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โครงสร้้างกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
งานระเบีียบวิินััย แก้้ไขความประพฤติินัักเรีียน
งานระบบดููแลช่่วยเหลืือนัักเรีียน
งาน TO BE NUMBER ONE
งานป้้องกัันสารเสพติิดในสถานศึึกษา
งานส่่งเสริิมประชาธิิปไตยคณะกรรมการนัักเรีียน
งานครููที่่�ปรึึกษาและเวรประจำำ�วััน
งานส่่งเสริิมความปลอดภััย และงานวิินััยจราจร ป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ
งานส่่งเสริิมคุุณธรรมและจริิยธรรม
งานกิิจกรรมนัักเรีียน
งานธุุรการ/งานสารสนเทศกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
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กลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
วิิสััยทััศน์์ (Vision)

	นัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี เป็็นผู้้�มีีพฤติิกรรมอัันพึึงประสงค์์ของสัังคม
มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และค่่านิิยมอัันดีีงามเป็็นผู้้�ที่่�ยึึดมั่่�นในระเบีียบวิินััย เป็็นคนดีีคนเก่่งของโรงเรีียนและสัังคม
ในปััจจุุบัันและอนาคต

วััตถุุประสงค์์ของกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน (Objective)

๑.	นัักเรีียนมีีพฤติิกรรมอัันพึึงประสงค์์ของสัังคมในเรื่่�องคุุณธรรม จริิยธรรมและค่่านิิยมที่่�พึึงประสงค์์
๒.	นัักเรีียนมีีสุุนทรีียภาพและลัักษณะนิิสััยด้้านศิิลปะ ดนตรีีและกีีฬา
๓.	นัักเรีียนรู้้�จัักพึ่่�งตนเองและมีีบุุคลิิกภาพที่่�ดีี
๔.	นัักเรีียนมีีสุุขนิิสััย สุุขภาพทางกายและสุุขภาพทางจิิตที่่�ดีีปลอดภััยจากสิ่่�งเสพติิดให้้โทษ
๕.	นัักเรีียนเป็็นสมาชิิกที่่�ดีีของครอบครััว ชุุมชนและสัังคม สามารถดำำ�รงชีีวิิตในสัังคมอย่่างมีีความสุุข
และปฏิิบััติิตนตามวิิธีีระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข

เป้้าหมายของกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน

๑.	นัักเรีียนมีีวิินััยความรัับผิิดชอบและปฏิิบััติิตนตามหลัักเบื้้�องต้้นของแต่่ละศาสนา
๒.	นัักเรีียนมีีเมตตา กรุุณา และซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
๓.	นัักเรีียนใช้้สิ่่�งของและทรััพย์์สิินอย่่างประหยััด คุ้้�มค่่า ทั้้�งของตนและส่่วนรวม
๔.	นัักเรีียนปฏิิบััติิตนตามธรรมเนีียมประเพณีีวััฒนธรรมไทย และค่่านิิยมที่่�พึึงประสงค์์
๕.	นัักเรีียนชื่่�นชมและเข้้าร่่วมกิิจกรรม ด้้านศิิลปะ ดนตรีี และกีีฬาด้้วยความเต็็มใจ
๖.	นัักเรีียนมีีความสามารถพื้้�นฐานและปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมด้้านศิิลปะ ดนตรีี และกีีฬาด้้วยความสม่ำำ��เสมอ
๗.	นัักเรีียนรู้้�ถึึงความถนััด ความสามารถความสนใจ ข้้อดีี ข้้อบกพร่่องของตนเอง
๘.	นัักเรีียนมีีความภููมิิใจในตนเอง มีีความมั่่�นใจ กล้้าแสดงออกอย่่างเหมาะสมและให้้เกีียรติิผู้้�อื่่�น
๙.	นัักเรีียนสามารถกำำ�หนดเป้้าหมายแนวทางการตััดสิินใจและแก้้ปััญหาของตนเองได้้
๑๐. ใช้้คำำ�พููด กิิริิยา มารยาท และแต่่งกายได้้ตามกาลเทศะ
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หน้้าที่่�และสิิทธิิของนัักเรีียน
หน้้าที่่�และสิิทธิิของนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ทุุกคน

๑. เคารพเชื่่อฟั
� งั ครูู อาจารย์์ทุกุ ท่่านในโรงเรีียน ทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบันั ตลอดจนบุุคลากรภายในโรงเรีียน
นอกโรงเรีียน
๒.	มีีความกตััญญููกตเวทีีต่่อ บิิดามารดา ครูู อาจารย์์ และผู้้�มีีพระคุุณ
๓.	ต้้องรัักใคร่่สามััคคีีกลมเกลีียวช่่วยเหลืือเอื้้�อเฟื้้�อต่่อกััน นัักเรีียนรุ่่�นน้้องต้้องเคารพและเชื่่�อฟัังรุ่่�นพี่่�
ส่่วนนัักเรีียนรุ่่�นพี่่�ต้้องให้้ความเมตตารุ่่�นน้้องและต้้องประพฤติิตน เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีแก่่รุ่่�นน้้อง
๔.	ต้้องรัักษาความสะอาดของห้้องเรีียน โรงเรีียน ห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วม อาคาร อาคารเรีียนตลอดจนบริิเวณ
โรงเรีียนบ้้านผืือพิิทยาสรรค์์คืือสมบััติิของนัักเรีียนทุุกคน
๕.	ต้้องมีีมารยาทอัันดีีงามสมกัับผู้้�มีีวััฒนธรรมอัันดีีงาม สมกัับเป็็นโรงเรีียนต้้นแบบ โรงเรีียนในฝััน
การพููดจาต้้องสุุภาพ มีีมารยาทในการเดิิน ยืืน คุุย และรัับประทานอาหาร ตลอดจนมีีมารยาทในระเบีียบแถว
และการอยู่่�ในสถานที่่�ต่่างๆ
๖.	ต้้องตั้้�งใจเล่่าเรีียน ไม่่หนีีเรีียน ไม่่หนีีคาบเรีียน
๗.	นัักเรีียนทุุกคนต้้องซื่่�อสััตย์์ไม่่อยากได้้หรืือหยิิบของคนอื่่�นโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
๘.	นัักเรีียนต้้องประพฤติิปฏิบัิ ติั ติ ามกฎระเบีียบและข้้อตกลงของโรงเรีียนโดยเคร่่งครััด ต้้องไม่่สููบบุุหรี่่�
ไม่่ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์หรืือเสพสารเสพติิดใดๆ และการพนัันที่่�ผิิดกฎหมาย
๙.	นัักเรีียนทุุกคนต้้องรู้้�จัักเสีียสละและมีีจิิตสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวม
๑๐.	นัักเรีียนทุุกคนต้้องช่่วยกัันรัักษาสาธารณะสมบััติิ เช่่น ปิิดก๊๊อกน้ำำ��เมื่่�อเลิิกใช้้ เมื่่�อเลิิกเรีียนปิิดไฟ
ภายในห้้องเรีียน ฯลฯ
๑๑. ใช้้วััสดุุของโรงเรีียน เช่่น ชอล์์ก แปรงลบกระดาน ไม้้กวาด ไม้้ถููพื้้�น ฯลฯ อย่่างประหยััด
๑๒. โต๊๊ะเก้้าอี้้�หรืือครุุภััณฑ์์ที่่�ประจำำ�อยู่่�ตามที่่�ต่่างๆ ห้้ามนัักเรีียนเคลื่่�อนย้้ายไปโดยพลการ หรืือหาก
มีีความเป็็นต้้องใช้้ในที่่�ต่่างๆ ต้้องแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องก่่อนและรีีบนำำ�กลัับมาไว้้ยัังที่่�เดิิมทัันทีีเมื่่�อเลิิกใช้้
๑๓.	นัักเรีียนต้้องปฏิิบัติั ิตนให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติขอ
ิ งค่่านิิยม ๑๒ ประการ

สิิทธิิต่่างๆ ของนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

๑.	ทุุนการศึึกษา
	นัักเรีียนที่่�มีีความประพฤติิดีี มีีผลการเรีียนดีี แต่่ขััดสน มีีโอกาสขอรัับทุุนการศึึกษาจากทางโรงเรีียนได้้
ในแต่่ละปีีจะมีีทุุนการศึึกษาให้้จำำ�นวนมากพอสมควร นัักเรีียนสามารถติิดต่่อได้้ที่่�ครููที่่�ปรึึกษาประจำำ�ชั้้�นหรืือ
ครููฝ่่ายแนะแนว
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๒. การขอแก้้วััน เดืือน ปีี หรืือเปลี่่�ยนชื่่�อ เปลี่่�ยนนามสกุุล
		 ในกรณีีที่่�นัักเรีียนขอเปลี่่�ยน วััน เดืือน ปีีเกิิด ต้้องส่่งสููจิิบััตร หรืือใบเกิิดที่่�ทางราชการออกให้้มา
ด้้วยส่่วนการขอเปลี่่�ยนชื่่อ� เปลี่่�ยนนามสกุุลให้้ส่่งหนัังสืือขออนุญ
ุ าตของทางราชการ พร้้อมทั้้�งสำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน
มาด้้วย
๓. การขอใบรัับรองความประพฤติิ (ขอได้้ที่่�กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน)
		นัักเรีียนที่่�มีีความประสงค์์จะขอใบรัับรองความประพฤติิ ให้้ยื่่�นคำำ�ร้้องพร้้อมรููปถ่่าย ๑ นิ้้�ว สำำ�เนา
ทะเบีียนบ้้าน ที่่�ฝ่่ายกิิจการนัักเรีียน ในการมาติิดต่่อให้้แต่่งให้้ถููกต้้องตามระเบีียบของทางโรงเรีียน
๔.	สิิทธิิในการได้้รัับการสนัับสนุุนจากโรงเรีียน ให้้ขอได้้ที่่�กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน

แนวปฏิิบััติิของนัักเรีียน

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
แนวปฏิิบัติั นี้้ิ จั� ดั ทำำ�ขึ้้น� เพื่่�อให้้นัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ตลอดจนผู้้เ� กี่่ย� วข้้อง
ได้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางและปฏิิบััติิตามกฎ ข้้อบัังคัับ และระเบีียบต่่างๆ ที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างถููกต้้อง

๑. กำำ�หนดการปฏิิบัติั ิประจำำ�วััน

๐๗.๔๕ น.		 เพลงมาร์์ชโรงเรีียนเป็็นสััญญาณเตืือนให้้นัักเรีียนเตรีียมตััวเข้้าแถวเคารพธงชาติิ
๐๗.๕๐ น.		นัักเรีียนเข้้าแถว จััดแถวตามจุุดที่่�กำำ�หนดให้้เรีียบร้้อย พร้้อมที่่�จะประกอบพิิธีีหน้้าเสาธง
๐๘.๐๐ น.		 เคารพธงชาติิ สวดมนต์์ไหว้้พระ กล่่าวคำำ�ปฏิิญาณตน ค่่านิิยม ๑๒ ประการ, ปรััชญา
					 โรงเรีียน, อััตลัักษณ์์, เอกลัักษณ์์, คำำ�ขวััญ และรัับฟัังข่่าวสาร ฟัังการอบรมจากครููปฏบััติิ
					 หน้้าที่่�เวรประจำำ�วัันหน้้าเสาธง
๐๘.๒๕ น.		ขึ้้�นห้้องเรีียน
๐๘.๓๐ น.		 เริ่่�มเรีียนคาบที่่� ๑
๑๑.๐๐ น.		 พัักรัับประทานอาหารกลางวััน นัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น ชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลาย
					 เรีียนคาบ ๔
๑๑.๕๐ น.		 พัักรัับประทานอาหารกลางวััน นัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลาย ชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น
					 เรีียนคาบ ๔
๑๒.๔๐ น.		 เริ่่�มเรีียนคาบที่่� ๕
๑๕.๑๐ น.		 กิิจกรรมชุุมนุุม/กิิจกรรมพััฒนาผู้้เ� รีียน/ลููกเสืือ/กิิจกรรมรัักษาดิินแดน/กิิจกรรมจิิตสาธารณะ
					 ตามที่่�กำำ�หนดในตารางเรีียนแต่่ละวััน
๑๖.๐๐ น.		 เลิิกเรีียน เดิินทางกลัับบ้้าน
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๒. การประพฤติิปฏิิบััติิตนของนัักเรีียน

