคนใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคดังนี้รักชาติ ศาสน กษัตริยซื่อสัตยสุจริตมีวินัยใฝเรียนรูอยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางานรักความ
เปนไทยมีจิตสาธารณะ
หมวดที่ 1
ระเบียบปฏิบัติสําหรับนักเรียน
1. การมาเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
นักเรียนตองเขาโรงเรียนดานหนาประตูโรงเรียนและทําความเคารพครูที่ปฏิบัติหนาที่รับนักเรียนนักเรียน
ไหวพระ ณ หอพระพุทธรูปและศาลพระภูมิ โรงเรียนจะเปดเพลงมารชอบจ.และเพลงมารช ค.ส.ว.เพื่อใหนักเรียน
เตรียมพรอมเขาแถวบริเวณหนาเสาธงใหเรียบรอยเมื่อสิ้นสุดเพลงมารชโรงเรียนและรวมปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง
ตั้งแตเวลา 07.45 น.
กิจกรรมประจําวัน
เวลา

กิจกรรม

07.45 น.
เปดเพลงมารชอบจ. และเพลงมารช ค.ส.ว.
กิจกรรมหนาเสาธง เขาแถวรองเพลงชาติและเคารพธงชาติ
07.45-08.00 น. สวดมนต
สงบนิ่ง
กลาวคําปฏิญาณตน
กลาววิสัยทัศน
กลาวคุณลักษณะอันพึงประสงค
กลาวอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน
ทักทายกันโดยการไหว
นักเรียน รายงานความเรียบรอย จากการตรวจ
ประธาน/กรรมการนักเรียนคุยกับนักเรียน
รองเพลงมารช ค.ส.ว. เฉพาะวันพุธ
ครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันทําหนาที่อบรมนักเรียน
ผูอํานวยการพบปะกับนักเรียนทุกวันอังคาร
รองผูอาํ นวยการพบปะกับนักเรียนทุกวันพุธ
นักเรียนแยกแถวพบครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ
ครูเวรประจําวันดูแลเปนหลัก
คณะกรรมการสภานักเรียนดําเนิน
กิจกรรม
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เวลา

กิจกรรม

08.00 น.

กิจกรรมโฮมรูม โดยนักเรียนแยกพบครูที่ปรึกษาหรือ
ผูแทนกรณีคณ
ุ ครูที่ปรึกษามีภารกิจหรือไปราชการ

08.15 น.

นักเรียนเริ่มเขาเรียนในชั่วโมงแรก

หมายเหตุ
ครูที่ปรึกษาตรวจเช็คจํานวนนักเรียนและ
บันทึกผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม

2. การนํายานพาหนะมาโรงเรียน
1. นักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยใชรถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต ตองจอดไหวทักทายครูที่ปฏิบัติ
หนา ที่รับนักเรียนหนาประตูทางเขา นักเรียนไหวพระ ณ หอพระพุทธรูปและศาลพระภูมิ และจูงรถไปจอดยั ง
บริเวณที่โรงเรียนจัดใหเปนที่จอดสําหรับนักเรียน และเมื่อเวลาเลิกเรียนตองจูงรถออกจากจุดจอดไปหนาประตู
แลวไหวทักทายครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันกอนกลับบาน
2. กรณีมีผูปกครองมาสง ใหสงไดบริเวณหนาประตูโรงเรียน นักเรียนตองลงเดินไหวทักทายครูที่ปฏิบัติ
หนาที่รับนักเรียนหนาประตูทางเขา นักเรียนไหวพระ ณ หอพระพุทธรูปและศาลพระภูมิ เมื่อผูปกครองมารับให
จอดรับบริเวณหนาประตูเชนเดิมยกเวนกรณีมีสัมภาระมาก นักเรียนมีปญหาสุขภาพ หรืออื่นๆใหขออนุญาตเปน
รายกรณี
3. นักเรียนที่ใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะเดินทางมาโรงเรียนตองสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
4. นักเรียนที่โดยสารรถรับสงใหขึ้นรถบริเวณที่โรงเรียนจัดใหรถจอดรอรับนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียน
5. ไมอนุญาตใหนักเรียนจอดรถนอกบริเวณโรงเรียน
3. การออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ
นักเรียนที่มาโรงเรียนแลวยอมอยูในความปกครองดูแลของโรงเรียน จึงไมอนุญาตใหนักเรียนออกนอก
บริเวณโรงเรียน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนรายกรณี ดังนั้นถานักเรียนมีความจําเปนที่จะตองออกนอกบริเวณ
โรงเรียนตองปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีมีจดหมายขออนุญาตจากผูปกครอง หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจมารับ
ขั้นตอนการขออนุญาต
- นําจดหมาย หรือพาผูปกครองไปพบครูฝายกิจการนักเรียนเพื่อขออนุญาตและลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน
(2) กรณีบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
- นักเรียนยื่นใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนตอครูผูสอน/ครูเวรประจําวัน/ครูทปี่ รึกษาเมื่อไดรับ
อนุญาต นําใบอนุญาตยื่นตอฝายกิจการนักเรียนเพื่อรับทราบขอมูลและใหบัตรเปนรายบุคคล
- การออกบริเวณ ตองมีบัตรใบอนุญาตติดตัวไปดวย เมื่อกลับมาตองแจงใหฝา ยกิจการนักเรียนทราบและ
คุณครูประจําชั้นทราบ ตองไปและกลับตามเวลาที่ขออนุญาตพรอมคืนบัตรดังกลาว
- การขออนุญาตที่จําเปนเกี่ยวกับดานวิชาการกิจกรรมหรืองานอื่นๆ ตองมีคุณครูรับรองทุกครั้ง
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4. การมาสาย
นักเรียนตองมาใหทันเขาแถวเวลา 07.45 น. นักเรียนที่มาไมทันเขาแถวถือวามาโรงเรียนสาย ลงชื่อใน
เอกสารสํารวจนักเรียนมาสายหากไมมาลงชื่อถือวา วันนั้นขาดทั้งวันหากมาสายบ อยครั้งฝายกิจการนักเรียนจะ
ดําเนินการตัดคะแนนและเชิญผูปกครอง
5. การลาปวย ลากิจ
กรณี นั ก เรี ย นป ว ยหรือ มี กิ จ จํ า เป นไม ส ามารถมาโรงเรี ย นได นั กเรี ย นต อ งเขี ย นจดหมายลา โดยให
ผูปกครองลงชื่อรับรองหรือผูปกครองเปนผูเขียน สงถึงคุณครูที่ปรึกษาหรือใหผูปกครองโทรศัพทแจงครูที่ปรึกษา
มิฉะนั้นถือวาขาดเรียน
6. การขาดเรียน
นักเรียนที่ขาดเรียนรายวันหรือรายวิชาบอยครั้ง โดยไมมีเหตุผลเพียงพอ ยอมเปนผลเสียตอนักเรียนเองถา
มีเวลาเรียนรวมไมถึง 80 % ก็ไมมีสิทธิ์เขาสอบหรือโรงเรียนอาจพิจารณาดําเนินการใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
ระเบียบตอไปรวมทั้งกรณีนักเรียนมาไมทันเขาเรียนตั้งแตคาบแรกเปนตนไป ใหนักเรียนลงชื่อในเอกสารสํารวจ
และตองพบฝายกิจการนักเรียนเพื่อรับใบอนุญาตใหเขาเรียนในวันนั้น มิฉะนั้น ถือวา ขาดเรียน
7. การรวมกิจกรรม
นักเรียนทุกคนจะตองเขารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภา
นักเรียน กิจกรรม งาน โครงการและกิจกรรมอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกําหนด
8. การใชโทรศัพท
ไมอนุญาตใหนักเรียนใชโทรศัพทในเวลาเรียนหากนักเรียนใชโทรศัพทในเวลาเรียนครูจะยึดและให
ผูปกครองมาขอรับคืนเทานั้น
หมวดที่ 2
เครื่องแตงกาย
นักเรียนทุกคนตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนที่โรงเรียนกําหนดไวคือ
1. การแตงกายนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.1 เสื้อ เปนเสื้อเชิ้ตคอตั้งผาขาวเกลี้ยงไมบางจนเกินไปผาอกตลอด มีสาบที่อกเสื้อกวาง 5 เซนติเมตร
ใชกระดุมสีขาวกลมแบน เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร แขนสั้นเพียงขอศอก มีกระเปาเหนือติดราวนม
ซาย 1 กระเปา ขนาดกวาง 8 -12 เซนติเมตรและลึก 10 – 15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ขางบน
กระเปาขึ้นไป 1 เซนติเมตร ปกชื่อ – นามสกุลดวยดายสีน้ําเงินขนาดสูง 1 เซนติเมตรและดานขวาบริเวณเหนือราว
นมใหปกอักษรยอของโรงเรียน “ ค.ส.ว.”ขนาดความสูง 1.5 เซนติเมตรและใหปกสัญลักษณของโรงเรียนบนอักษร
ยอหางประมาณ 1 เซนติเมตรและปกวงกลมสีน้ําตาลขนาดเล็กที่ปกเสื้อดานซา ยเปนแนวตรงขนานกับชายปก
ดานหนา ม.1 ปก 1 ม.2 ปก 2 ม.3 ปก 3
1.2 กางเกง เปน ผ า สีก ากี แบบกางเกงไทย ขาสั้ นเพี ยงเหนือ เข า บนกึ่ ง กางลู ก สะบา ประมาณ 5
เซนติเมตร เมื่อยืนตรงขากางเกงกวางพองาม ตามขนาดของผูนุงเมื่อยืนตรงชายกางเกงอยูประมาณ 8 – 12
เซนติเมตร ไมมีกระเปาหลัง เปายาวพองาม มีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละกระเปาเมื่อสวมใหหัวกางเกงยาวถึง
สะดือทับชายเสื้อไวใหเรียบรอย
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1.3 เข็มขัด ขนาดกวาง 3 – 4 เซนติเมตร ยาวตามขนาดของนักเรียน หัวสี่เหลี่ยมผืนผามีเข็มเดียวมี
ปลอกหนังสีเดียวกับสาย หรือใชเข็มขัดลูกเสือแทนก็ได
1.4 รองเทา รองเทาผาใบสีน้ําตาล หุมสน สายรองเทาชนิดผูก ไมมีลวดลาย
1.5 ถุงเทา ในเครื่องแบบนักเรียนเปนถุงเทาสีน้ําตาลยาวประมาณกึ่งกลางหนาแข็ง ไมมีลวดลายใด ๆ
หากยาวพับปลายเสมอ ขอเทา
1.6 ทรงผม ตองตัดสั้นและตัดเกรียนใหเสนผมชิดหนังศีรษะ ศีรษะสวนบนหรือแถวชายหนาผากจะตอง
ยาวไมเกิน 3 เซนติเมตร ไมหวีแสกกลาง ไมใชน้ํามันหรือครีมแตงผม ไมยอมสีผมใหผิดไปจากธรรมชาติพรอมทั้ง
ไมไวหนวดเครา
2. การแตงกายนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 เสื้อ เปนเสื้อเชิ้ตคอตั้งผาขาวเกลี้ยงไมบางจนเกินไปผาอกตลอด มีสาบที่อกเสื้อกวาง 5 เซนติเมตรใช
กระดุมสีขาวกลมแบน เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร แขนสั้นเพียงขอศอก มีกระเปาเหนือติด ราวนม
ซาย 1 กระเปา ขนาดกวาง 8 -12 เซนติเมตรและลึก 10 – 15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ขางบน
กระเปาขึ้นไป1 เซนติเมตร ปกชื่อ – นามสกุลดวยดายสีน้ําเงินขนาดสูง 1 เซนติเมตรและดานขวาบริเวณเหนือราว
นมใหปกอักษรยอของโรงเรียน “ ค.ส.ว.”ขนาดความสูง 1.5 เซนติเมตรและใหปกสัญลักษณของโรงเรียนบนอักษร
ยอหางประมาณ 1 เซนติเมตร และปกดาวสีนา้ํ ตาลขนาดเล็กที่ปกเสื้อดานซายเปนแนวตรงขนานกับชายปก
ดานหนา ม.4 ปก 1 ม.5 ปก 2 ม.6 ปก 3
2.2 กางเกงใชสีกรมทาขาสั้นแบบเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
2.3 เข็มขัด ใชสีดําผิวมันเวลาคาดใหผิวมันอยูดานนอกขนาดกวางตั้งแต 2.5 – 4 เซนติเมตร ตามสวน
คาดตัวของนักเรียน และมีปลอกสีเดียวกัน ขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดใชโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมพื้นผา
เปดหัวเหล็กมีเข็มสําหรับสอดรูเข็มขัดเพียงรูเดียวเทานั้น
2.4 รองเทา ใชรองเทาผาใบสีดํา หุมสน สายรองเทาชนิดผูกเทานั้น ไมมีลวดลาย
2.5 ถุงเทา ถุงเทาในเครื่องแบบนักเรียนเปนถุงเทาสีขาวยาวประมาณกึ่งกลางหนาแข็ง ไมมีลวดลายใดๆ
หากยาวพับปลายเสมอขอเทา
2.6 ทรงผม ใหตัดทรงรองทรงสูง สวนบนหรือแถวชายหนาผากจะตองยาวไมเกิน 3 เซนติเมตร
ไมหวีแสกกลาง ไมใชน้ํามันหรือครีมแตงผม ไมยอมสีผม ใหผิดไปจากธรรมชาติ ไมไวหนวดเครา
3. การแตงกายนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3.1 ทรงผม ใหตัดสั้นต่ํากวาติ่งหูไดไมเกิน 2.5 เซนติเมตร ติดกิ๊บสีดําเทานั้น หามมีลวดลาย ไมแตงดวย
เครื่องแตงใด ๆ ไมตัดหรือซอยหรือทําสีผม หากตองการไวผมยาวใหทําหนังสือขออนุญาตไวผมยาวโดยผูปกครอง
รับรอง
3.2 เสื้อ ใหใชผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร ไมมีลวดลาย เสื้อกะลาสี คอลึกพอสวมศีรษะไดสะดวก สาบ
ตลบเขาขางในมีปกขนาด 10 เซนติเมตร ใชผา 2 ชั้นเย็บเขาถ้ํา แขนยาวปลอยพอดีศอกจีบเล็กนอย
ประกอบดวยผา 2 สัน กวาง 3 เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อวัดจากขอมือไปเมื่อยืนตรงระยะตั้งแต 10 – 15
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เซนติเมตร ชายขอบเสื้อดานลางมีขอพับไมเกิน 3 เซนติเมตร ขนาดเสื้อตั้งแตแขนจนถึงขอบลางมีความยาว
พอเหมาะกับตัวไมรัดเอว ริมขอบลางดานขวาติดกระเปาขนาด 5 – 9 เซนติเมตร ยาว 7 – 10 เซนติเมตร ตาม
ขนาดของเสื้อ ปากกระเปาเปนริมกวางไมเกิน 2 เซนติเมตร ผาผูกคอกรมทา ชายสามเหลี่ยมกวาง 8 – 12
เซนติเมตร ผูกเงื่อนกะลาสี หนาอกซายปกชื่อ – นามสกุลดวยดายสีนา้ํ เงินขนาดสูง 1 เซนติเมตรและดานขวา
บริเวณเหนือราวนมใหปกอักษรยอของโรงเรียน “ค.ส.ว.”ขนาดความสูง 1.5 เซนติเมตรและใหปกสัญลักษณของ
โรงเรียนบนอักษรยอหางประมาณ 1 เซนติเมตรและปกวงกลมสีน้ําตาลขนาดเล็กที่ปกเสื้อดานซายเปนแนวตรง
ขนานกับชายปกดานหนา ม.1 ปก 1 ม.2 ปก 2 ม.3 ปก 3
3.3 กระโปรง ผาสีนา้ํ เงินเกลี้ยงแบบธรรมดา ไมมีลวดลายดานหนาและดานหลังจัดเปนกลีบขางละ 3
กลีบ หันกลีบออกดานนอกเย็บทับกลีบขอบกระโปรงลงมา 8 – 12 เซนติเมตร เวนระยะความกวางตรงกลางพอ
งามของกระโปรงพอคลุมเขาติดซิบขางเดียว
3.4 ถุงเทา ถุงเทาในเครื่องแบบนักเรียนเปนถุงเทาสีขาวยาวประมาณกึ่งกลางหนาแขง ไมมีลวดลาย
ใดๆหากยาวพับปลายเสมอขอเทา
3.5 รองเทา เปนรองเทาหนังหุมสนสีดํา ยกเวนกรณีวันที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมโดยอนุญาตใหใสเปน
ประจําวันหรือวันที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา อนุญาตใหสวมรองเทาผาใบสีขาวหุมสนมีสายผูก
รองเทาไมมีลวดลายใดๆ
4. การแตงกายนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1 ทรงผม ตัดสั้นต่ํากวาปลายหูไดไมเกิน 4.5 เซนติเมตร ผมยาว รวบตึงใหเรียบรอย สามารถใชยางรัด
ผมสีดําหรือกิ๊บสีดําโบวสีน้ําเงินไมมีลวดลายผูกไดไมดัดหรือซอยหรือทําสีผมหากตองการไวผมยาวใหทําหนังสื อขอ
อนุญาตไวผมยาวโดยผูปกครองรับรอง
4.2 เสื้อ ใหใชผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร ไมมีลวดลาย ไมจับเกล็ดเนนทรง คอเชิ้ตสาบตลอดตลบ
เขาถึงขางในแขนยาวเหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กนอยประกอบดวยผา 2 ชิ้น กวาง 3 เซนติเมตร ใชกระดุมกลม
แบนขาวเสนผานศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร 4 – 5 เม็ด ดานหนาอกซายปกชื่อ – นามสกุลดวยดานสีนา้ํ เงิน
ขนาดสูง 1 เซนติเมตร และดานขวาบริเวณเหนือราวนมใหปกอักษรยอของโรงเรียน “ ค.ส.ว.”ขนาดความ สูง 1.5
เซนติเมตรและใหปกสัญลักษณของโรงเรียนบนอักษรยอหางประมาณ 1 เซนติเมตรและปกดาวสีนา้ํ ตาลขนาดเล็ก
ที่ปกเสื้อดานซายเปนแนวตรงขนานกับชายปกดานหนา ม.4 ปก 1 ม.5 ปก 2 ม.6 ปก 3
4.3 เข็มขัด ใชเข็มขัดสีดํากวาง 3 – 5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมผืนผาชนิดหัวกลัดหุมหนังสีดําเสน
เดียวคาดทับไวชิดขอบกระโปรง
4.4 กระโปรง ผาสีน้ําเงินเกลี้ยงแบบธรรมดา ไมลวดลายดานหนาและดานหลังจัดเปนกลีบขางละ 3 กลีบ
หันกลีบออกดานนอกเย็บทับกลีบขอบกระโปรงลงมา 8 – 12 เซนติเมตร เวนระยะความกวางตรงกลางพองาม
ความยาวของกระโปรงคลุมเขาติดซิบขางเดียว
4.5 ถุงเทา สีขาวสั้นไมมีลวดลายใดๆ ถายาวใหพับปลายเสมอขอเทา
4.6 รองเทา เปนรองเทาหนังหุมสน สีดํา ยกเวนกรณีวันที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมโดยอนุญาตใหใสเปน
ประจําวันหรือวันที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา อนุญาตใหสวมรองเทาผาใบสีขาวหุมสนมีสายผูก
รองเทาไมมีลวดลายใดๆ
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วัน
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร

การแตงกายประจําวัน
ม.ตน
ม.ปลาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
ชุดพละ
ชุดพละ
ชุดพละ
ชุดพละ
เครื่องแบบลูกเสือ
เครื่องแบบ
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
ยุวกาชาด
อาสายุวกาชาด
อาสายุวกาชาด
ชุดเสื้อคอโปโล
ชุดเสื้อคอโปโล
ชุดเสื้อคอโปโล
ชุดเสื้อคอโปโล
กางเกงนักเรียน
กระโปรงนักเรียน
กางเกงนักเรียน
กระโปรงนักเรียน
ชุดผาไทย
ชุดผาไทย
ชุดผาไทย
ชุดผาไทย

หมายเหตุ

1.การแตงกายเครื่องแบบอื่นๆจะตองถูกแบบครบเครื่องแตงกายตั้งแตศีรษะถึงรองเทา
2.นักเรียนตองแตงกายใหเรียบรอยตามระเบียบเมื่อแตงกายเครื่องแบบนักเรียน
3. การแตงกายประจําวันตองใหถูกตองตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
4. การแตงกายในบางกรณี ทางโรงเรียนอาจพิจารณาอนุญาตใหแตงกายตามความเหมาะสม
กับสถานการณและการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดประโยชนแกผูเรียน โรงเรียนและสังคม
5. การแตงชุดอื่นใดที่ไมเปนไปตามที่โรงเรียนกําหนดตองไดรับการประสานและอนุญาตจากทาง
โรงเรียนโดยผานฝายกิจการนักเรียนทุกครั้ง เพื่อประกาศใหทราบและปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกัน

การแตงกายประจําวันของนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
การแตงกายชุดนักเรียน

ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ปลาย

อาสายุวกาชาด

เครื่องแบบลูกเสือ-ยุว
กาชาดระดับ 3
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