๑. มาโรงเรีียนให้้ทัันเวลาเคารพธงชาติิ (ก่่อนเวลา ๐๗.๕๐ น และถ้้านัักเรีียนมาโรงเรีียนหลัังเวลา
๐๘.๓๐ น. หมายถึึงนัักเรีียน มาสาย )
๒.	นัักเรีียนต้้องแต่่งกายให้้ถููกต้้องตามระเบีียบของโรงเรีียน
๓.	มีีเครื่่�องเขีียน แบบเรีียน กระเป๋๋า ใช้้ตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด
๔. เมื่่�อมาถึึงโรงเรีียนนัักเรีียนจะต้้องเข้้าประตููด้้านหน้้าเพื่่�อไหว้้พระพุุทธรููปประจำำ�โรงเรีียน และ
ทำำ�ความเคารพครููเวรประจำำ�วััน โดยการไหว้้ ในกรณีีที่่�ขี่่�จัักรยานหรืือจัักรยานยนต์์ ต้้องหยุุดลงมาทำำ�ความเคารพ
และจููงรถผ่่านครููไปก่่อนแล้้วจึึงขัับขี่่�ต่่อไปให้้นัักเรีียนที่่�มีีรถจัักรยานยนต์์จอดรถตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดให้้เท่่านั้้�น
และต้้องได้้ลงทะเบีียนขอนำำ�รถจัักรยานยนต์์มาโรงเรีียนกัับฝ่่ายกิิจการนัักเรีียน
๕. เมื่่�อเข้้ามาในโรงเรีียนแล้้วนัักเรีียนจะอยู่่�ในความดููแลของครูู จะออกไปนอกบริิเวณโรงเรีียนไม่่ได้้
หากมีีความจำำ�เป็็นที่่จ� ะออกนอกบริิเวณโรงเรีียนต้้องขออนุุญาตครููเวร, ครููที่ปรึ
่� กึ ษาและรองผู้้อำ� ำ�นวยการกลุ่่�มบริิหาร
งานกิิจการนัักเรีียนก่่อนทุุกครั้้ง� และจะต้้องได้้รัับอนุุญาตเท่่านั้้�นจึึงจะออกได้้ (แบบฟอร์์มที่ก่� ลุ่่�มบริิหารงานกิิจการ
นัักเรีียน)
๖.	นัักเรีียนต้้องเข้้าพบครููที่่�ปรึึกษาในคาบกิิจกรรมโฮมรููม (Home room) ตามวัันและเวลาที่่�สถาน
ศึึกษากำำ�หนดเพื่่�อรัับการอบรมหรืือตัักเตืือนจากครููที่่�ปรึึกษา ก่่อนเริ่่�มการเรีียนทุุกวััน
๗.	ประพฤติิตนให้้เรีียบร้้อยเหมาะสมกัับวััยและสภาพการเป็็นนัักเรีียนโดยทำำ�ตนให้้อยู๋๋�ในโอวาท เคารพ
เชื่่�อฟัังคำำ�สั่่�งสอนแนะนำำ�ของครููทุุกท่่าน
๘. ไม่่กล่่าววาจาหยาบคาย มีีความสุุภาพอ่่อนโยนต่่อบุคุ คลทั่่�วไป และระมััดระวัังการปฏิิบัติั ติ นต่่อเพศ
ตรงข้้ามตามกรอบประเพณีีอัันดีีงามของไทย
๙. ไม่่นำำ�อุุปกรณ์์เล่่นการพนััน ไม่่นำำ�บุุหรี่่� หรืือสิ่่�งเสพติิดทุุกชนิิด ไม่่พกพาอาวุุธ, เครื่่�องหนีีบผม,
ปลั๊๊�กไฟและไดร์์เป่่าผม มาโรงเรีียน
๑๐. การมาโรงเรีียนในวัันหยุุด นัักเรีียนต้้องปฏิิบััติิ ดัังนี้้� หากมาติิดต่่อราชการนัักเรีียนต้้องแต่่งกา
ในชุุดนัักเรีียน ถ้้ามาทำำ�งานพิิเศษต้้องแต่่งกายให้้เรีียบร้้อยชุุดสุุภาพ
๑๑. การทำำ�ความเคารพในห้้องเรีียน ให้้นัักเรีียนปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
		 ๑๑.๑		 เมื่่�อครููหรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพเข้้ามาในห้้องเรีียน หััวหน้้าหรืือผู้้�ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�แทนบอกทำำ�ความ
เคารพ “นัักเรีียนทั้้�งหมดตรง ทำำ�ความเคารพ” นัักเรีียนทุุกคนยืืนขึ้้น� ยกมืือขึ้้น� ไหว้้และกล่่าวคำำ�ว่่า “สวััสดีีครัับ”
สำำ�หรัับนัักเรีียนชาย “สวััสดีีค่่ะ” สำำ�หรัับนัักเรีียนหญิิง
		 ๑๑.๒		 เมื่่อ� ครููหรืือผู้้ที่� ค่� วรเคารพจะออกจากห้้องเรีียน หััวหน้้าหรืือผู้้ที่� ทำ่� ำ�หน้้าที่่แ� ทนบอกทำำ�ความ
เคารพ “นัักเรีียนทั้้�งหมด ทำำ�ความเคารพ” นัักเรีียนทุุกคนนั่่�งที่่�โต๊๊ะ ยกมืือขึ้้�นไหว้้และกล่่าวคำำ�ว่่า “สวััสดีีครัับ”
สำำ�หรัับนัักเรีียนชาย “สวััสดีีค่่ะ” สำำ�หรัับนัักเรีียนหญิิง
		 ๑๑.๓		 เมื่่�อมีีธุุระเข้้าพบครูู ให้้นัักเรีียนขออนุุญาตทุุกครั้้�ง และยืืนด้้านหน้้าครููห่่างพอประมาณ
นัักเรีียนชายยกมืือไหว้้หรืือโค้้งคำำ�นัับ นัักเรีียนหญิิงยกมืือไหว้้ เมื่่�อทำำ�ธุุระเสร็็จให้้ทำำ�ความเคารพเช่่นเดีียวกัับ
ตอนเข้้าพบ
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		 ๑๑.๔		 การขออนุุญาตเข้้าห้้องเรีียน ให้้นัักเรีียนเข้้าประตููด้้านหน้้าห้้องเรีียนและกล่่าวคำำ�ว่่า
“ขออนุุญาตครัับ (ค่่ะ)” ให้้ครููได้้ยิิน นัักเรีียนชายยกมืือไหว้้หรืือโค้้งคำำ�นัับ นัักเรีียนหญิิงยกมืือไหว้้
		 ๑๑.๕		 การขออนุุญาตออกนอกห้้องเรีียนให้้ขออนุุญาตครููผู้้ส� อนพร้้อมบอกเหตุุผล เมื่่�อครููอนุุญาต
ให้้นัักเรีียนชายยกมืือไหว้้หรืือโค้้งคำำ�นัับ นัักเรีียนหญิิงยกมืือไหว้้
		 ๑๑.๖		ทุุกครั้้�งที่่�พููดคุุยกัับครูู หรืือรัับฟัังการอบรมขณะที่่�นัักเรีียนอยู่่�ในท่่ายืืน นัักเรีียนต้้องอยู่่�ใน
อาการสำำ�รวม ยืืนในท่่าตรง หรืือพัักเข่่า มืือขวาทัับมืือซ้้ายด้้านหน้้าบริิเวณเข็็มขััด
๑๒. การทำำ�ความเคารพนอกห้้องเรีียน ให้้นัักเรีียนปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
		 ๑๒.๑		 เมื่่อ� เดิินสวนทางกัับครููหรืือผู้้ที่� ค่� วรเคารพให้้หยุุดทำำ�ความเคารพโดยหัันหน้้าไปทางครููหรืือ
ผู้้�ที่่�ควรเคารพ ยืืนตรงแล้้วยกมืือไหว้้
		 ๑๒.๒		 เมื่่�อนัักเรีียนมีีความจำำ�เป็็นต้้องเดิินแซงออกหน้้าครููหรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพ ให้้กล่่าวคำำ�ว่่า
“ขออนุุญาตครัับ (ค่่ะ)” แล้้วเดิินก้้มตััวเล็็กน้้อยพองามผ่่านไป
		 ๑๒.๓		 เมื่่�อนัักเรีียนนั่่�งอยู่่�มีีครููหรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพผ่่านมาให้้ยืืนตรงและปฏิิบััติิโดยการยกมืือไหว้้
		 ๑๒.๔		 เมื่่�อครูู หรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพอยู่่�กัับที่่� นัักเรีียนจะผ่่านไปให้้หยุุดทำำ�ความเคารพโดยการ
ยกมืือไหว้้ แล้้วจึึงเดิินผ่่านโดยการก้้มตััวเล็็กน้้อย
		 ๑๒.๕		 ในขณะที่่นั� กั เรีียนขี่่จั� กั รยาน หรืือจักั รยานยนต์์บนถนนสาธารณะผ่่านครููหรืือผู้้ที่� ค่� วรเคารพ
ให้้ก้้มศีีรษะเล็็กน้้อย ในกรณีีคัับขัันนัักเรีียนอาจไม่่ปฏิิบััติิก็็ได้้
		 ๑๒.๖		ถ้้านัักเรีียนอยู่่�ยานพาหนะสาธารณะ เช่่นบนรถโดยสาร หรืือรถส่่วนตััว ผ่่านครูู หรืือผู้้�ที่่�
ควรเคารพ ให้้นัักเรีียนอยู่่�ในยานพาหนะนั้้�นด้้วยอาการสำำ�รวม
		 ๑๒.๗		 เมื่่�อนัักเรีียนพบครูู หรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพอยู่่�นอกบริิเวณโรงเรีียน นัักเรีียนควรแสดงออกถึึง
ความเป็็นผู้้�มีีวััฒนธรรมที่่�ดีี ด้้วยการแสดงความเคารพหรืือกล่่าวทัักทาย “สวััสดีีครัับ (ค่่ะ)” และอาจทัักทาย
ปราศรััยตามสมควรแก่่โอกาส
๑๓. การปฏิิบััติิตนเมื่่�อนัักเรีียนอยู่่�ในห้้องเรีียน ให้้ปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
		 ๑๓.๑		ตั้้�งใจเรีียน รัักษามารยาทในการพููดหรืือการแสดงออก
		 ๑๓.๒		 ไม่่กระทำำ�ใดๆ อัันเป็็นการรบกวนผู้้อื่่� �น
		 ๑๓.๓		 ระหว่่างเวลาเรีียนหากปรากฏครููยัังไม่่เข้้าสอนเกิิน ๑๐ นาทีี ให้้หััวหน้้าห้้องหรืือผู้้ทำ� ำ�หน้้าที่่�
แทนแจ้้งหััวหน้้ากลุ่่�มสาระนั้้�น หรืือฝ่่ายวิิชาการ
		 ๑๓.๔		ช่่วยกัันรัักษาความสะอาด จััดโต๊๊ะ เก้้าอี้้� ให้้เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย
		 ๑๓.๕		ช่่วยกัันรัักษาทรััพย์์สมบััติิของส่่วนรวม สมบััติิในห้้องเรีียนให้้อยู่่�ในสภาพคงทนถาวร
		 ๑๓.๖		 ไม่่วิ่่�งเล่่น หรืือเล่่นกีีฬา เช่่น ตะกร้้อ ฟุุตบอล ปิิงปอง หรืืออื่่�นๆ ในห้้องเรีียนหรืือาคา
รจนเกิิดเสีียงดัังอึึกทึึกครึึกโครม
		 ๑๓.๗		 ไม่่นำำ�อาหาร เครื่่�องดื่่�ม ขึ้้�นไปรัับประทานบนอาคารเรีียน
		 ๑๓.๘		 ไม่่ขีีดเขีียนหรืือทำำ�เครื่่�องหมายใดๆ ที่่�ผนััง หรืือโต๊๊ะเก้้าอี้้�
		 ๑๓.๙		อุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องมืือต่่างๆเมื่่�อจะใช้้ไม่่เข้้าใจต้้องถามครููหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ก่่อนทุุกครั้้�ง

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI

97

98

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

		 ๑๓.๑๐	ห้้ามเสีียบหููฟััง บัันทึึกเสีียง หรืือบันั ทึึกภาพใดๆ ขณะที่ค่� รููสอนหรืืออบรม หรืือการประชุุม
หรืือกิิจกรรมใดๆ โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

๓. การลาและการขาดเรีียน

๑.	นัักเรีียนที่่�มามาเรีียนต้้องเขีียนจดหมายลาครููทั้้�งลาป่่วยหรืือลากิิจทุุกครั้้�ง
๒. หากมาโรงเรีียนแล้้วจะลากลัับบ้้าน ต้้องมีีผู้ป้� กครองมารัับและลงชื่่อรั
� บั รองการนำำ�นักั เรีียนออกจาก
สถานศึึกษา หรืือมีีหนัังสืือผู้้�ปกครองรัับรองไปแสดงต่่อรองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียน
๓. ในกรณีีลาป่่วยหลายวััน ต้้องมีีใบรัับรองแพทย์์มายืืนยัันการลา
๔. หากนัักเรีียนขาดเรีียนติิดต่่อกััน ๓ วััน ผู้้�ปกครองต้้องรีีบส่่งหนัังสืือหรืือแจ้้งโรงเรีียนทราบทัันทีี
มิิฉะนั้้�นโรงเรีียนจะมอบหมายครููที่่�ปรึึกษาออกติิดตามหรืือส่่งหนัังสืือแจ้้งไปยัังผู้้�ปกครอง
๕. หากนัักเรีียนขาดเรีียนติิดต่่อกััน ๗ วััน โดยที่่�ทางโรงเรีียนได้้ส่่งหนัังสืือแจ้้งไปยัังผู้้�ปกครองแล้้วหรืือ
ครููที่่�ปรึึกษาออกติิดตามแล้้วผู้้�ปกครองไม่่มาติิดต่่อหรืือแจ้้งให้้ทางโรงเรีียนทราบทางโรงเรีียนสามารถสั่่�งพััก
การเรีียนหรืือคััดชื่่�อนัักเรีียนออกจากทะเบีียนเนื่่�องจากขาดเรีียนเป็็นเวลานาน

๔. การขอใบรัับรองความประพฤติิ

	นัักเรีียนที่่�จะขอใบรัับรองความประพฤติิ ต้้องกรอกรายละเอีียดแบบคำำ�ร้้องขอใบรัับรองความประพฤติิ
ส่่งกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน ก่่อน ๑ วััน พร้้อมส่่งรููปถ่่ายขนาด ๑.๕ นิ้้�ว หรืือขนาด ๒ นิ้้�ว จำำ�นวน ๑ รููป
(ถ่่ายมาแล้้วไม่่เกิิน ๖ เดืือน)
-	มีีคะแนนความประพฤติิขณะที่่�ขอเต็็ม ๑๐๐ คะแนน
“ความประพฤติิเรีียบร้้อยดีีมาก”
-	ถููกตััดคะแนนความประพฤติิตั้้�งแต่่ ๑๐ คะแนน 		
“ความประพฤติิเรีียบร้้อยดีี”
-	ถููกตััดคะแนนความประพฤติิตั้้�งแต่่ ๒๐ คะแนน 		
“ความประพฤติิเรีียบร้้อย”
-	ถููกตััดคะแนนความประพฤติิตั้้�งแต่่ ๓๐ คะแนน 		
“ความประพฤติิพอใช้้”
-	ถููกตััดคะแนนความประพฤติิตั้้�งแต่่ ๔๐ คะแนน 		
“ไม่่ออกใบรัับรองความประพฤติิให้้”

๕. กำำ�หนดคะแนนความประพฤติินัักเรีียนตามความผิิด

๕.๑ ความผิิดขั้้�นเบา ตััดคะแนนความประพฤติิแต่่ละความผิิดไม่่เกิิน ๑๐ คะแนน ได้้แก่่
		 (๑) มาโรงเรีียนสายไม่่มีีเหตุุผลอัันสมควร
		 (๒) ไม่่เข้้าแถว
		 (๓) ไม่่เข้้าโฮมรููม
		 (๔) หลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรมที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดให้้เข้้าร่่วม
		 (๕)	นำำ�อาหารหรืือเครื่่�องดื่่�มไปรัับประทานบนอาคารเรีียน หรืือห้้องเรีียน
		 (๖)	ซื้้�ออาหารนอกรั้้�วโรงเรีียน
		 (๗)	ส่่งเสีียงดัังอึึกทึึกในห้้องเรีียน
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		 (๘) กล่่าววาจาไม่่สุุภาพ หยาบคาย
		 (๙) แต่่งกายผิิดระเบีียบ
		 (๑๐) เข้้าเรีียนช้้าเกิิน ๕ นาทีี หลัังครููสอน
		 (๑๑) จอดรถจัักรยานหรืือจัักรยานยนต์์นอกเขตกำำ�หนด
		 (๑๒) ใช้้กระเป๋๋าแฟชั่่�น
		 (๑๓) เจาะหููและใส่่ต่่างหูู
		 (๑๔)	ทิ้้�งขยะไม่่ถููกที่่�
		 (๑๕)	นำำ�โทรศััพท์์มืือถืือ เครื่่�องเล่่น MP3 MP4 หรืืออื่่�นๆที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกัันมาโรงเรีียน
		 (๑๖) ใช้้เครื่่�องประดัับมีีราคา และไม่่เหมาะสมกัับการเป็็นนัักเรีียน
		 (๑๗)	อ่่านหนัังสืือนิิยาย หนัังสืือการ์์ตููนในเวลาเรีียน
		 (๑๘) สวมใส่่รองเท้้าขึ้้�นบนอาคารเรีียน
		 (๑๙) สวมใส่่หมวด หรืืออื่่�นๆ ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกััน
		 (๒๐) สวมใส่่เสื้้�อแขนยาว (ยกเว้้นในวัันที่่�มีีอากาศหนาว)
		 (๒๑)	นำำ�เครื่่อ� งดนตรีี หรืืออื่่น� ๆ ที่มี่� ลัี กั ษณะคล้้ายกััน มาเล่่นในสถานที่่ต่� า่ งๆจนเป็็นที่่อึ� กึ ทึึกรบกวน
บุุคคลอื่่�น จนก่่อให้้เกิิดความรำำ�คาญ
		 (๒๒) เข้้าไปเล่่นบริิเวณโรงจอดรถโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
		 (๒๓) อื่่น� ๆ อยู่่�ในดุุลยพิินิจิ ของกรรมการบริิหารกิิจการนัักเรีียน โดยความเห็็นชอบของผู้้อำ� �ำ นวยการ
โรงเรีียน
๕.๒ ความผิิดขั้้�นปานกลาง ตััดคะแนนความประพฤติิแต่่ละความผิิดไม่่เกิิน ๒๕ คะแนน ได้้แก่่
		 (๑) หนีีโรงเรีียน หรืือหนีีชั่่�วโมงเรีียน
		 (๒) ปีีนรั้้�วเข้้าออกโรงเรีียน
		 (๓)	ออกนอกบริิเวณโรงเรีียนโดยไม่่ขออนุุญาต
		 (๔)	สููบบุุหรี่่� หรืือมีบุี ุหรี่่�ไว้้ครอบครอง
		 (๕) เล่่นการพนััน หรืือมีีอุุปกรณ์์ไว้้ครอบครอง รวมทั้้�งสนัับสนุุนการเล่่นพนัันและผู้้�ดูู
		 (๖) กลั่่�นแกล้้ง รัังแก หรืือข่่มขู่่�บุุคคลอื่่�น
		 (๗)	มีีหนัังสืือลามก หรืือคลิิปลามกในครอบครอง
		 (๘)	ปลอมแปลงเอกสารหรืือลายมืือผู้้�อื่่�น
		 (๙) ซอยผม ตกแต่่งผมผิิดระเบีียบ แต่่งหน้้า
		 (๑๐) ให้้การเท็็จ ปิิดบััง บ่่ายเบี่่�ยง ไม่่ยอมรัับต่่อหลัักฐาน หรืือการซััดทอด
		 (๑๑)	ลัักทรััพย์์เล็็กๆน้้อยๆแบบไม่่เจตนาหรืือวางแผนไว้้ก่่อน
		 (๑๒)	ขีีดเขีียนโต๊๊ะ เก้้าอี้้� หรืือผนััง
		 (๑๓)	ออกนอกเคหะสถานเกิิ น เวลา ๒๒.๐๐ น. เที่่� ย วเร่่ ร่่ อ นมั่่� วสุุ ม ตามบ้้านเพื่่� อ น ที่่� อื่่� น ๆ
ที่�ส่ าธารณะ และสถานเริิงรมย์์
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๕.๓ ความผิิดขั้้�นหนััก ตััดคะแนนความประพฤติิแต่่ละความผิิดไม่่เกิิน ๓๕ คะแนน ได้้แก่่
		 (๑)	ยุุยงหรืือทำำ�ให้้เกิิดความแตกแยกสามััคคีี
		 (๒) กระด้้างกระเดื่่�องต่่อครูู แสดงกิิริิยาไม่่สุุภาพ ขััดขืืน ขััดขวาง ครููอาจารย์์ที่่�ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�โดยชอบ
		 (๓)	ดื่่�มสุุราหรืือเสพสารเสพติิดให้้โทษ (กััญชา ยาบ้้า สารระเหย เป็็นต้้น) หรืือมีีไว้้ในครอบครอง
		 (๔)	มีีพฤติิกรรมชู้้�สาว
		 (๕)	ทำำ�ลายทรััพย์์สิินของโรงเรีียนหรืือของบุุคคลอื่่�น
๕.๔ ความผิิดขั้้�นรุุนแรงตััดคะแนนความประพฤติิแต่่ละความผิิดตั้้�งแต่่ ๔๐ คะแนนขึ้้�นไป ได้้แก่่
		 (๑)	ลัักทรััพย์์โดยมีีการวางแผนไส้้ก่่อน หรืือรัับของโจร
		 (๒)	ก่่อการทะเลาะวิิวาททั้้�งในและนอกโรงเรีียน
		 (๓)	พกพาอาวุุธเข้้ามาในโรงเรีียน และหรืือนำำ�อาวุุธไปทำำ�ร้้ายคนอื่่�น
		 (๔)	ประพฤติิชั่่�วอย่่างร้้ายแรง หรืือกระทำำ�การใดๆ ที่่�นำ�ำ ความเสื่่�อมเสีียมาสู่่�โรงเรีียน

๖. การออกนอกบริิเวณโรงเรีียน

ข้้อ ๑	นัักเรีียนจะขอออกนอกบริิเวณโรงเรีียนได้้เฉพาะกรณีีจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งเท่่านั้้�นโดยการพิิจารณา
ขอผู้้�ให้้อนุุญาต (ครููประจำำ�วิิชา, ครููเวรประจำำ�วััน, ครููกลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียนและรองผู้้�อำำ�นวยการ
กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน)
			 ๑.๑ การขออนุุญาตไปธนาคารจะอนุุญาตเฉพาะตอนพัักกลางวัันเท่่านั้้�นและนัักเรีียนที่ขออนุ
่� ญ
ุ าต
ออกไปจะต้้องนำำ�หลัักฐานการติิดต่่อธนาคารมาอ้้างอิิงทุุกครั้้�ง
			 ๑.๒ การขออนุุญาตไปไปรษณีีย์์จะอนุุญาตเฉพาะภาคบ่่ายเท่่านั้้�น และนัักเรีียนที่่�ขออนุุญาต
ออกไปจะต้้องนำำ�หลัักฐานการติิดต่่อไปรษณีีย์์มาอ้้างอิิงทุุกครั้้�ง
			 ๑.๓ การขออนุุญาตไปเอางาน หรืือซื้้�อของจะไม่่อนุุญาตให้้ออกไปโดยเด็็ดขาด
ข้้อ ๒ การขออนุุญาตออกนอกบริิเวณโรงเรีียนต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน ดัังนี้้�
			 ๒.๑ ให้้นัักเรีียนไปรัับแบบบัันทึึกขออนุุญาต ที่่ห้้อ
� งกลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียนพร้้อมกรอก
แบบบัันทึึกขออนุุญาต แล้้วไปดำำ�เนิินการขออนุุญาตต่่อบุุคคลตามลำำ�ดัับ ดัังนี้้�
					 ๒.๑.๑ ครููประจำำ�วิิชา
					 ๒.๒.๒ ครููเวรประจำำ�วััน
					 ๒.๒.๓ ครููกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
			 ๒.๒ เมื่่�อได้้รัับอนุุญาตแล้้ว ให้้นัักเรีียนนำำ�แบบบัันทึึกขออนุุญาตติิดตััวไปด้้วย
			 ๒.๓ เมื่่�อทำำ�ธุุระเสร็็จให้้นำำ�ใบบัันทึึกขออนุุญาตมาส่่งที่่�ห้้องกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
			 ๒.๔ กรณีีที่่�กลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียนอนุุญาตและให้้ความสะดวกเป็็นกรณีีพิิเศษ คืือ
					 ๒.๔.๑ ผู้้�ปกครองมาขอรัับนัักเรีียนด้้วยตััวเอง
					 ๒.๔.๒	นัักเรีียนป่่วยหรืือไม่่สบาย เจ้้าหน้้าที่่�พยาบาลมีีความเห็็นให้้กลัับบ้้าน
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๗. การนำำ�รถมาโรงเรีียน

เพื่่�อให้้นัักเรีียนเป็็นผู้้�มีีวิินััยในการขัับขี่่�ใช้้ถนนอย่่างมีีน้ำ�ำ� ใจโรงเรีียนจึึงกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
๑. รถที่่�นำำ�มาโรงเรีียน ได้้แก่่
		 ๑.๑ รถจัักรยาน
		 ๑.๒ รถจัักรยานยนต์์ ที่่�ไม่่แต่่งท่่อไอเสีีย และทำำ�ให้้เกิิดเสีียงดััง
๒.	นัักเรีียนต้้องสวมหมวกนิิรภััยทั้้�งผู้้�ขัับและผู้้�ซ้้อนท้้าย รถจัักรยานยนต์์ที่่�นำำ�มาต้้องมาลงทะเบีียน
ขออนุุญาตกัับกลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
๓.	ต้้องนำำ�รถมาจอดที่่�บริิเวณโรงรถจอดรถที่่�โรงเรีียนจััดให้้เท่่านั้้�น
๔. เมื่่�อนำำ�รถมาจอดในโรงรถแล้้ว ต้้องไม่่เข้้าไปเล่่นโรงจอดรถโดยเด็็ดขาด หากมีีความจำำ�เป็็นต้้อง
ขออนุุญาตผู้้�ดููแลทุุกครั้้�ง
๕.	ห้้ามนำำ�รถออกจากบริิเวณจอดรถก่่อนได้้รัับอนุุญาตจากผู้้ดูู� แล หรืือก่่อนเวลาเลิิกเรีียน
๖.	ต้้องให้้นัักเรีียนที่เ่� ดิินกลัับบ้้านเดิินออกโรงเรีียนให้้หมดก่่อน ค่่อยนำำ�รถออกนอกโรงเรีียนเพื่่�อกลัับบ้้าน
โดยการขี่่�ตามถนน
๗.	นัักเรีียนต้้องขัับขี่่�ยานพาหนะด้้วยความระมััดระวััง