การแตงกายชุดพละ
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การแตงกายชุดเสื้อโปโล
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หมวดที่ 3
วินัย
ขอที่ 1 วินัยทั่วไป : นักเรียนตองปฏิบัติดังตอไปนี้
1.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด
1.2 สนับสนุนนโยบายของโรงเรียน และตั้งใจเลาเรียน
1.3 เชื่อฟง/ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะครูและโรงเรียน
1.4 มีความซื่อสัตยตอ ตนเองและผูอื่น
1.5 ตรงตอเวลา ไมมาโรงเรียนสาย ไมหลบหนีจากหองเรียน ไมหลบแถวและไมหนีโรงเรียน
1.6 รักษาวินัยในหองเรียน ใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน ไมกระทําการใดๆอันเปนที่
รบกวนหรือกอความรําคาญแกผูอื่น
1.7 ประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียน ดังตอไปนี้
(1) ไมลวนลามเยาแหยเพศตรงขาม หรือผูอื่น
(2) ไมเที่ยวกลางคืนหลังเวลา 22.00 น.
(3) ไมนาํ ภาพหรือสื่อลามกอนาจารมาโรงเรียน
(4) ไมทําเสียงดัง รองรําทําเพลงในที่สาธารณะ หรือในบริเวณโรงเรียนโดยไมมีเหตุอันควร
1.8 ชวยกันรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน และสาธารณสมบัติของแผนดินไมทําใหสกปรกหรือชํารุด
เสียหาย
1.9 เคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดาผูปกครอง และครู – อาจารยไมแสดงกิริยาอาการกระดาง
กระเดื่องกาวราว หรือกิริยาอันไมสุภาพตอหนาและลับหลัง
1.10 ไมกลาววาจาหรือแสดงกิริยาที่เปนชนวนกอใหเกิดความเกลียดชังหรือทะเลาะวิวาทดังนี้
(1) กลาวคําหยาบหรือไมสุภาพตอผูอื่น
(2) กลาวประชด เสียดสี ลอเลียนผูอื่น
(3) กลาวคําดูถูกหรือหมิ่นประมาทผูอื่น
1.11 ตองชวยเหลือการงาน รวมกิจกรรมกับโรงเรียน ตามที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียนหรือคณะครู
1.12 ตองทําการบาน / งาน หรือ ชิ้นงาน ตามที่ครู – อาจารย มอบหมายใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด
1.13 ผูใดฝาฝน / ไมปฏิบัติตามวินัยทั่วไป ถือวากระทําผิดวินัย
ขอที่ 2 ความผิดวินัยรายแรง : หมายถึงนักเรียนที่มีพฤติกรรม หรือกระทําดังตอไปนี้
2.1 ประพฤติตนใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน
2.2 ขัดขืนหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของโรงเรียนหรือคณะครู จนเกิดความเสียหาย
2.3 แจงความเท็จตอคณะครูหรือผูบริหารหรือปกปดขอเท็จจริง ทําใหเกิดความเสียหายตอโรงเรียนหรือ
ผูอื่น
2.4 สูบบุหรี่ในเครื่องแบบนักเรียน ใหปรากฏที่สาธารณะ
2.5 แตงกายเครื่องแบบนักเรียนไมเรียบรอย หรือประพฤติไมเหมาะสม / กระทําความผิด ขณะอยูใน
เครื่องแบบนักเรียนปรากฏในที่สาธารณะ กอใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียน
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2.6 ทําลายทรัพยสินของโรงเรียน หรือสาธารณสมบัติของแผนดินใหบุบสลายใชการไมได
2.7 กลาวคําหยาบ หมิ่นประมาทกาวราวตอบิดามารดา ผูป กครอง หรือคณะครู
2.8 ทํารายรางกาย หรือแสดงทาทีจะทํารายบิดามารดา ผูปกครอง หรือคณะครู
2.9 ทะเลาะวิวาทหรือตอสูกันโดยใชอาวุธ เวนแตเปนการปองกันตัวพอสมควรแกเหตุ
2.10 ทํารายรางกายผูอื่นใหไดรับบาดเจ็บ
2.11 ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
2.12 นักเรียนประพฤติตนโดยกระทําอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา ดังเหตุตอไปนี้
(1) ดื่มหรือใชเครื่องดองของเมาหรือสิ่งเสพติดใหโทษอยางอื่น รวมทั้งมีอุปกรณที่ใชเสพติดใหโทษไวใน
ครอบครอง
(2) นําสิ่งเสพติดใหโทษมาเผยแพรซ้อื ขาย
(3) เลนการพนัน
(4) ชูสาวและหรือเกิดการหมั้นกันในระหวางกําลังศึกษา
(5) บอนทําลายความสามัคคีทั้งในหรือนอกโรงเรียน
(6) ลักขโมยทรัพยสินของผูอื่น
(7) มีอาวุธไวในครองครอบ
(8) มีวัตถุระเบิดไวในครอบครอง
2.13 นักเรียนเจตนากระทําผิดทางอาญา ยกเวนความผิดลหุโทษ
หมวดที่ 4
บทลงโทษ
ขอที่ 1 เมื่อนักเรียกระทําผิด ประพฤติตนฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา หรือกฎกระทรวงวาดวยความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาใหลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1.1 วากลาวตักเตือน
1.2 ทําทัณฑบน
1.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
1.4 ทํากิจกรรม เพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขอที่ 2 กําหนดใหนักเรียนทุกคนของแตละชวงชั้น มีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน
ขอที่ 3 การลงโทษ ถาเปนความผิดครั้งแรก ๆ และไมรายแรงใหวากลาวตักเตือน แตถาเจตนากระทําผิดที่รา ยแรง
ก็สามารถลงโทษ โดยทําทัณฑบน และตัดคะแนนความประพฤติทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามลําดับ
ก็ได พรอมบันทึกเปนหลักฐานทุกครั้ง ดังนี้
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3.1 โทษวากลาวตักเตือน เปนการลงโทษกรณีนักเรียนกระทําผิดที่ไมรา ยแรงอาจกลาวตักเตือนดวยวาจา
ก็ไดแตถายังฝนกระทําผิดอีกหรือบอยครั้ง ก็ใหบันทึกเปนลายลักษณอักษรดวย
3.2 โทษทําทัณฑบน เปนการลงโทษกรณีไดรับการลงโทษตาม 3.1 เกิน 3 ครั้ง และเปนการลงโทษตาม
ระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนฯ พ.ศ. 2548 ขอ 5 (2) และขอ 8
3.3 โทษตัดคะแนนความประพฤติ เมื่อดําเนินการตาม 3.1 และ 3.2 แลวใหตัดคะแนนความประพฤติ :
หมวดที่ 5 และใหลงบันทึกเปนไปตามรายงานพฤติกรรมความผิดรายบุคคล
3.4 โทษทํากิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปนการลงโทษกรณีนักเรียนกระทําความผิด และถูก
ลงโทษตาม 3.3 และหรือถูกลงโทษตัดคะแนนฯ เกิน 20 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้
3.4.1 ถูกลงโทษตัดคะแนนฯ 21-30 คะแนน นักเรียนตองทํากิจกรรมความดีหรือกิจกรรมสาธารณะ
ทดแทนอยางนอย 1 กิจกรรม / 2 วัน ตามที่โรงเรียนกําหนดโดยแจงใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง และขอเชิญ
พบ
3.4.2 ถูกตัดคะแนนฯ 31-40 คะแนน ตองทํากิจกรรมความดีฯ อยางนอย 2 กิจกรรม / 3 วัน ตามที่
โรงเรียนกําหนดโดยแจงใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง และขอเชิญพบ
3.4.3 หากถูกตัดคะแนนฯเกิน 40 คะแนน ทางคณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการลงโทษตามความขอ
3.4.2 และทําทัณฑบนไวเพื่อพิจารณา
ขอที่ 4 กระบวนการพิจารณาลงโทษ
4.1 ครูทุกคนมีบทบาทหนาที่ปกครองดูแลนักเรียน สามารถลงโทษนักเรียนที่กระทําความผิดไดทั้งนี้ให
ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ
4.2 กรณีกระทําความผิดซ้ําซาก / บอยครั้ง หรือรายแรง / สลับซับซอน ใหแจงครูที่ปรึกษาหรือฝาย
กิจการนักเรียน ดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนตอไป
4.3 ความผิดบางกรณี อาจพิจารณาใหชดใชคาเสียหายได
ขอที่ 5 กรณีนักเรียนเจตนากระทําความผิดอยางรายแรง และหรือถูกตัดคะแนนฯ เกิน 60 คะแนน ทางโรงเรียน
จะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการลงโทษตามความเหมาะสม / ไมตามลําดับโทษก็ได หรือตกลงกับ
ผูปกครองใหเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่เรียนใหม
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หมวดที่ 5
การตัดคะแนนความประพฤติ
การตัดคะแนนความประพฤติ ใหตัดตามลักษณะความผิด ดังตอไปนี้
รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

รายละเอียด
เสื้อไมปกชือ่ สกุล อักษรยอ ตราโรงเรียน
ใสเสื้อผูอ ื่นมาโรงเรียน
รอยชายเสือ้ ดวยเชือก
ใสเสื้อกันหนาวโดยไมสวมเสื้อนักเรียน
ใสเครื่องประดับที่ไมเหมาะสมมาโรงเรียน
ไมเอาชายเสือ้ นักเรียนหรือเสื้อพละเขาขางในกางเกง
ทรงผมไมถูกระเบียบของโรงเรียน
เปลี่ยนสีหรือซอยผม
ไวหนวด เครา แตงหนา กันคิ้ว
ไมแตงชุดเครื่องแบบตามทีโ่ รงเรียนกําหนด
กระโปรง กางเกง ยาวหรือสั้นกวาเกณฑ
เหยียบสนรองเทานักเรียนและรองเทาพละ
นักเรียนชายใสเจลลตกแตงทรงผม
แตงกายไมถูกระเบียบ
ถุงเทาผิดระเบียบ
รองเทาผิดระเบียบ
เล็บยาว เจาะหู ใสตา งหู แตงหนา ทาเล็บ
กลาววาจาไมสภุ าพหยาบคาย
ไมสาํ รวมกิริยามารยาทในโรงเรียน
ไมสาํ รวมกิริยามารยาทนอกโรงเรียนในเครื่องแบบ
ทะเลาะวิวาทแตไมใชกําลังทํารายกัน
ทะเลาะวิวาทและใชกําลังทํารายกัน
รวมทะเลาะวิวาทและใชกําลังทํารายกัน
นําบุคคลภายนอกมาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียน
มีสวนรวมในการกระทําผิด
เลนกันโดยประมาททําใหเกิดบาดแผล
มีสอื่ หนังสือ คลิปลามกไวในครอบครองหรืออานหรือดู
เลนการพนัน
แสดงการขมขูเพื่อหวังทรัพย
ลักขโมย หรือแอบอางเอาของผูอ นื่
ทําลายทรัพยสินของโรงเรียน
กลั่นแกลงเพื่อน/ผูอ ื่นโดยเจตนา
เที่ยวในสถานที่ไมเหมาะสมหรือลักษณะมั่วสุม

ตัดคะแนน
2
3
3
3
2
2
3
10
5
3
5
2
3
5
2
3
3
4
2
4
5
20
20
20
5
5
10
15
10
15
10
5
10
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รหัส

รายละเอียด

ตัดคะแนน

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

วางตัวไมเหมาะสมกับเพื่อนตางเพศ
ไมเชื่อฟงคําสั่งสอน แสดงกิริยา วาจา อาการที่ขาดความเคารพตอครู
เพิกเฉยหรือหนีการลงโทษของครู
ใหความรวมมือเพื่อนหนีเรียน
หมิ่นประมาทผูอื่นโดยใชเอกสาร/สื่อโฆษณา
กลั่นแกลงเพื่อน/ผูอ ื่นโดยเจตนา
ขาดเรียนโดยไมแจงเหตุผลเกิน 3 วัน
มาสายแลวไมแจง/รายงานตัวตามที่ตกลง/กําหนด
ไมเขากิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนด
ไมเขาเรียนตามตารางเรียนของตน