๘. การใช้้โรงอาหารและมารยาทในการรัับประทานอาหาร เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นระเบีียบ นัักเรีียน
จะต้้องปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ให้้นัักเรีียนเข้้าแถวซื้้�ออาหารตามลำำ�ดัับก่่อนหลััง โดยการเข้้าแถว
ไม่่รีีบร้้อนในการรัับประทานอาหาร และไม่่ขึ้้�นไปนั่่�งยองๆ บนโต๊๊ะหรืือเก้้าอี้้�โดยเด็็ดขาด
ไม่่พููดคุุยกัันเสีียงดัังในขณะรัับประทานอาหาร
เมื่่�อรัับประทานอาหารเสร็็จ นัักเรีียนนำำ�ภาชนะใส่่อาหารไปวางในที่่�ๆจััดเตรีียมไว้้ให้้
ไม่่นำำ�อาหารหรืือเครื่่�องดื่่�มออกไปรัับประทานนอกโรงอาหาร
ไม่่เข้้าไปซื้้�ออาหาร และเครื่่�องดื่่�มในโรงอาหารนอกเหนืือเวลาที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด

๙. การใช้้ห้้องน้ำำ��ห้้องส้้วม

๑.	ห้้ามขีีดเขีียนฝาผนัังห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วม
๒. ไม่่สููบบุุหรี่่�ในห้้องน้ำำ�� และไม่่ควรอยู่่�ในห้้องน้ำำ�� นานเกิินควร
๓. เมื่่�อใช้้ห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วมแล้้ว ต้้องทำำ�ความสะอาดให้้ดีีที่�สุ่ ุดทุุกครั้้�ง

๑๐. การบริิการ “งานห้้องสมุุด”

๑. เปิิดบริิการระหว่่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ในวัันราชการ
๒. ผู้้�มีสิี ิทธิ์์�ใช้้ห้้องสมุุด
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		 -	นัักเรีียน ครูู และผู้้�สนใจ
		 - เฉพาะสมาชิิกห้้องสมุุดมีีสิิทธิ์์�ยืืมหนัังสืือได้้
๓. สมาชิิกห้้องสมุุด
		 -	นัักเรีียน ครููโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี สมััครเป็็นสมาชิิก โดยใช้้รููปถ่่ายขนาด
๑ - ๒ นิ้้�ว จำำ�นวน ๑ รููป สมััครภายในภาคเรีียนที่่� ๑
๔. การใช้้บััตรสมาชิิก
		 - แสดงบััตรทุุกครั้้�งที่่�มีีการยืืมและคืืนหนัังสืือ
		 -	บััตรสมาชิิกหายปรัับ ๑๐ บาท ก่่อนออกบััตรใหม่่
		 -	สิ้้�นปีีการศึึกษาส่่งบััตรสมาชิิกคืืนห้้องสมุุด
		 - ใช้้บััตรสมาชิิกคนอื่่�นในการยืืม จะถููกริิบบััตรทัันทีี
๕ การยืืม - ส่่งหนัังสืือ
		 -	นัักเรีียนยืืมหนัังสืือในครอบครองได้้ไม่่เกิินคนละ ๕ เล่่ม ต่่อ ๗ วััน
		 - ครููยืืมหนัังสืือในครอบครองได้้ไม่่เกิินคนละ ๑๐ เล่่ม ต่่อ ๗ วััน
		 -	ส่่งหนัังสืือเกิินกำำ�หนดจะถููกปรัับวัันละ ๑ บาทต่่อเล่่ม ถ้้าปรัับหนัังสืือจองปรัับชั่่�วโมงละ ๑ บาท
ต่่อ ๑ เล่่ม
		 - หนัังสืือหายปรัับตามราคาปกหนัังสืือ และเพิ่่�มค่่าวััสดุุอีีก ๒๕ บาท
		 - การส่่งหนัังสืือต้้องมีีลายเซ็็นรัับของเจ้้าหน้้าที่่�ในบััตรสมาชิิกจึึงจะสมบููรณ์์
๖. บริิการของห้้องสมุุด
		 - บริิการให้้ยืืมหนัังสืือ
		 - บริิการตอบคำำ�ถามและช่่วยการค้้นคว้้า
		 - บริิการ Internet
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ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
ว่่าด้้วย การพกพาโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� มาโรงเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒
สภาพปััจจุุบัันการใช้้เทคโนโลยีีมีีความจำำ�เป็็นต่่อการเรีียนการสอน และการติิดต่่อประสานงานระหว่่าง
ครููกัับนัักเรีียน หรืือ ผู้้�ปกครองกัับนัักเรีียน โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�จึึงมีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับนัักเรีียน ในขณะเดีียวกััน
ถ้้านัักเรีียนนำำ�มาใช้้ในทางที่่�ไม่่ถููกต้้อง ก็็ย่่อมไม่่เกิิดผลดีีกัับนัักเรีียน จะส่่งผลกระทบต่่อการเรีียน พฤติิกรรม
ความปลอดภััยในชีีวิิต และทรััพย์์สิิน
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์กัับนัักเรีียน ผู้้�ปกครอง และป้้องกัันปััญหาต่่างๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับนัักเรีียนและ
โรงเรีียน โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี จึึงอนุุญาตให้้นัักเรีียนนำำ�โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�มาโรงเรีียนได้้
แต่่นักั เรีียนจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ว่่าด้้วย การพกพาโทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่�มาโรงเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่่างเคร่่งครััด ดัังนี้้�
ข้้อ ๑. ระเบีียบนี้้�เรีียกว่่า “ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ว่่าด้้วย การพกพา
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�มาโรงเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้้อ ๒. ให้้ใช้้ระเบีียบนี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็็นต้้นไป
ข้้อ ๓. ระเบีียบใดๆ ที่่�ขััดกัับ “ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ว่่าด้้วย
การพกพาโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�มาโรงเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒” นี้้� ให้้ใช้้ “ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ
อุุดรธานีี ว่่าด้้วย การพกพา โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�มาโรงเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒” นี้้�แทน
ข้้อ ๔. ในระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ว่่าด้้วย การพกพาโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
มาโรงเรีียน พ.ศ.๒๕๖๒ นี้้�
			 ๔.๑ โรงเรีียน หมายถึึง โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๔.๒	นัักเรีียน หมายถึึง นัักเรีียนทุุกคนที่กำ่� ำ�ลังั ศึึกษาอยู่่� ณ โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ
อุุดรธานีี
			 ๔.๓ ผู้้�ปกครอง หมายถึึง บิิดา มารดา หรืือ บุุคคลที่่�ลงชื่่�อมอบตััวนัักเรีียนไว้้กัับโรงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ในวัันที่่�มอบตััวนัักเรีียน
			 ๔.๔ โทรศััพท์์ หมายถึึง โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� หรืือ อุุปกรณ์์อิิเลคทรอนิิกส์์อื่่�นๆ ที่่�มีีลัักษณะ
การใช้้งานในลัักษณะเดีียวกััน รวมถึึงแบตเตอรี่่�สำำ�รอง
ข้้อ ๕.	นัักเรีียนที่่�นำำ�โทรศััพท์์ มาโรงเรีียน จะต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
			 ๕.๑ การนำำ�โทรศััพท์์มาโรงเรีียนเพื่่�อใช้้ประกอบการเรีียนการสอน เท่่านั้้�น
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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			 ๕.๒	ถ้้ามีีความจำำ�เป็็นจะต้้องใช้้โทรศััพท์์ ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ปกครอง จะต้้องใช้้ก่่อนเข้้าแถว
เคารพธงชาติิและหลัังเลิิกเรีียนเท่่านั้้�น
			 ๕.๓ การใช้้โทรศััพท์์ ติิดต่่อ สื่่�อสาร กัับ บุุคคลภายนอกที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�ปกครอง จะต้้องใช้้เมื่่�อ
ออกนอกบริิเวณโรงเรีียนแล้้วเท่่านั้้�น
			 ๕.๔ ในขณะที่่�อยู่่�ในห้้องเรีียน / ห้้องพิิเศษ / ห้้องสอบ ห้้ามนัักเรีียนเปิิดเครื่่�องโทรศััพท์์
โดยเด็็ดขาด ยกเว้้น ได้้รัับอนุุญาตจากครููผู้้�สอนในคาบเรีียนนั้้�นๆ
			 ๕.๕ ในขณะที่่อยู่่�
� ในโรงเรีียน ห้้ามใช้้โทรศััพท์เ์ พื่่�อวัตั ถุุประสงค์์อื่่น� ๆ นอกจากใช้้ประกอบการ
เรีียนการสอน และติิดต่่อกัับผู้้�ปกครองเท่่านั้้�น
			 ๕.๖ หากนัักเรีียนมีีความจำำ�เป็็นจะต้้องติิดต่่อ สื่่�อสาร กัับผู้้�ปกครอง ให้้ขออนุุญาต จากครูู
ผู้้�สอน หรืือครููที่่�สามารถติิดต่่อได้้ในขณะเวลานั้้�น พููดบริิเวณที่่�เปิิดเผย นั่่�งพููดประจำำ�ที่่�ที่่�เหมาะสม ไม่่เดิินพููด
			 ๕.๗ ไม่่อนุญ
ุ าตให้้นัักเรีียนเสีียบชาร์์ตแบตเตอรี่่�โทรศััพท์แ์ ละแบตเตอรี่่�สำำ�รองในห้้องเรีียนและ
ในสถานศึึกษา
			 ๕.๘ หากนัักเรีียนกระทำำ�ผิิด ตามข้้อ ๕.๑- ๕.๗ ข้้อหนึ่่�งข้้อใด จะถููกยึึดโทรศััพท์์ แล้้วนำำ�มา
เก็็บไว้้ที่่�กลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน เป็็นระยะเวลา ๗ วัันทำำ�การ และตััดคะแนนคุุณลัักษณะอัันพึ่่�งประสงค์์
๒๕ คะแนน และคืืนให้้ผู้้�ปกครอง จะต้้องมาขอรัับคืืนและจะต้้องมีีหลัักฐานประจำำ�ตััวที่่�ทางราชการออกให้้
ถ้้าทำำ�ความผิิดครั้้�งที่่� ๒ จะถููกยึึดโทรศััพท์์ แล้้วนำำ�มาเก็็บไว้้ที่่�กลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน เป็็นระยะเวลา ๓๐ วััน
ทำำ�การ และตััดคะแนนคุุณลัักษณะอัันพึ่่�งประสงค์์ ๓๐ คะแนน และคืืนให้้ผู้้�ปกครอง จะต้้องมาขอรัับคืืนและ
จะต้้องมีีหลัักฐานประจำำ�ตััวที่่�ทางราชการออกให้้
			 ๕.๙ กรณีีที่่�นัักเรีียนใช้้โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� ส่่งข้้อความในสัังคมออนไลน์์ทุุกประเภท ถ่่ายภาพ
เผยแพร่่ ทำำ�ให้้โรงเรีียนเสื่่�อมเสีียชื่่�อเสีียง จะถููกตััดคะแนนคุุณลัักษณะอัันพึ่่�งประสงค์์ ๕๐ คะแนน
			 ๕.๑๐ กรณีีที่�นั่ กั เรีียน สร้้าง เผยแพร่่ ส่่งข้้อความอัันเป็็นเท็็จ หรืือกระทำำ�ความผิิดตามพระราช
บััญญััติิ ว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพวเตอร์์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นเสีียหาย หรืือได้้รัับผลกระทบ
ทั่่�งด้้านร่่างกาย จิิตใจ หรืือ โรงเรีียนจะไม่่รัับผิิดชอบใดๆ ทั้้�งสิ้้�น จะถููกตััดคะแนนคุุณลัักษณะอัันพึ่่�งประสงค์์
๕๐-๙๐ คะแนน
			 ๕.๑๑ ให้้นัักเรีียนผู้้�พกพา เก็็บรัักษาโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�หรืืออิิเลคทรอนิิกส์์อื่่�น ๆ ให้้ปลอดภััย
หากเกิิดกรณีีเครื่่�องโทรศััพท์์ หรืืออุุปกรณ์์ประกอบ ของนัักเรีียนคนหนึ่่�งคนใด สููญหาย และหาผู้้รั� ับผิิดชอบไม่่ได้้
ทางโรงเรีียนจะไม่่รัับผิิดชอบใดๆ ทั้้�งสิ้้�น
			ทั้้�งนี้้� ให้้รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน รัักษาการให้้เป็็นไปตามระเบีียบนี้้�
					ประกาศ ณ วัันที่่� ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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ระเบีียบ
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
ว่่าด้้วยการคุุมประพฤติินัักเรีียน พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่่�อให้้การศึึกษาเป็็นไปตาม พระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบัับที่่� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอาศััย มาตรา ๖ ว่่าด้้วย การจััดการศึึกษาต้้องเพื่่�อเป็็นการพััฒนา
คนไทยให้้เป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์ทั้้�งร่่างกาย จิิตใจ สติิปััญญา ความรู้้� และคุุณธรรม มีีจริิยธรรมและวััฒนธรรม
ในการดำำ�รงชีีวิิตและสามารถอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นอย่่างมีีความสุุข
เพื่่�อให้้นัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี เป็็นนัักเรีียนที่่�มีีระเบีียบวิินััย มีีความ
ประพฤติิที่ดี่� งี ามสอดคล้้องกัับระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการ ว่่าด้้วยการลงโทษนัักเรีียนและนัักศึึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
และระเบีียบกกระทรวงศึึกษาธิิการว่่าด้้วยการลงโทษนัักเรีียนและนัักศึึกษา (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีจึึงประกาศยกเลิิกระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
(ฉบัับที่่� ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบีียบอื่่�นใดของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ที่่�ขััดต่่อระเบีียบนี้้�
ให้้ใช้้ระเบีียบนี้้�แทน
ข้้อ ๑ ระเบีียบนี้้�ให้้ชื่่�อว่่า “ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีว่่าด้้วยการควบคุุม
ความประพฤติินัักเรีียน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้้อ ๒ ให้้ยกเลิิกระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีว่า่ ด้้วยการควบคุุมความประพฤติิ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้้อ ๓ ให้้ใช้้ระเบีียบนี้้�ตั้้�งแต่่วัันที่่�ประกาศเป็็นต้้นไประเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ
อุุดรธานีีฉบัับใดที่�ขั่ ัดหรืือแย้้งกัับระเบีียบนี้้�ให้้ใช้้ระเบีียบนี้้�แทน
ข้้อ ๔ ในระเบีียบนี้้�
			 ๑. โรงเรีียน หมายถึึง โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี อำำ�เภอบ้้านผืือ จัังหวััด
อุุดรธานีี สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาอุุดรธานีี เขต ๒๐
			 ๒.	ผู้้�อำำ�นวยการ หมายถึึง ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๓. รองผู้้�อำำ�นวยการ หมายถึึง รองผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๔. หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน หมายถึึง หััวหน้้ากลุ่่�ม (หััวหน้้าฝ่่ายเดิิม) ที่่�ได้้รัับ
แต่่งตั้้�งมอบหมายจากทางโรงเรีียนให้้ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�และรัับผิิดชอบ
			 ๕. ครูู หมายถึึง บุุคคลที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตให้้สอนหรืือบุุคคลที่่�มีีใบประกอบวิิชาชีีพครูู รวมถึึง
บุุคลากรที่�ปฏิ
่ ิบััติิหน้้าที่่�การสอนในโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๖.	นัักเรีียน หมายถึึง ผู้้�ที่่�กำ�ลั
ำ ังศึึกษาอยู่่�ในโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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			 ๗. หััวหน้้าระดัับ หมายถึึง ครููที่ไ่� ด้้รัับแต่่งตั้้ง� มอบหมายจากโรงเรีียนให้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่รั� บั ผิิดชอบ
ให้้ความช่่วยเหลืือครูู ดููแลนัักเรีียนในระดัับที่่�ได้้รัับมอบหมาย และกำำ�หนดให้้
			 ๘. หััวหน้้าอาคาร หมายถึึง ครููที่ไ่� ด้้รัับการแต่่งตั้้ง� มอบหมายจากทางโรงเรีียนให้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
รัับผิิดชอบดููแลอาคาร ให้้ความช่่วยเหลืือครูู และนัักเรีียนในอาคารที่่�ได้้รัับมอบหมาย และกำำ�หนดให้้
			 ๙. ครููที่่�ปรึึกษา หมายถึึง ครููที่่�ได้้รัับมอบหมายจากทางโรงเรีียนทำำ�หน้้าที่่�เป็็นครููที่่�ปรึึกษา
นัักเรีียนประจำำ�ชั้้�นและห้้อง ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านวิิชาการ ด้้านกิิจกรรม และด้้านอื่่�นๆ
			 ๑๐. ครููที่่�ปรึึกษาสภานัักเรีียน หมายถึึง ครููที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากทางโรงเรีียนทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ที่�ปรึ
่ ึกษาสภานัักเรีียน คณะกรรมการนัักเรีียน เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�ทางวิิชาการ ด้้านกิิจกรรม และด้้านอื่่�นๆ
			 ๑๑. ครููแนะแนว หมายถึึง ครููที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่นัักเรีียน
รวบรวมข้้อมููลนัักเรีียน แนะแนวทางด้้านการศึึกษาต่่อ ด้้านการประกอบอาชีีพ และให้้ความช่่วยเหลืือเมื่่อนั
� กั เรีียน
เข้้ามาปรึึกษาเพื่่�อของความช่่วยเหลืือ
			 ๑๒. สภานัักเรีียน หมายถึึง สภานัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๑๓. ชุุมนุุม หมายถึึง กลุ่่�มของนัักเรีียนที่่�มีีความสนใจในกิิจกรรมอัันเดีียวกััน ร่่วมกัันจััดตั้้�งขึ้้�น
โดยความเห็็นชอบของทางโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๑๔. พรรค หมายถึึง กลุ่่�มของนัักเรีียนที่่�มีีแนวคิิดร่่วมกััน ที่่�จะสมััครเข้้ารัับเลืือกตั้้�งเป็็น
คณะกรรมการสภานัักเรีียน เพื่่�อดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับสภานัักเรีียนตามระเบีียบนี้้�
			 ๑๕. คณะสีี หมายถึึง คณะครููและนัักเรีียนที่่ไ� ด้้รัับคำำ�สั่่ง� แต่่งตั้้ง� จากโรงเรีียนให้้อยู่่�ในคณะสีีทางโรงเรีียน
เป็็นผู้้�กำ�ำ หนดให้้ และร่่วมดำำ�เนิินกิิจกรรมของคณะสีีอัันก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดของครููและนัักเรีียนในคณะสีี
			 ๑๖. หมู่่�บ้้านนัักเรีียน หมายถึึง นัักเรีียนที่่�อยู่่�ในหมู่่�บ้้านเดีียวกัันที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู๋๋�ในโรงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๑๗.	ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นนัักเรีียน หมายถึึง นัักเรีียนที่อยู่่�
่� ในหมู่่�บ้้านเดีียวกัันที่กำ่� ำ�ลังั ศึึกษาอยู๋๋�ในโรงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี โดยวิิธีี
การคััดเลืือก สรรหา หรืือการสมััครรัับเลืือกตั้้�ง โดยวิิธีีการทางระบบประชาธิิปไตย
			 ๑๘. เครืือข่่ายผู้้�ปกครองนัักเรีียน หมายถึึง ผู้้ป� กครองของนัักเรีียนที่่กำ� ำ�ลังั ศึึกษาอยู่่�ในโรงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ที่่�ทางโรงเรีียนได้้ประกาศแต่่งตั้้�ง
			 ๑๙. ครููเวรประจำำ�วััน หมายถึึง ครููที่ไ่� ด้้รัับการแต่่งตั้้ง� มอบหมายจากทางโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
พััฒนาการ อุุดรธานีีให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบช่่วยเหลืือดููแล นัักเรีียนทั้้�งในและนอกโรงเรีียน (ทั้้�งนี้้�ความรวม
เฉพาะครููเวรกลางวััน)
			 ๒๐. ครููเวรรัักษาความปลอดภััย หมายถึึง ครููที่่ไ� ด้้รัับการแต่่งตั้้ง� จากโรงเรีียนให้้ความช่่วยเหลืือ
ดููแลนัักเรีียน และความปลอดภััยในโรงเรีียน (ทั้้�งนี้้�ความรวมเฉพาะครููเวรกลางคืืนและครููเวรที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ครูู
วัันหยุุดราชการและวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์)
			 ๒๑. ครููปฏิิบัติั เิ วรหน้้าเสาธง หมายถึึง ครููที่ไ่� ด้้รัับมอบหมายให้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่ห่� น้้าเสาธง ช่่วงเช้้า
			 ๒๒. นัักการ หมายถึึง ลููกจ้้างประจำำ� ลููกจ้้างชั่่�วคราวหรืือความอื่่�นใดที่�รั่ ัฐ หรืือโรงเรีียนเป็็นผู้้�จ้้าง
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามคำำ�สั่่�งและแต่่งตั้้�งจากทางโรงเรีียน มีีหน้้าที่่�ด้้านการให้้บริิการ ตามที่่�ทางโรงเรีียนได้้มอบหมาย
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			 ๒๓. ยาม หมายถึึง เจ้้าหน้้าที่่� ที่่�ดููแลความปลอดภััยในสถานศึึกษา และให้้บริิการกัับผู้้�ที่�ติ่ ิดต่่อ
สอบถามทางโรงเรีียนทั้้�งกลางวัันและกลางคืืน ตามระเบีียบของกระทรวงศึึกษาธิิการและระเบีียบของทางโรงเรีียน
ข้้อ ๕ คณะกรรมการควบคุุมความประพฤติิ หมายถึึง ข้้าราชการครููโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ
อุุดรธานีีได้้รัับแต่่งตั้้�งจากโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๕.๑ รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
			 ๕.๒	หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
			 ๕.๓	หััวหน้้าระดัับชั้้�น
			 ๕.๔ ครููแนะแนว
			 ๕.๕	อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
ข้้อ ๖ การลงโทษ หมายถึึง การลงโทษนัักเรีียนที่่�มีคี วามประพฤติิผิดิ ระเบีียบกฎกระทรวงศึึกษาธิิการ
ว่่าด้้วยการลงโทษนัักเรีียน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่่ง� ออกตามพระราชบััญญััติคุ้้ิ ม� ครองเด็็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๖๕ วรรค ๓
ข้้อ ๗ 	ขั้้�นการลงโทษแก่่นัักเรีียนที่่�กระทำำ�ผิิด มีี ๔ สถาน ดัังนี้้�
			 ๗.๑ ว่่ากล่่าวตัักเตืือน
			 ๗.๒	ทำำ�ทััณฑ์์บน
			 ๗.๓	ตััดคะแนนความประพฤติิ
			 ๗.๔	ทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
			
๗.๔.๑	ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมโดยบำำ�เพ็็ญประโยชน์์นอกสถานศึึกษา
				 ๗.๔.๒	ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมโดยย้้ายสถานศึึกษา
ข้้อ ๘ การลงโทษตาม ( ข้้อ ๗.๑ -๗.๓) ให้้ครููผู้้�สอน ครููที่่�ปรึึกษาดำำ�เนิินการลงโทษได้้ สำำ�หรัับ
(ข้้อ ๗.๔.๒- ๗.๔.๒ ) ให้้คณะกรรมการควบคุุมความประพฤติิที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�พิิจารณาดำำ�เนิินการ
ข้้อ ๙ คะแนนความประพฤติิ หมายถึึง คะแนนความประพฤติิที่่�โรงเรีียนให้้แก่่นัักเรีียนคนละ ๑๐๐
คะแนน เมื่่�อนัักเรีียนเข้้ามาในโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
ข้้อ ๑๐ ให้้ครููทุุกคนมีีสิทธิ
ิ พิิ จิ ารณาให้้คะแนนนัักเรีียนตามความผิิดและให้้คะแนนตามระดัับความดีีแล้้ว
ส่่งหลัักฐานไปยัังกลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียน
ข้้อ ๑๑ การพิิจารณาคะแนนส่่วนตััวนัักเรีียนมีีวิิธีีดัังนี้้�
			 ๑๑.๑	ตั้้�งเกณฑ์์คะแนนความประพฤติิของนัักเรีียนแต่่ละคนไว้้ ๑๐๐ คะแนน
			 ๑๑.๒ 	นัักเรีียนทุุกคนมีีทะเบีียนประวััติิความประพฤติิที่่�กลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียน
เพื่่�อรวบรวมคะแนนที่่�ถููกตััดหรืือเพิ่่�ม
			 ๑๑.๓ คะแนนที่่�ถููตััดหรืือเพิ่่�มจะสะสมเป็็นรายปีีการศึึกษา
			 ๑๑.๔ การหัักคะแนนหรืือเพิ่่�มจะถููกยกเลิิกเมื่่�อนัักเรีียนจบการศึึกษาแต่่ละช่่วงชั้้�น
ข้้อ ๑๒ การทำำ�ทััณฑ์์บนส่่งต่่อภายในหรืือส่่งต่่อภายนอกเป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียน
ในฐานะหััวหน้้าสถานศึึกษา
ข้้อ ๑๓ 	พฤติิกรรมกระทำำ�ความผิิดการลงโทษและการตััดคะแนนความประพฤติิพฤติิกรรมกระทำำ�ผิิด
แบ่่งลัักษณะความผิิดไว้้เป็็นหมวดดัังนี้้�
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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พฤติกรรมและลักษณะการกระท�ำความผิด
๑. พฤติิกรรมการแต่่งกาย
๑.๑ แต่่งชุุดนัักเรีียนไม่่ปัักชื่่�อ นามสกุุล และอัักษรย่่อโรงเรีียน
๑.๒ แต่่งชุุดกีีฬา/ชุุดพละมาในวัันที่่�ไม่่อนุุญาตให้้สวมใส่่
๑.๓	ปล่่อยชายเสื้้�อออกนอกกางเกง/กระโปรง
๑.๔ ใส่่เครื่่�องประดัับมาโรงเรีียน
๑.๕	ทรงผมมีีการ ดััด ย้้อม ซอย ฯลฯ
๑.๖ ใช้้เข็็มขััด ถุุงเท้้า รองเท้้าผิิดระเบีียบของโรงเรีียน
๑.๗ ไว้้หนวด เครา แต่่งหน้้า กัันคิ้้�ว เขีียนคิ้้�ว
๑.๘	สัักตามร่่างกาย
๑.๙ เจาะอวััยวะผิิดสภาพการเป็็นนัักเรีียน เช่่น ลิ้้น� จมููก คิ้้�ว ฯลฯ
๒. พฤติิกรรมการมาสาย - ขาดเรีียน
๒.๑ มาสายไม่่ทัันเวลาเคารพธงชาติิ
๒.๒	ขาดเรีียนไม่่ส่่งใบลา
๒.๓	ขาดเรีียนติิดต่่อกัันเป็็นเวลานานโดยไม่่แจ้้งสาเหตุุ
๒.๔ ไม่่ร่่วมกิิจกรรมหน้้าเสาธง โดยการหลีีกเลี่่�ยงไม่่เข้้าร่่วม
๓. พฤติิกรรมการเรีียน
๓.๑ หนีีคาบเรีียนขณะที่่�อยู่่�ในเวลาเรีียน
๓.๒ หนีีคาบเรีียนออกไปนอกโรงเรีียน
๓.๓ ไม่่เข้า้ ร่่วมกิิจกรรมที่่�ทางโรงเรีียนจััดขึ้้�น
๓.๔ ไม่่ตั้้�งใจเรีียน / ไม่่ส่่งงาน / ทำำ�กิิจกรรมอื่่�นๆในขณะเรีียน
๓.๕	ก่่อกวนนัักเรีียนคนอื่่�นๆขณะเรีียน
๔. พฤติิกรรมการออกนอกบริิเวณโรงเรีียน
๔.๑ เดิินเข้า้ ออกโรงเรีียนโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
๔.๒ ปีีนรั้้�วเข้้ามาโรงเรีียนโดยไม่่เข้้าทางประตูู
๔.๓ ปีีนรั้้�วออกไปนอกบริิเวณโรงเรีียน
๔.๔	ออกนอกบริิเวณโรงเรีียนโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
๔.๕	ปลอมลายมืือชื่่�อเพื่่�อออกนอกบริิเวณโรงเรีียน
๕. พฤติิกรรมการกระทำำ�ความผิิดทำำ�นองชู้้�สาว
๕.๑ กระทำำ�อนาจาร
๕.๒ แสดงอาการจัับมืือถืือแขน
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จ�ำนวนคะแนนที่ตัด
ขั้นเบา