5
10
5
10
15
5
5
3
5
5

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ไมตั้งใจและไมสนใจเรียน
มาสาย เขาเรียนชา เขาประชุมสาย
ไมรักษาความสะอาดหองเรียนและบริเวณโรงเรียน
นําอาหาร เครื่องดื่มขึ้นไปบนอาคารเรียน
เลนฟุตบอลหรือกีฬาอื่นในหองเรียน
แอบอางชื่อผูอ ื่น กระทําการอื่นใดที่ทําใหเปนที่เดือดรอน
ไมเขาแถวในตอนเชาหรือกอนเขาเรียนกิจกรรมโฮมรูม
ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต
ไมเขาออกทางประตูโรงเรียน
ไมสงใบลาของวันที่ไมมาโรงเรียน
ยืมหนังสือหองสมุดไมคืนตามกําหนดเวลาและถูกทวงถาม
ตัดหนังสือ สิ่งพิมพ ในหองสมุด
ปลอมแปลงลายมือชือ่ บุคคลอื่น ปลอมแปลงเอกสาร
พกพาอาวุธ สิ่งของคลายอาวุธมาโรงเรียน
ชูสาว

3
3
3
5
5
4
3
5
4
2
3
5
20
20
10
20
10
10
3
3
10
20
20
20

ประพฤติชั่วซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน/เจตนากระทําความผิดภายนอกโรงเรียนขณะสวมเครื่องแบบ

ทุจริตในการสอบ
นําประทัด ดอกไมไฟมาเลนในโรงเรียน
ซื้อของรานคานอกโรงเรียนในเวลาเรียน
นําเครื่องเลนที่ไมเหมาะสมมาโรงเรียน
สูบบุหรี่/มีบุหรี่ไวในครอบครอง
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
เสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือมีไวในครอบครอง
เกี่ยวของกับสือ่ ลามกอนาจาร
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อื่นๆ ตามที่โรงเรียนพิจารณาแลวเห็นวาเปนความผิด

คณะกรรมการ
พิจารณา

หมวดที่ 6
ความดี
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนเปนคนดี เกง และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขไดรับขวัญและ
กําลังใจในการกระทําความดี โรงเรียนจึงกําหนดใหมีหมวดความดีเพื่อถือปฏิบัติ และโรงเรียนอาจประกาศ
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมอีกตอไป
รายงานทะเบียนความดี
ที่
รายละเอียด
การพิจารณาและวิธีการปฏิบัติ
1 เปนประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
(1)เพิ่มคะแนน
(2)เมื่อนักเรียนกระทําคุณงามความดีและไดรบั
2 เปนคณะกรรมการสภานักเรียน
3 เปนตัวแทนโรงเรียนเขาแขงขันและชนะเลิศระดับจังหวัด คะแนนรวม 180 คะแนนขึ้นไปโรงเรียนมอบ
เกียรติบัตรบันทึกประวัติและประกาศยกยอง/
ระดับภาค
ชมเชย
4 เปนตัวแทนโรงเรียนเขาแขงขันและชนะเลิศ
(3)รายละเอียด/กรณีอื่นๆอาจแตงตั้ง
ระดับประเทศ
คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ
5 เปนตัวแทนประเทศเขาแขงขันระดับนานาชาติ
(4)คณะกรรมการพิจารณามอบทุนการศึกษา
ไดรับเกียรติบัตรจากโรงเรียน หรือกลุมฯที่ไดรับ
มอบหมายหรือหนวยงานอื่น กรณีทําคุณงามความดีหรือ
อื่นๆ
7 พบ-มอบเงิน สิ่งของที่มีราคา 50 บาทขึ้นไป
8 ชี้/แจงเบาะแสใหสามารถทราบผูที่กระทําความผิดขั้น
รายแรงโดยเจตนาหรือผูกอเหตุราย
9 อาสาสมัครชวยเหลือปฏิบัติงานเพื่อโรงเรียนหรือ
สวนรวมตามโอกาสหรือเมื่อโรงเรียนรองขอ
10 มีน้ําใจชวยเหลือผูดอยโอกาสอยางสม่ําเสมอและเดนชัด
11 ไดรับการยกยอง/คัดเลือกใหเปนคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม ระดับจังหวัดขึ้นไป
12 อาสาชวยเหลือปฏิบัติงานเพื่อชุมชนและสังคม
13 เขารวมกิจกรรมทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
14 เขารวมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจําสัปดาหเปน
ประจํา
15 มีมารยาทเรียบรอย พูดจาไพเราะ
16 มีสัมมาคารวะ รูกาลเทศะ ออนนอมถอมตน
17 อื่นๆ(ที่คณะกรรมการฯเห็นสมควร)
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หมวดที่ 7
บททั่วไป
1.ความผิดที่กระทําซ้ํา ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุมบริหารกิจการนักเรียนที่จะเพิ่มโทษตาม
สมควร
2.ความผิดอันใดที่ไมไดระบุหรือกําหนดไว ใหคณะกรรมการกลุมบริหารกิจการนักเรียนพิจารณาการ
ลงโทษแลวเสนอผูอํานวยการสั่งการ
3.ความผิดบางกรณี คณะกรรมการพิจารณาเชิญผูปกครองเพื่อรับทราบและแกไขรวมกันทันที
4.กรณีเกิดการหมั้นระหวางที่กําลังศึกษาอยู ทางโรงเรียนไดกําหนดโทษทางวินัยรายแรงและอาจ
พิจารณาขอความรวมมือใหศึกษาตอนอกระบบตามความเหมาะสม
5.ทางโรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนพกพาหรือนําโทรศัพทมาใชในบริเวณรอบๆโรงเรียนพรอมทั้งในเวลา
ราชการ ถากรณีฝาฝนทางโรงเรียนจะดําเนินตามระเบียบของโรงเรียน
6.หากมีปญหาใดๆจากการใชระเบียบนี้ใหคณะกรรมการกลุมบริหารกิจการนักเรียนประชุมปรึกษาเพื่อ
แกปญหา
7.นักเรียนทุกคนตองเลือกตั้งหัวหนาหอง ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนหรืออื่นใดที่แสดงถึงความ
เปนประชาธิปไตย
8.นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด
กิจกรรมหนาเสาธง
ตัวแทนนักเรียนกลาวนํา
“ธงชาติและเพลงชาติไทยเปนสัญลักษณของความเปนไทยเราจึงควรรวมใจยืนตรงเคารพธงชาติดวยความ
ภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เคารพธงชาติ ทั้งหมดตรง”
หรือกลาวนําเนื้อหาปลุกใจ/รักความเปนไทย/สามัคคี แลว “เคารพธงชาติ ทั้งหมดตรง”
เพลงชาติ
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เปนประชารัฐ ไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดทั้งมวลดวยไทย
ลวนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แตถึงรบไมขลาด เอกราชจะไมใหใครขมขี่สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชยั ชโย
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สวดมนต

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พระผูมีพระภาคเจา เปนพระอรหันตดบั แลวซึ่งกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
พระธรรมเปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว
ธัมมังนะมะสามิ
ขาพเจานมัสการพระธรรม
สุปฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงคฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว
สังฆังนะมามิ
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ

สงบนิ่ง (ควรใหไดอยางนอย 1 นาที) การปฏิบัติ
การยืนทําโดยยืนใหตรง วางมือขวาทับมือซาย คว่ํามือทั้งสองหลับตา
คําปฏิญาณตน
เราคนไทย ใจกตัญู รูคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งบรรพบุรษุ ของเรา เอาเลือดเอาเนื้อ เอาชีวิต
และความลําบากยากเข็ญเขาแลกไว เราตองสละชีพเพื่อชาติ เราตองบํารุงศาสนา เราตองรักษา
พระมหากษัตริย เรานักเรียนจะตองประพฤติตน ใหอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความซื่อสัตยตอ
ตนเองและผูอื่น เรานักเรียนจะตองไมกระทําตน ใหเปนที่เดือดรอน แกตนเองและผูอื่น
คําแผเมตตา
สัพเพ สัตตา
สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรซึ่งกันและกันเลย
อัพยาปชฌา โหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย
สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิด
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ปรัชญาของโรงเรียน สุสฺสูสํลภเตปญญํ หมายถึง ผูฟงดียอมเกิดปญญา
คําขวัญของโรงเรียน ตรงเวลา สามัคคี มีวินยั ตั้งใจเรียน
อัตลักษณของโรงเรียนมารยาทดี มีวินัย ใฝคณ
ุ ธรรม
เอกลักษณของโรงเรียนยิ้ม ไหว ทักทาย
คุณลักษณะอันพึงประสงคมี 8 ขอ
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
4. ใฝเรียนรู
7.รักความเปนไทย

2. ซื่อสัตย สุจริต
5.อยูอยางพอเพียง
8. มีจิตสาธารณะ

3. มีวินัย
6. มุงมั่นในการทํางาน

เพลงมารช ค.ส.ว.
*โคกสะอาดวิทยาเราเกรียงไกร เรารวมใจพรอมสูเปนหนึ่งเดียว
สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียว กองเกริกไกรทั่วหลาแดนสยาม
มุงใฝเรียน เพียรขยัน หมั่นศึกษา
การกีฬาพัฒนากาวไกล
รวมสรางสรรค คุณธรรมคูน้ําใจ สรางคนดีมีวินัยใหสังคม
น้ําตาลเหลืองเดนสงาเปนมิ่งขวัญ อินทนิลพฤกษาพรรณรัญจวนใจ
ที่คงอยูยิ่งยืนยงสถิตยใน
ศูนยรวมใจสถาบันอันรุงเรือง
**ภาคภูมิใจหยิ่งในเกียรติและศักดิ์ศรี
รวมสืบสานประเพณีชาติเผาพันธุ
เราพี่นองผองเพื่อนสถาบัน
จะรักมั่นและผูกพันธุมิหวั่นไหว
จะจงรักภักดีซื่อถือในสัตย
จะยืนหยัดพัฒนารวมสรางสรรค
จะฟนฝาอุปสรรคเคียงขางกัน
จะคงมั่นชั่วนิรันดรขอสัญญา
*เชิดชูชัยใฝจงรักภักดีชาติ
เคารพศาสนกษัตรายิ่งสิ่งไหน
ขอบารมีของพระองคจงอวยชัย ใหการศึกษาทั่วถิ่นไทยจงเจริญ
เพลงสรรเสริญพระบารมี
ขาวรพุทธเจา เอามโนและศิระกรานนบพระภูมิบาลบุญดิเรก เอกบรมจักริน
พระสยามมินทรพระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเปนสุขศานตขอบันดาล ธ ประสงคใด จงสฤษดิ์ ดัง
หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย
การไหว (ไหวครู/ผูมีอายุมากกวา) ที่ถูกตองและสวยงาม การปฏิบัติ ยืนตรงสนเทาชิดปลายเทาแยก
ประนมมือ นอมศีรษะลงและโคงตัวใหสวยงาม หัวแมมืออยูปลายจมูก นิ้วชี้จรดระหวางคิ้ว
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ฝายบริการ
ฝายอาคารสถานที
และ ่
ชุมชน
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งานอาคารสถานที่เปนการบริการในดานการใช การถนอมรักษา การปรับปรุงซอมแซมและการพัฒนาตัวอาคาร
สถานที่ สวนหยอมและสาธารณูปโภคทั้งปวงใหเกิดประโยชนในดานการเรียนการสอนมากที่สุด
ขอปฏิบัติงานอาคารสถานที่
1. หองเรียน

นักเรียนมีหนาที่รับผิดชอบในการทําความสะอาด ตกแตงและบํารุงรักษาใหมีความพรอมที่จะใชเปน
หองเรียนอยูเสมอ ไมนําอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานในหองเรียน ไมขีดเขียนหรือใชสีพนตามฝาพนัง ไมนั่ง
เกาอี้ในลักษณะ 2 ขา เปนตน
2. ระเบียบปฏิบัติในการใชบริการโรงอาหาร
1. ไมทิ้งเศษขยะในโรงอาหาร ชวยกันรักษาความสะอาดของโรงอาหารและบริเวณใกลเคียง
2. ไมนั่งบนโตะอาหารและวางเทาบนโตะนั่ง
3. ไมนําถวยชาม ชอน แกว และอุปกรณอื่นๆ ของแมคาออกนอกโรงอาหาร
4. ซื้ออาหารในเวลาที่โรงเรียนกําหนด
5. ไมใชโรงอาหารเปนแหลงมั่วสุมอบายมุข หรือหลบหนีชั่วโมงเรียน
6. เมื่อซื้ออาหาร น้ํา ตองเขาแถวหรือลําดับกอนหลัง
7. ตองรับประทานอาหารอยางเปนระเบียบเรียบรอย ไมพูดคุยเสียงดัง
8. โปรดประหยัดพลังงานไฟฟา และประหยัดน้ําโดยการปดทุกครั้งเมื่อใชเสร็จ
9. ชวยกันสอดสองการใหบริการ คุณภาพของแมคา หากแมคารายใดมีปญหาใหแจงอาจารย
ผูรับผิดชอบรับทราบ
3. ระเบียบปฏิบัติในการใชบริการหองพยาบาล
1. นักเรียนที่เจ็บปวยและมีความประสงคจะใชยา ติดตอไดจากเจาหนาที่ประจําโรงเรียนเทานั้น และ
จะตอง ลงบันทึกการใชบริการในสมุดบันทึกฯทุกครั้ง
2. นักเรียนที่ปวยหนักจนไมสามารถนั่งเรียนได ขอมีสิทธิ์นอนพักในหองพยาบาลไมเกิน 1 คาบ
ถายังไมหายพิจารณาใหผูปกครองรับกลับได และควรไดรบั อนุญาตจากครูประจําวิชา ครูที่ปรึกษา หรือครูเวรประจําวัน
กอน
3. นักเรียนตองไมเยี่ยมเพื่อนในหองพยาบาลเกิน 2 คน
4. นักเรียนที่เขาพักในหองพยาบาล หามนําเพื่อนมาเยี่ยม พูดเสียงดัง และไมนาํ อาหารเขามา
รับประทานในหองพยาบาล
5. กรณีที่นักเรียนที่พักในหองพยาบาล กอนออกจากหองควรเก็บที่นอนใหเรียบรอย
6. หากมีกิจอื่นใดๆในหองพยาบาล เชน ชั่งน้าํ หนัก วัดสวนสูงวัดสายตา และวัดความดันโลหิต
นักเรียนตองขออนุญาตเจาหนาที่หรือครูผูรับผิดชอบทุกครั้ง
4. ระเบียบปฏิบัติในการใชบริการหองโสตทัศนศึกษา
1. เปดบริการตั้งแตเวลา 07.30-16.30 น.
2. ติดตอขอจองลําดับการใชบริการลวงหนากับเจาหนาที่งานโสตทัศนศึกษา อยางนอย 1 วัน
3. หามนําอาหาร ขนมขบเคี้ยวหรือน้ําดื่มเขาไปรับประทานในหองโสตฯ
4. เมื่อใชบริการแลวเสร็จใหจัดเก็บอุปกรณ โตะและเกาอี้ใหเปนระเบียบ
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5. บันทึกการใชบริการหองโสตฯทุกครั้ง
6. หากเครื่องเสียง หรืออุปกรณงานโสตฯมีปญหาใหแจงเจาหนาที่งานโสตฯโดยตรง เพือ่ ดําเนินการปรับปรุง
ซอมแซมตอไป
5. ระเบียบปฏิบัติในการใชบริการเครื่องเสียงหองโสตทัศนศึกษาสําหรับนักเรียนและครู
1. ไมตองกระทําการใดๆกับเครื่องขยายเสียง เครื่องเสียงและอุปกรณในหองโสตทัศนศึกษา เพราะเจาหนาที่ได
ดําเนินการติดตั้ง เพียงเปดไมโครโฟนแลวประชาสัมพันธไดเลย
2. เมื่อใชงานเสร็จแลว กรุณาลงบันทึกการใชบริการลงในแบบบันทึกการประชาสัมพันธทุกครั้ง
3. โปรดรักษาความสะอาดรวมกัน
6. ระเบียบปฏิบัติในการใชบริการเครื่องเสียงหองโสตทัศนศึกษาสําหรับหนวยงานอื่นๆ
1. ผูที่มีความประสงคยืมเครื่องเสียงหรืออุปกรณงานโสตฯไปใชในงาน กิจกรรมตางๆติดตอรับ
เอกสารกรอกรายละเอียดแลวยื่นตอเจาหนาที่งานโสตฯ
2. เมื่อไดรับอนุญาตจากโรงเรียนแลว ขอเคลื่อนยายเครื่องเสียงหรืออุปกรณไดโดยใหอยูในความดูแล
ของเจาหนาที่งานโสตฯ
3. ผูยืมตองสงเครื่องเสียงหรืออุปกรณตามวัน เวลาที่กําหนดในเอกสารขอยืมฯใหเปนที่เรียบรอย
4. หากเครื่องเสียงหรืออุปกรณชํารุด เสียหาย ผูยืมดังกลาวตองดําเนินการรับผิดชอบ ซอมแซมให
เครื่องเสียงหรืออุปกรณนั้นๆมีความพรอมที่จะใชงานตอไปไดในกรณีที่ผูยืมไมสามารถดําเนินการซอมแซมหรือดําเนินการ
ทําใหเครื่องเสียงหรืออุปกรณนั้นๆใชงานไดดังเดิม ผูยืมตองรับ ผิดชอบโดยการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งหมดหรือ
ดําเนินการจัดซื้อทดแทน