๕-๑๐
๕-๑๐
๕-๑๐
๕-๑๐
๕-๑๐
๕-๑๐
๕-๑๐
๕-๑๐
๕-๑๐
๕-๑๐

๑๐
๕-๑๐
๕-๑๐
๕-๑๐

ขั้นกลาง ขั้นหนัก ขั้นร้ายแรง

๒๐

๒๐
๒๐
๒๐

๕-๑๐
๑๐
-

๒๐
๒๐
-

-

๕๐

-

๒๐

๕๐
-

-
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พฤติกรรมและลักษณะการกระท�ำความผิด
๕.๓	อยู่่�ในที่่�ลัับตาสองต่่อสองหรืือในสถานที่่�ไม่่เหมาะสม
๕.๔	มีีพฤติิกรรมส่่อไปในลัักษณะคู่่�รััก
๕.๕	ชาย - หญิิงอยู่่�กิินเป็็นฉัันสามีี ภรรยา
๕.๖	พยายามล่่วงเกิินทางเพศ
๖. พฤติิกรรมการทะเลาะวิิวาททำำ�ร้้ายร่่างกายและพกพาอาวุุธ
๖.๑	ทะเลาะวิิวาทในโรงเรีียน
๖.๒	ทะเลาะวิิวาทนอกโรงเรีียน
๖.๓	นำำ�บุุคคลภายนอกมาทะเลาะวิิวาทในโรงเรีียน
๖.๔	อยู่่�ร่่วมในวงทะเลาะวิิวาทในโรงเรีียน
๖.๕	อยู่่�ร่่วมวงทะเลาะวิิวาทนอกโรงเรีียน
๖.๖	ทำำ�ร้้ายผู้้�อื่่�นจนได้้รัับบาดเจ็็บ
๖.๗	ทำำ�ร้้ายผู้้�อื่่�นจนได้้รัับบาดเจ็็บสาหััส
๖.๘	พกพาอาวุุธหรืือสิ่่�งที่่�เป็็นอาวุุธมาโรงเรีียน
๖.๙	พกอาวุุธปืืนมาโรงเรีียน
๗. พฤติิกรรมทำำ�ลายทรััพย์์สิิน
๗.๑	ทำำ�ลายทรััพย์์สิินผู้้�อื่่�น
๗.๒	ทำำ�ลายทรััพย์์สิินของโรงเรีียน
๗.๓	ขีีดเขีียนผนััง โต๊๊ะ เก้้าอี้้�หรืือผนัังอาคารเรีียน ฯลฯ
๘. พฤติิกรรมการความผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพย์์
๘.๑	ยืืมสิ่่�งของผู้้�อื่่�นแล้้วไม่่คืืน
๘.๒	ฉ้้อโกง
๘.๓	ลัักทรััพย์์
๘.๔ กรรโชกทรััพย์์หรืือข่่มขู่่�ผู้้�อื่่�น
๘.๕ เล่่นพนัันไม่่เอาทรััพย์์
๘.๖ เล่่นการพนัันเอาทรััพย์์
๙. พฤติิกรรมการทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
๙.๑	พกบุุหรี่่�มาโรงเรีียน
๙.๒	พกสุุรามาโรงเรีียน
๙.๓	สููบบุุหรี่่�ในที่่�ลัับตาในโรงเรีียน (ห้้องน้ำำ��)
๙.๔	สููบบุุหรี่่� / ดื่่�มสุุราในโรงเรีียน
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จ�ำนวนคะแนนที่ตัด
ขั้นเบา

ขั้นกลาง ขั้นหนัก ขั้นร้ายแรง

๑๐
-

๒๐
-

-

๑๐๐
๑๐๐

๑๐
-

๒๐
๒๐
๒๐
-

๓๐
๓๐
-

๕๐
๑๐๐

-

๒๐
๒๐
๒๐

-

-

๑๐
-

๒๐
๒๐
-

๓๐
๔๐
๓๐

-

๑๐
-

๒๐
๒๐
-

-

๓๐
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พฤติกรรมและลักษณะการกระท�ำความผิด
๙.๕	สููบบุุหรี่่� / ดื่่�มสุุรานอกโรงเรีียนในเครื่่�องแบบนัักเรีียน
๙.๖	สููบบุุหรี่่� / ดื่่�มสุุรา นอกโรงเรีียนในเครื่่�องแบบนัักเรีียน
๙.๗ เสพยาบ้้า / กััญชา / สารระเหยหรืือนำำ�มาโรงเรีียน
๙.๘	นำำ�ยาบ้้า / กััญชา / สารระเหยหรืือนำำ�มาจำำ�หน่่ายในโรงเรีียน
๑๐. พฤติิกรรมการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิก
๑๐.๑ ใช้้โทรศััพท์์มือถื
ื ือ และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิก
			 ในเวลาเรีียนที่่�ครููผู้้�สอนไม่่อนุุญาต
๑๐.๒ เสีีบชาร์์ตแบตเตอรี่่� โทรศััพท์์มืือถืือ
			 และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกในห้้องเรีียน
๑๑. พฤติิกรรมการนำำ�เครื่่�องรีีดผม /หนีีบผม /ไดร์์เป่่าผม

จ�ำนวนคะแนนที่ตัด
ขั้นเบา

ขั้นกลาง ขั้นหนัก ขั้นร้ายแรง

-

-

-

๓๐
๓๐
๕๐
๑๐๐

๒๐
๒๐

๓๐

ข้้อ ๑๔ หลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนความประพฤติินัักเรีียน (การทำำ�ความดีี)
พฤติกรรมการท�ำความดี
๑. การเก็็บสิ่่�งของ / เงิิน
๑.๑ เก็็บสิ่่�งของมููลค่่า ๕๐ - ๑๐๐ บาท คืืนเจ้้าของ
๑.๒ เก็็บสิ่่�งของมููลค่่า ๑๐๐ - ๕๐๐ บาท คืืนเจ้้าของ
๑.๓ เก็็บสิ่่�งของมููลค่่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท คืืนเจ้้าของ
๑.๔ เก็็บสิ่่�งของมููลค่่า ๑,๐๐๐ บาทขึ้้�นไปคืืนเจ้้าของ
๒.	นัักเรีียนเสีียสละช่่วยเหลืือกิิจกรรมของโรงเรีียนสม่ำำ��เสมอ มีีจิิตอาสา จิิตสาธารณะ
และบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
๓.	นัักเรีียนมีีผลงานดีีเด่่นนำำ�ชื่่�อเสีียงมาสู่่�โรงเรีียนทำำ�ให้้บุุคคลภายนอกรู้้�จัักโรงเรีียน
มากขึ้้�นในด้้านต่่างๆ
๔.	นัักเรีียนชนะการประกวดแข่่งขัันภายในโรงเรีียน
๔.๑ รางวััลที่่� ๑
๔.๒ รางวััลที่่� ๒
๔.๓ รางวััลที่่� ๓
๕.	นัักเรีียนชนะการประกวดแข่่งขัันภายนอกโรงเรีียนระดัับเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษา / จัังหวััด
๕.๑ รางวััลที่่� ๑
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พฤติกรรมการท�ำความดี

111
คะแนนเพิ่ม

๕.๒ รางวััลที่่� ๒
๕.๓ รางวััลที่่� ๓
๖.	นัักเรีียนชนะการประกวดแข่่งขัันภายนอกระดัับภาค/ประเทศ/ระดัับนานาชาติิ
๗.	นัักเรีียนได้้รัับรางวััลหรืือยกย่่องจากชุุมชนในกรณีีต่่างๆ
๘.	นัักเรีียนช่่วยเหลืือกิิจกรรมนัักเรีียนในด้้านต่่างๆ
๘.๑	ประธานนัักเรีียน
๘.๒ คณะกรรมการนัักเรีียน
๘.๓	หััวหน้้าห้้อง/รองหััวหน้้าห้้อง
๘.๔	นัักเรีียนช่่วยงาน/รัักษาดิินแดนและอื่่�นๆ
๙. เกณฑ์์การได้้รัับเกีียรติิบััตรคะแนนกระทำำ�ความดีี
๙.๑ เกีียรติิบััตร ดีีเยี่่�ยม
๙.๒ เกีียรติิบััตร ดีีมาก
๙.๓ เกีียรติิบััตร ดีี

๑๕
๑๐
๓๐ - ๘๐
๑๐ - ๒๐
๓๐
๒๐
๑๕
๑๕
๘๐ ขึ้้�นไป
๖๕ - ๗๙
๕๐ - ๖๔

ข้้อ ๑๔ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน และหรืือผู้้�ที่่�ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนมอบหมายเป็็นผู้้ปฏิ
� ิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไป
ตามระเบีียบและเป็็นผู้้�วิินิิจฉััยชี้้�ขาด กรณีีเกิิดปััญหาจากระเบีียบนี้้�
ข้้อ ๑๕ ระเบีียบนี้้�มีผี ลบัังคัับใช้้ถััดจากวัันที่่�ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
ลงนาม
			
			 ให้้ไว้้ ณ วัันที่่� ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
							

(ลงชื่่�อ) สาส์์นลิิขิิตชััย พลไธสงค์์
(นายสาส์์นลิิขิิตชััย พลไธสงค์์)

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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ระเบีียบข้้อบัังคัับ
ว่่าด้้วยเครื่่�องแต่่งกายของนัักเรีียน
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. เครื่่�องแบบนัักเรีียนหญิิงชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น