7. หองน้ําหองสวม
นักเรียนตองชวยกันรักษาความสะอาดในการใชหองน้ําหองสวมทุกครั้ง ไมเปดกอกน้ําทิ้งไวโดยมิไดใช
ประโยชนถาพบกอกน้ําเปดทิ้งไวใหชวยปดทันทีและไมขีดเขียนขอความตางๆ บนผนังหองน้ํา หองสวม เปนตน
8. หองพิเศษอื่นๆ
นักเรียนตองจักใชดว ยความระมัดระวัง ชวยกันทํานุบํารุงรักษาไมทําลายสิ่งของอันเปนสมบัติของโรงเรียน
หากมีแนวปฏิบัติการใชหองพิเศษใดอยูแลว ควรใหความรวมมือและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
9. ไฟฟาและพัดลม
เมื่อเลิกใชหองเรียนหรือหองพิเศษตองปดไฟฟา และพัดลมทุกครั้ง หากพบวาอุปกรณดังกลาวชํารุดขอให
แจงกับคณะครูเพื่อทราบและแกไขตอไป
10. บริเวณโรงเรียน
นักเรียนทุกคนตองชวยกันรักษาสภาพแวดลอมเปนอยางดี สวนหยอม นักเรียนตองไมทิ้ง
กระดาษ เศษอาหาร ถุงพลาสติก แกวน้ําฯลฯ ตามบริเวณโรงเรียนถาพบเห็นใหชว ยกันเก็บทิ้งในถังขยะ ไมเดินลัด
บริเวณสวนหยอม ไมทําลายตนไมที่ปลูกไวเพื่อความสวยงาม และใหรมเงารมรื่นแกพวกเรา
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แผนผังโดยสังเขป
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กฎระเบียบการใชศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนบานโคกสะอาด
1.

กอนใชบริการตองบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกการใชเครื่องคอมพิวเตอรทุกครั้ง

2.

หามเลนเกมสหรือคําสั่งอื่นใดนอกเหนือจากคําสั่งของผูสอน

3.

หามเปดรูปภาพ หรือ Website ที่ไมเหมาะสม

4.

หามนําแฟลชไดรหรือแผนซีดีเขามาใชในหองคอมพิวเตอรกอนไดรับอนุญาต

5.

หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามาในหองคอมพิวเตอรเด็ดขาด

6.

ใหแตงกายสุภาพตามระเบียบของโรงเรียนและถอดรองเทาวางไวหนาหอง

7.

หามสงเสียงดัง เปดเพลง หรือวิ่งเลนในหองคอมพิวเตอร

8.

ใชเครื่องคอมพิวเตอรดวยความระมัดระวังและหามขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นลงในอุปกรณทุกชิ้น

9.

หามนําอุปกรณใดๆ ออกนอกหองคอมพิวเตอร โดยเด็ดขาด

10.

เมื่อพบปญหาใดๆ ใหรีบแจงครู-อาจารยประจําหองทราบทันที

11.

เมื่อเลิกใชบริการ ตองทําการปดเครื่องโดยการ Shutdown และปดจอมอนิเตอร ทุกครั้ง

12.

หากมีการฝาฝนจะไดรับการลงโทษตามระเบียบการลงโทษของศูนยการเรียนรูฯ
ระเบียบการลงโทษการใชศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนบานโคกสะอาด
1. ถาทําผิดระเบียบ 1 ครั้งจะถูกตักเตือนและบันทึกขอมูลความผิด
2. ถาทําผิดระเบียบถึง 3 ครั้ง จะแจงใหครูที่ปรึกษาทราบและตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค
3. ถา ทํ าผิดระเบียบถึง 4 ครั้งจะแจงใหฝา ยกิจ การนักเรียนทราบ พรอมทั้งส งหนังสือถึงผูปกครอง
เพื่อรับทราบถึงการกระทําผิด
4. ถาทําผิดระเบียบถึง 5 ครั้งจะไมอนุญาตใหเขาใชบริการหองคอมพิวเตอรเปน ระยะเวลา 1 เทอม

หมายเหตุ.


ใหบริการในวันราชการ ตั้งแตเวลา 08.00 – 18.00 น. และในวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา 08.00-15.00 น.



ในวันหยุดราชการใหคุณครูที่อยูเวรประจําวันหยุด เปนผูควบคุมดูแลและบันทึกเหตุการณที่สมุดบันทึก
เหตุการณของศูนยการเรียนรูฯ



อัตราคาบริการปริ้นงานแผนละ 1 บาท
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ระเบียบศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนบานโคกสะอาด
วาดวยการใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรอยูภายใตการดูแลของศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนบานโคกสะอาด
ซึ่งกลาวถึงสิทธิ หนาที่ และขอปฏิบัติของผูใชระบบจะใชคํายอไวดังนี้


"ผูใช" หมายถึง บุคคลใดก็ตามซึ่งใชงานทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอรของศูนย ICT



"ผูดูแลระบบ" หมายถึง บุคคลผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

ศูนย ICT ไดจัดบริการอินเทอรเน็ตสําหรับเพื่อใหบริการประชาชนและชุมชนบานโคกสะอาด ทั้งนี้เพื่อการ
ใชงานระบบจะเปนไปดวยความเรียบรอยและมีป ระสิทธิภาพไดตองไดรับ ความรวมมือและการใชงานอยาง
เหมาะสมจากผูใช เปาหมายหลักของการใชระบบคอมพิวเตอร คือเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและ
ชุมชน ใหมีความรูเ รื่องเทคโนโลยี คอมพิวเตอร และสามารถเข าถึ งอินเทอรเน็ตเพื่อคนควา ข อมูล ตอยอด
ความรู และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ระบบคอมพิวเตอรจะเปดกวางใหผูใชเขาไปทํางานและคนควาไดโดย
อิสระภายใตมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน โดยไดวางมาตรการปองกันการสูญเสียของขอมูลที่อาจเกิด
จากความผิดพลาดทั้งทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร หากระบบรักษาความปลอดภัยมีจุดบกพรองและมีการ
เขาใชระบบโดยไมถูกตองทําใหเกิดการลักลอบใชขอมูลหรือการสูญเสียข อมูลได ผูใชมีหน าที่ตองทําสํา เนา
ขอมูลอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันปญหานี้ดวย
การใชงานอุปกรณระบบคอมพิวเตอร


ใหบริการในวันราชการ ตั้งแตเวลา 08.00 – 18.00 น. และในวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา 08.00-15.00 น.



ในวันหยุดราชการใหคุณครูที่อยูเวรประจําวันหยุด เปนผูควบคุมดูแลและบันทึกเหตุการณที่สมุดบันทึก
เหตุการณของศูนยการเรียนรูฯ



อุปกรณระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร มีไวเพื่อบริการแกประชาชน นักเรียน นักศึกษาและ
คณะครู-อาจารย



บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตเทานั้นจึงมีสทิ ธิในการใชงานระบบคอมพิวเตอร ภายใตการพิจารณาของผูดูแลระบบ
ผูใชมีระยะเวลาการใชบัญชีดงั กําหนดตอไปนี้
ชนิดของผูใช
ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา
คณะครู-อาจารย



ระยะเวลาของผูใช
ครั้งละ 4 ชั่วโมง
ครั้งละ 8 ชั่วโมง
อนุมัติตามแตกรณี

การขอใชงานอุปกรณและระบบตางๆ ผูใชตองสามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนที่ถูกตองไดหากผูดูแล
ระบบรองขอ
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สิทธิและหนาที่ของผูใชในศูนยICT


ขออนุญาตใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตโดยแจงเจาหนาที่หรือผูดูแลระบบและลงทะเบียนการใช
งาน



ผูใชตองชวยกันรักษาอุปกรณตาง ๆ ไมใหเกิดความเสียหาย หากมีความเสียหายจากอุบัติเหตุตา งๆ ผูใช
ตองรายงานผูดูแลระบบโดยทันที



ผูใชตองใชระบบในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยไมละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่น



หามถอดฝาเครื่องคอมพิวเตอร หรือนําชิ้นสวนใดของเครื่องออกจากหองที่ติดตั้งเครื่อง ยกเวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากผูดูแล



การใชเครือขายเพื่อการติดตอสื่อสาร ผูใชจะตองกระทําดวยมารยาทและจริยธรรมอันดี โดยไมสรางความ
เดือดรอนหรือรบกวนผูอื่น



หามติดตั้งดาวนโหลดหรือคัดลอก เคลื่อนยายโปรแกรม ทุกประเภทลงในเครื่องคอมพิวเตอร โดยไมไดรับ
อนุญาต



เมื่อใช บริ การเสร็จ เรียบรอย ตองจัดโตะ เกา อี้ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ใหเรี ยบร อย และตองป ดเครื่อง
คอมพิวเตอรทุกครั้ง



หามนําอาหาร เครื่องดื่ม เขามารับประทานในศูนย ICT



ผูใชตองไมลวงล้ําเขาในบริเวณหองคอมพิวเตอรที่ ศูนย ICT สงวนไวเปนเขตเฉพาะสําหรับผูดูแลระบบ



ผูใชตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ศูนย ICT ติดประกาศไวโดยเครงครัด

สิทธิและหนาที่ของผูดูแลระบบ


ผูดูแลระบบมีสิทธิที่จะดําเนินมาตรการตามสมควรเพื่อประสิทธิภาพ และความเรียบรอยของระบบ รวมทั้ง
รั ก ษาความปลอดภั ย และความเป น ส ว นตั ว ของแฟ ม ข อ มู ล , เอกสารที่ พิ ม พ อ อกมา, และไปรษณี ย
อิเลคทรอนิคสของผูใช



ผูดูแลระบบมีสิทธิตรวจสอบแฟมขอ มูล และขาวสารทุกประเภทของผูใชตามความจํ าเปน ในการแกไ ข
ซอมแซมระบบหรือการสืบสวนเกี่ยวกับการใชงานระบบอยางไมถูกตอง



ผูดูแลระบบอาจจํากัดการใชงานของผูที่ใชระบบไมเหมาะสม



ผูดูแลระบบมีหนาที่ในการแจงใหผูใชงานทราบลวงหนาถึงวันเวลาที่ตองปดระบบเพื่อบํารุงรักษาปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงระบบซึ่งสงผลใหตองหยุดบริการในชวงระยะเวลาหนึ่ง แตในกรณีฉุกเฉินผูดูแลระบบอาจ
มีความจําเปนตองปดระบบทันที และจะพยายามใหผูใชสามารถเก็บบันทึกขอมูลไดอยางสมบูรณกอนที่จะ
ดําเนินการปดระบบ
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ผูดูแลระบบมีอํานาจที่จะเพิกถอนสิทธิ์การใชระบบตอผูใชที่ฝาฝนระเบียบ



ผูดูแลระบบตองไมใหสิทธิ์พิเศษอยางหนึ่งอยางใดแกผูใช ยกเวนในกรณีที่ผูใชมีความจําเปนตองใชสิทธิ์นั้น
โดยความจําเปนและใหยกเลิกสิทธิ์นั้นทันทีเมื่อหมดความจําเปน

มาตรการดําเนินการผูฝาฝนระเบียบ
ศูนย ICT จะดําเนินการตอผูใชที่ฝาฝนระเบียบดังนี้


ผูฝาฝนระเบียบขั้นตน เกิดจากการฝาฝนระเบียบโดยเล็กนอยจะแจงเตือนใหทราบและภาคทัณฑหรืองด
การใชงานคอมพิวเตอรชั่วคราว



ผูฝาฝนระเบียบขั้นรุนแรง เกิดจากการละเมิดระเบียบโดยเจตนาหรือสรางความเสียหายใหแกระบบ เชน
1. ขโมยหรือพยายามขโมยทรัพยากรหรือสิ่งที่ไ มมีสิทธิ์ในการครอบครองมาไวในครอบครอง ซึ่ง
กอให เกิ ดความเสียหายแกผูอื่ น เชน การลัก ลอบหรือ ใชงานอุป กรณ สถานที่ ระบบสื่ อ สาร
คอมพิวเตอร โดยไมมีสิทธิ์หรือไมไดรับอนุญาต
2. สรางความเสียหายแกโปรแกรมหรือขอมูลหรือฮารดแวรระบบ
3. การเขาถึงระบบโดยปราศจากความยินยอมหรือการอนุญาตของผูดูแลระบบ พยายามขโมย
รหัสผาน (Password) หรือขอมูลหรือพยายามเจาะทะลุระบบรักษาความปลอดภัยของทั้ง
เครือขายภายในและภายนอกศูนย ICT
4. กอความวุนวายหรือสรางความเดือดรอน รบกวนการทํางานของผูใชอื่นในระบบและเครือขาย
5. ละเมิดระเบียบซ้ํามากกวา 1 ครั้งโดยเจตนา ศูนย ICT จะพิจารณางดการใชระบบอยางนอย
หนึ่งเดือน
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รายชื่อคณะผูจัดทํา
1. นายสมชาย คําปลิว
2. นายสุพัด หาไชย
3. นายนิรันดร คุลธิ
4. นายฉลาด มาตราช
5. นายศักดิ์ชัย ตาวันดี
6.นางประไพพิศ เติมจิตร
7. นางนันทิยา ลือโสภา
8. นายสุรัตน มุกดาดี
9. นางลําดวน บุญเชิญ
10. นายโกมินทรพิลัย
11. นางนงครักษ บุญศักดิ์
12 .นางเปรมจิต ปองปาน
13. นายยุทธนา อุทัยแพน
14. นายเกียรติชัย ดวงเอียด
15. นางสาวฐานิดา คํางอก
16. นางสาวพรวิภา ขันโท
17. นางสาวยุพา แจอุบล
18. นายภูริณัฐฎ เนียมพันธ
19. นางสาวกุหลาบทอง ผางนิล
20. นายสุวิทย พลชัย
21. นางสาวศิรินภา ทัดไธสง

ผูอํานวยการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครูชํานาญการ
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูสนับสนุนการสอน
ครูอัตราจาง
คนงานทั่วไป
ครู
ครูผูชวย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คํา

คํานํา
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมจัดทําคูมือนักเรียนขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดใชเปนคูมือในการศึกษา
เลาเรียนและประพฤติตนใหเปนคนดีคนเกงตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในโรงเรียน แหงนี้ซึ่งไดนําสาระสําคัญ
เกี่ยวกับหลักสูตรการวัดและประเมินผลรวมทั้งระเบียบตางๆสงเสริม นักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม
กับวัยเรียนเปนลูกที่ดีของพอแมเปนศิษยที่ดี ของครูเปนเยาวชนที่ดีของประเทศชาติโ ดยนักเรียนควรรูวา ตอง
เรียนอะไรเรียนอยางไรจบหลักสูตรเมื่อใดซึ่งหากนักเรียนไดศึกษาและปฏิบัติตามคูมือนี้แลวจะสงผลใหนักเรียน
เปนคนดีคนเกงสามารถพึ่งพาตนเองไดทั้งปจจุบันและอนาคต

นายสมชาย คําปลิว
ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
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สารบัญ
เรื่อง
ประวัติโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ทําเนียบคณะผูบริหารบุคลากรโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ฝายอํานวยการแผนงานและงบประมาณ
ฝายวิชาการ
ฝายกิจการนักเรียน
ฝายบริการและชุมชน

หนา
1
4
7
9
22
39

51