๑.๑ เสื้้�อ แบบเสื้้�อเป็็นปกคอทหารเรืือ ใช้้ผ้้าสีีขาวหนาพอที่่�จะมองไม่่เห็็นเสื้้�อชั้้�นใน ห้้ามใช้้ผ้้าแพร
หรืือผ้้าไหมที่่�อกเสื้้�อทำำ�สาบตลบเข้้าข้้างในกว้้าง ๓ ซม.ต้้นแขนไม่่มีีจีีบ จีีบรััดที่่�ปลายแขน ๖ จีีบ ขอบแขนกว้้าง
๓ ซม. แขนยาวเหนืือศอก มีีกระเป๋๋าติิดริิมขอบเสื้้�อด้้านล่่างขวา ผููกคอซองสีีเดีียวกัับกระโปรง ขนาดของตััวเสื้้�อ
จะต้้องพอเหมาะกัับตััว ทั้้�งความกว้้างและความยาวปัักตััวอัักษร ต.อ.พ.อ. สีีน้ำำ��เงิินด้้านขวา อกเสื้้�อต่ำำ��จากไหล่่
ประมาณ ๑๒ - ๑๓ ซม.
๑.๒ กระโปรง ใช้้ผ้้าสีีกรมท่่าไม่่มีีลวดลาย ไม่่ใช้้ผ้้ามััน ผ้้ายีีนส์์ ผ้้าฝ้้ายหรืือผ้้าดิิบ มีีจีีบด้้านหน้้า
ด้้านละ ๖ จีีบหัันจีีบออกด้้านข้้างด้้านละ ๓ จีีบ เย็็บทัับบนจีีบจากใต้้ขอบ กระโปรงลงมาประมาณ ๗ ซม.
ความยาวชายกระโปรงคลุุมเข่่าเลยอออกมา ๕ ซม. ความกว้้างของชายกระโปรงวััดจากเข่่าที่่�ยืืนชิิดข้้าง ข้้างละ
ประมาณ ๑ ฟุุต ขอบเอวกว้้างประมาณ ๒ ซม. ความยาวของขอบเอวจะต้้องพอเหมาะและขอบเอวต้้องอยู่่�ที่่�เอว
๑.๓	ถุุงเท้้า ใช้้ถุุงเท้้าสีีขาวแบบลููกฟููกเล็็ก/พัับข้้อ ไม่่มีีลวดลาย ห้้ามใช้้ถุุงเท้้าบางใสหรืือถุุงเท้้าหนา
สำำ�หรัับเล่่นกีีฬา
๑.๔ รองเท้้า ใช้้รองเท้้าหนัังสีีดำำ�แบบนัักเรีียนหััวมน (ห้้ามใช้้ชนิิดที่่�มีีรััดข้้างหลัังเท้้า) ไม่่มีีลวดลาย
สููงไม่่เกิิน ๓ ซม. ห้้ามสวมรองเท้้าหััวแหลม
๑.๕ คอซอง ให้้ใช้้สีีเดีียวกัับกระโปรง ผููกปมทัับเหนืือหรืือรอยผ่่าของคอเสื้้�อประมาณครึ่่�งหนึ่่�ง
ของความยาวทั้้�งหมด และชายของคอซองแยกออกข้้างละประมาณ ๖ - ๗ ซม.

๒. เครื่่�องแบบนัักเรีียนหญิิงชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย

๒.๑ เสื้้�อ เป็็นปกคอเชิ้้�ตผ่่าตลอด ห้้ามใช้้แบบคอฮาวาย ใช้้ผ้้าหนาพอควรมองไม่่เห็็นเสื้้�อชั้้�นใน ห้้ามใช้้
ผ้้าไหมหรืือผ้้าแพร ที่่�อกเสื้้�อทำำ�สาบตลบเข้้าข้้างในกว้้าง ๓ ซม. ใช้้กระดุุมสีีขาว ๕ เม็็ด ไม่่รััดรููปแขนเสื้้�อยาว
เหนืือศอกปลายแขนจีีบเล็็กน้้อย ข้้างละ ๖ จีีบขอบแขนประกอบด้้วยผ้้า ๒ ชั้น้� กว้้าง ๓ ซม. ชายเสื้้ออยู่่�
� ในกระโปรง
และมองเห็็นเข็็มขััดปัักอัักษร ต.อ.พ.อ. สีีน้ำำ��เงิินทางด้้านขวาของอกเสื้้�อต่ำ�ำ� จากไหล่่ประมาณ ๑๒ - ๑๓ ซม.
๒.๒ กระโปรง ถุุงเท้้า รองเท้้า ใช้้เช่่นเดีียวกัับระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น
๒.๓ เข็็มขััด ใช้้เข็็มขััดหนัังสีีดำำ� กว้้างประมาณ ๓ - ๔ ซม. หััวเข็็มขััดเป็็นรููปสี่่�เหลี่่�ยม
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๓. เครื่่�องแบบพลศึึกษาและกีีฬานัักเรีียนหญิิง

๓.๑ เสื้้�อ เป็็นเสื้้�อแขนสั้้�น คอโปโล สีีกรมท่่า มีีกระเป๋๋าข้้างซ้้าย ๑ ใบ ที่่�กระเป๋๋ามีีเครื่่�องหมายพระเกี้้�ยว
สีีชมพูู ใต้้เครื่่�องหมายพระเกี้้�ยวปัักอัักษรย่่อ ต.อ.พ.อ. สีีขาว
๓.๒ กางเกง เป็็นกางเกงวอร์์มขายาวสีีกรมท่่าเข้้ม เอวรััด ปลายขามีีซิิบรููดด้้านนอกทั้้�ง ๒ ขา และมีี
ที่�รั่ ัดเท้้าทั้้�ง ๒ ข้้าง
๓.๓ รองเท้้าผ้้าใบหุ้้�มส้้นสีีขาวล้้วน ไม่่มีีลวดลาย

๔. เครื่่�องแบบนัักเรีียนชายชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้นและชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย

๔.๑ เสื้้�อ เป็็นเชิ้้�ตคอตั้้�ง ผ้้าขาวไม่่บางเกิินควร ห้้ามใช้้ผ้้าดิิบ สาบที่่�อกตลบออกด้้านนอกกว้้าง ๔ ซม.
ใช้้กระดุุมสีีขาวกลมแบนขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางไม่่เกิิน ๑ ซม. มีีกระเป๋๋าอกซ้้ายปัักตััวย่่อ ต.อ.พ.อ. สีีน้ำำ��เงิิน
ทางขวาของอกเสื้้�ออยู่่�สููงจากแนวกระเป๋๋าซ้้ายประมาณ ๔ ซม. ขนาดของตััวเสื้้�อจะต้้องพอเหมาะกัับตััว เวลา
สวมเสื้้�อชายเสื้้�อ อยู่่�ในกางเกงและมองเห็็นเข็็มขััดสำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลายประดัับเครื่่�องหมาย
ตราพระเกี้้�ยวโลหะสีีทองอยู่่�เหนืืออัักษรย่่อ ต.อ.พ.อ. โดยเหนืือกึ่่�งกลาง ตััวอัักษรย่่อ ต.อ.พ.อ. ประมาณ ๑ ซม.
๔.๒ กางเกง เป็็นสีีดำำ� ห้้ามใช้้ผ้้ายีีนส์์หรืือผ้้าดิิบ และผ้้าทุุกชนิิดที่่�สีีตกจางออกง่่าย ขาสั้้�นเพีียงถึึงกลาง
เข่่าเมื่่�อยืืนตรง ปลายขาพัับชายเข้้าข้้างในกว้้าง ๕ ซม.ผ่่าตรงส่่วนหน้้า ข้้างละ ๒ จีีบ ห้้ามมีีกระเป๋๋าด้้านหลััง
ไม่่ใหญ่่หรืือเล็็กจนเกิินไปขอบกางเกงจะต้้องอยู่่�ที่่�เอว
๔.๓ เข็็มขััด เป็็นหนัังสีีน้ำำ��ตาลแบบนัักเรีียน หััวเข็็มให้้มีีเข็็มสำำ�หรัับสอดรููเข็็มขััดเพีียงเข็็มเดีียวบนเข็็มขััด
จะต้้องเรีียบไม่่มีีลายใด ๆ
๔.๔	ถุุงเท้้า เป็็นถุุงเท้้าสีีขาวแบบเรีียบ ไม่่พับั ข้้อ ยาวครึ่่ง� น่่อง ห้้ามใช้้ถุุงเท้้าที่ทำ่� ำ�ด้้วยผ้้าลููกฟููกชนิิดหนา
๔.๕ รองเท้้า เป็็นรองเท้้าหุ้้�มส้้นสีีดำำ� ชนิิดผููก ทำำ�ด้้วยหนัังหรืือผ้้าใบ ห้้ามสวมรองเท้้าส้้นสููง หรืือไม่่มีี
ลวดลาย ถ้้าเป็็นรองเท้้าผ้้าใบขอบรองเท้้าเป็็นขอบสีีดำำ� ตาไก่่ร้้อยเชืือกและเชืือกร้้อยต้้องเป็็นสีีดำำ�
๔.๖ ในกรณีีที่่�นัักเรีียนแต่่งกายผิิดระเบีียบ ทางโรงเรีียนจะดำำ�เนิินการให้้นัักเรีียนซื้้�อใหม่่

๕. เครื่่�องแบบพลศึึกษาและกีีฬานัักเรีียนชาย

๕.๑ เสื้้อ� เป็็นเสื้้อยื
� ดื คอปก แขนสั้้น� สีีกรมท่่า มีีกระเป๋๋าข้า้ งซ้้าย ๑ ใบ ที่ก่� ระเป๋๋ามีีเครื่่อ� งหมายพระเกี้้ย� ว
สีีชมพูู ใต้้เครื่่�องหมายพระเกี้้�ยวปัักอัักษรย่่อ ต.อ.พ.อ. สีีขาว
๕.๒ กางเกง เป็็นกางเกงวอร์์มขายาวสีีกรมท่่าเข้้ม เอวรััด ปลายขามีีซิิบรููดด้้านนอกทั้้�ง ๒ ขา และมีี
ที่่�รััดเท้้าทั้้�ง ๒ ข้้าง
๕.๒ รองเท้้า ผ้้าใบสีีดำำ� (ใช้้เหมืือนกัับรองเท้้านัักเรีียน)

๖. การปัักเครื่่�องหมายต่่างๆ

๖.๑	ปัักซื่่�อ - นามสกุุล นัักเรีียนชาย - หญิิง ให้้ปัักซื่่อ� - นามสกุุล เป็็นภาษาไทยด้้วยไหมปัักซื่่อ� สีีน้ำำ��เงิิน
ไว้้ด้้านซ้้ายมืือของตััวเสื้้�อขนาดความสููง ๐.๗ เซนติิเมตร กว้้าง ๐.๕ เซนติิเมตร
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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๖.๒	ปัักอัักษรย่่อโรงเรีียน ให้้ปัักอัักษรของโรงเรีียนคำำ�ว่่า “ต.อ.พ.อ.” ตามแบบที่่โ� รงเรีียนกำำ�หนดที่่อ� ก
เบื้้�องขวาให้้ปััก ต.อ.พ.อ. ความสููง ๑.๕ เซนติิเมตร กว้้าง ๑ เซนติิเมตร สีีน้ำำ��เงิิน ตรงกัับแนวระดัับกระดุุมเม็็ดที่่� ๒
๖.๓	ปัักเลขประจำำ�ตััวนัักเรีียนด้้วยไหมสีีน้ำำ��เงิิน ขนาดความสููง ๑ เซนติิเมตร อยู่่�ใต้้ตััวอัักษรย่่อ
ของโรงเรีียนห่่างประมาณ ๑ เซนติิเมตร
๖.๔	ปัักเครื่่�องหมายแสดงระดัับชั้้�นเป็็นรููปวงกลม เส้้นผ่่าศููนย์์กลาง ๐.๕ เซนติิเมตร บริิเวณมุุมของ
ปกเสื้้�อด้้านซ้้ายดัังนี้้�
	มััธยมศึึกษาตอนต้้น ปัักรููปวงกลมสีีน้ำำ��เงิิน ม.๑ ปััก ๑ จุุด , ม. ๒ ปััก ๒ จุุด , ม. ๓ ปััก ๓ จุุด
	มััธยมศึึกษาตอนปลาย ปัักรููปวงกลมสีีชมพูู ม.๔ ปััก ๑ จุุด , ม. ๕ ปััก ๒ จุุด , ม. ๖ ปััก ๓ จุุด
๖.๕	นัักเรีียนชายกลััดเข็็มพระเกี้้�ยวสีีทอง นัักเรีียนหญิิงกลััดเข็็มพระเกี้้�ยวสีีเงิิน เหนืือตััวอัักษรย่่อ
ต.อ.พ.อ. ประมาณ ๑ เซนติิเมตร
๖.๖	อัักษรย่่อของโรงเรีียน (ต.อ.พ.อ.) ให้้ใช้้ตรายางที่่�โรงเรีียนประทัับเป็็นแบบเท่่านั้้�น

๗. กระเป๋๋านัักเรีียน

๗.๑	นัักเรีียนทุุกคนต้้องมีีกระเป๋๋าสำำ�หรัับใส่่หนัังสืือมาโรงเรีียน
๗.๒ ให้้ใช้้กระเป๋๋านัักเรีียนที่่�มีีตราโรงเรีียน
๗.๓	ห้้ามขีีดเขีียน หรืือติิดรููปต่่างๆ บนกระเป๋๋านอกจากชื่่�อของเจ้้าของ ซึ่่�งจะต้้องมีีความเป็็นระเบีียบ
และไม่่มีีลวดลายเกิินไป
๗.๔	ห้้ามถืือเป้้ ย่่าม หรืือกระเป๋๋าอื่่�นๆ ทุุกชนิิด ยกเว้้นย่่ามที่่�โรงเรีียนจััดให้้และมีีตราโรงเรีียน กรณีีที่�่
อาจารย์์พบเป็็นย่่ามและกระเป๋๋าอื่่�นๆ จะถููกยึึดไว้้และ ผู้้�ปกครองมารัับคืืนได้้ที่่� กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
ภายใน ๗ วััน

๘. การใช้้เครื่่�องประดัับ

๘.๑	ห้้ามสวมแว่่นตารููปแปลกๆ ที่่มี� กี รอบเป็็นสีีขาวหรืือสีต่ี า่ งๆ ให้้ใช้้กรอบสีีดำำ� สีีเทาแก่่ หรืือสีน้ำี ำ��ตาล
ไหม้้ กรอบแว่่นไม่่ใหญ่่เกิินสมควร
๘.๒ นาฬิิกาข้้อมืือ ให้้ใช้้แบบและราคาที่่�เหมาะสมกัับสภาพของนัักเรีียน สายนาฬิิกา เป็็นโลหะหรืือ
หนัังไม่่มีีลวดลาย หรืือสีีฉููดฉาดและไม่่ใหญ่่เกิินตััวนาฬิิกา
๘.๓ สร้้อยคอ ต้้องมีีความยาวและขนาดพอเหมาะ เก็็บไว้้ในเสื้้อ� ได้้อย่่างมิิดชิิดไม่่ให้้อยู่่�นอกเสื้้อ� ใช้้วััตถุุ
ที่่�ทำำ�ด้้วยโลหะสีีเงิิน ใช้้เฉพาะห้้อยสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทางศาสนาเท่่านั้้�น
๘.๔	ที่่�ติิดผม ให้้ใช้้กิ๊๊�ปธรรมดาสีีเดีียวกัับผม ห้้ามใช้้กิ๊๊�ปปากเป็็ด หรืือที่่�คาดผม เฉพาะนัักเรีียนหญิิง
ชั้น้� ม.ปลายที่มี่� ผี มยาวและใช้้โบว์์ผููกผมให้้ใช้้สีีกรมท่่าตามแบบที่่โ� รงเรีียนกำำ�หนด ไม่่มีลี วดลาย มีีขนาดใหญ่่ไม่่เกิิน
๑ นิ้้�ว (ห้้ามใช้้โบว์์ผููกผมสำำ�เร็็จรููป)
๘.๕	ห้้ามสวมแหวน สร้้อยข้้อมืือ กำำ�ไลข้้อมืือ สายสิิญจน์์ ลููกประคำำ� เชืือกถัักทุุกชนิิด
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๘.๖	นัักเรีียนชายห้้ามเจาะหูู ห้้ามใส่่ต่่างหูู สำำ�หรัับนัักเรีียนหญิิงให้้ใส่่ต่่างหููได้้ข้้างละ ๑ ที่่�ติ่่�งหูู และ
เป็็นต่่างหููที่่�ทำำ�ด้้วยโลหะเงิินหรืือทองหรืือนากมีีลัักษณะเป็็นห่่วงกลมขนาดวงกลมเส้้นผ่่าศููนย์์กลางประมาณ
๑ มิิลลิิเมตร หรืือเป็็นเม็็ดเท่่าเม็็ดพริิกไทย
๘.๗ เครื่่�องใช้้อื่่�นๆ ให้้นัักเรีียนมีีใช้้ได้้ตามความจำำ�เป็็นโดยคำำ�นึึงถึึงหลัักประหยััด พอเพีียง
๘.๘ เครื่่�องประดัับที่่�ผิิดระเบีียบของโรงเรีียนหากพบและถููกยึึดไว้้ให้้ผู้้�ปกครองมารัับได้้ที่่�กลุ่่�มบริิหาร
งานกิิจการนัักเรีียนภายใน ๗ วััน

๙. ทรงผมนัักเรีียนหญิิง และแต่่งหน้้า

ให้้เป็็นไปตามระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการ ว่่าด้้วยการให้้ไว้้ทรงผม ๒๕๖๓
๑๐.๑		ผมยาวต้้องรวบผมผููกโบว์์ผููกผมสีีกรมท่่า โบว์์มีีความกว้้าง ๑ นิ้้�ว ตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด
การตกแต่่งทรงผมไม่่อนุุญาตให้้ซอย, เซ็็ท, ดััด, เปลี่่�ยนสีีผม, ต่่อผม, โกนผม, หรืือตกแต่่งเป็็นทรงต่่างๆ
๑๐.๒	ห้้ามนัักเรีียนแต่่งหน้้า, ทาปาก, เขีียนคิ้้�ว, กัันคิ้้�ว
			ประกาศ ณ วัันที่่� ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
							

(ลงชื่่�อ) สาส์์นลิิขิิตชััย พลไธสงค์์
(นายสาส์์นลิิขิิตชััย พลไธสงค์์)
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แนวปฏิิบััติิตััวของนัักเรีียน

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. การขออนุุญาตหยุุดเรีียน

ก การออกนอกบริิเวณโรงเรีียนชั่่�วคราว นัักเรีียนที่่�มีีกิิจจำำ�เป็็นต้้องออกนอกบริิเวณโรงเรีียนระหว่่าง
เวลาเรีียนปฏิิบััติิดัังนี้้�
		 ๑. กรอกใบคำำ�ร้้องขออนุุญาตออกนอกบริิเวณโรงเรีียนที่่�กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียนและนำำ�ไป
ให้้ครููผู้้ส� อนประจำำ�วิชิ าลงนามขออนุุญาตและนำำ�กลัับมาให้้กลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียนลงนามอนุุญาตอีีกครั้้ง� หนึ่่�ง
		 ๒.	นัักเรีียนนำำ�ใบคำำ�ร้้องขออนุุญาตออกนอกบริิเวณโรงเรีียนไปที่่ป้� อ้ มยามหน้้าประตููทางเข้้าโรงเรีียน
ลงลายมืือชื่่�อที่่�สมุุดบัันทึึกออกนอกบริิเวณโรงเรีียน ลงเวลาออกไป ยามจะให้้บััตรออกนอกบริิเวณโรงเรีียนแก่่
นัักเรีียนเพื่่�อติดิ ที่่�หน้้าอกเสื้้�อออกไป เมื่่�อนักั เรีียนกลัับเข้้ามายัังโรงเรีียนแล้้วให้้นำำ�บัตั รส่่งคืืนที่่�ป้้อมยามหน้้าประตูู
โรงเรีียนและลงลายมืือชื่่�อกลัับที่่�สมุุดบัันทึึก
ข การลาหยุุดเรีียนของนัักเรีียนเมื่่อนั
� กั เรีียนมีีความจำำ�เป็็นที่จ่� ะต้้องหยุุดเรีียนให้้เขีียนใบลาเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร ลงนามรัับรองโดยผู้้�ปกครองส่่งให้้กัับทางโรงเรีียนหรืือถ้้าเป็็นกรณีีเร่่งด่่วน ผู้้�ปกครองสามารถติิดต่่อ
ลาหยุุดเรีียนทางโทรศััพท์์โทรสารเพื่่�อแจ้้งให้้ทางโรงเรีียนทราบก็็ได้้
ค การขาดเรีียน ถ้้านัักเรีียนขาดเรีียนโดยไม่่ทราบสาเหตุุเป็็นเวลานาน ๓ - ๗ วััน โรงเรีียนจะแจ้้งให้้
ผู้้�ปกครองทราบตามที่่�อยู่่�ที่่�ผู้้�ปกครองแจ้้งไว้้กัับทางโรงเรีียนเพื่่�อสอบถามสาเหตุุ
ง การมาโรงเรีียนในวัันหยุุดราชการ โรงเรีียนจะมีีหนัังสืือแจ้้งให้้ผู้้ป� กครองทราบและอนุุญาตในกรณีีที่่�
นัักเรีียนจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมาเรีียนในวัันหยุุดหรืือมาร่่วมกิิจกรรมในวัันหยุุดทุุกครั้้�ง
จ เวลาเรีียนปกติิของโรงเรีียนในวัันราชการโรงเรีียนเข้้าแถวเคารพธงชาติิ ในเวลา ๐๗.๔๕ น.
เริ่่�มเข้้าเรีียนในชั่่�วโมงที่่� ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึึงชั่่�วโมงสุุดท้้าย เลิิกเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น เวลา ๑๖.๐๐ น.
ชั้�น้ มััธยมศึึกษาตอนปลาย เวลา ๑๖.๐๐ น. ทุุกวััน

๒. การแสดงความเคารพ

ก การเคารพธงชาติินัักเรีียนต้้องทำำ�ธุุระส่่วนตััวต่่างๆ เช่่น ดื่่�มน้ำำ�� รัับประทานอาหารเช้้า เข้้าห้้องน้ำำ��
ให้้แล้้วเสร็็จก่่อนเข้้าแถวเคารพธงชาติิขณะที่่�เคารพธงชาติิต้้องอยู่่�ในอาการสำำ�รวม กิิริิยา วาจา และร้้องเพลงชาติิ
ด้้วยเสีียงอัันดััง สวดมนต์์ไหว้้พระโดยพร้้อมเพีียงกััน
ข การแสดงความเคารพต่่อครูู นัักเรีียนต้้องแสดงความเคารพต่่อครููทุุกคนในโรงเรีียนตามโอกาสดัังต่่อไปนี้้�
		 ๑. เมื่่�อนัักเรีียนยืืนอยู่่�กัับที่่�ครููผ่่านมาในระยะใกล้้พอสมควรให้้แสดงความเคารพพููดคุุยการไหว้้
ทั้้�งชายและหญิิง
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		 ๒. เมื่่�อนัักเรีียนเดิินผ่่านครูู อาจารย์์ให้้กล่่าวคำำ�ว่่า ขออนุุญาตครัับ / ค่่ะ แล้้วเดิินก้้มตััวเล็็กน้้อย
พองามผ่่านไป
		 ๓. เมื่่อนั
� ักเรีียนพบครูู หรืือหรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพในที่่�สาธารณะให้้ยกมืือไหว้้พร้้อมกล่่าวคำำ�ว่่า สวััสดีี
ครัับ / ค่่ะ
		 ๔. เมื่่อนั
� กั เรีียนได้้รัับสิ่่ง� ของจากครููหรืือผู้้ใ� หญ่่ให้้ยกมืือไหว้้พร้้อมกัับกล่่าวคำำ�ว่่า ขอบคุุณครัับ / ค่่ะ

๓. แนวปฏิิบัติั ิการควบคุุมความสะอาดในบริิเวณโรงเรีียน

๑.	นัักเรีียนต้้องไม่่ทิ้้�งเศษขยะ เศษกระดาษและสิ่่�งปฏิิกููลลงในโรงเรีียน
๒. การเทขยะต้้องเทในที่่�ๆทางโรงเรีียนกำำ�หนดให้้ เช่่น ถัังขยะหรืือสถานที่่�ที่่�กำำ�หนด
๓.	ห้้ามใช้้วััสดุุๆขีีดเขีียนหรืือขููดลบตามฝาผนัังอาคารเรีียนและห้้องปฏิิบััติิการต่่างๆ
๔.	ห้้ามทำำ�ลายดอกไม้้ เหยีียบย่ำำ�� ไม้้ประดัับสวนหย่่อมที่่�ปลููกไว้้ในบริิเวณโรงเรีียน
๕.	ห้้ามนัักเรีียนขึ้้�นลงทางหน้้าต่่างหรืือระเบีียงโรงเรีียนอัันจะทำำ�ให้้ฝาผนัังสกปรกหรืือเกิิดอัันตราย
แก่่ตััวของนัักเรีียน

๔. แนวปฏิิบัติั ิการใช้้ห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วม

๑.	ห้้ามนัักเรีียนเข้้าไปใช้้ห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วมซึ่่�งจััดไว้้สำำ�หรัับครููอาจารย์์
๒.	นัักเรีียนจะต้้องช่่วยกัันรัักษาความสะอาดห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วม เช่่น ล้้างน้ำำ��ให้้สะอาดทุุกครั้้ง� ที่่เ� ข้้าห้้องน้ำำ��
ไม่่ทิ้้�งสิ่่�งใดๆ ลงในโถส้้วม ไม่่ทำำ�ให้้อุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ในห้้องน้ำำ��ห้้องส้้วมชำำ�รุุดเสีียหาย
๓.	ห้้ามกลั่่�นแกล้้งหยอกล้้อเพื่่�อนในขณะเข้้าห้้องน้ำำ��ห้้องส้้วม
๔.	ห้้ามนำำ�สิ่่�งเสพติิดหรืือสารเสพติิดใดๆ เข้้ามาในโรงเรีียนและมาใช้้ห้้องน้ำำ�ห้้อ
� งส้้วมเป็็นสถานที่่�เสพ
๕.	ห้้องน้ำำ��ห้้องส้้วมแยกเป็็นสััดส่่วน ชาย หญิิง ห้้ามนัักเรีียนชายและนัักเรีียนหญิิงเข้้ามาใช้้ห้้องน้ำำ�ขอ
� ง
อีีกฝ่่ายหนึ่่�งฝ่่ายใด

๕. แนวปฏิิบัติั ิการจอดรถจัักรยานและจัักรยานยนต์์

โรงเรีียนได้้จััดที่่�จอดรถจัักรยานและจัักรยานยนต์์ไว้้เป็็นที่่� โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายให้้นัักเรีียนได้้จอดรถ
จัักรยานยนต์์ให้้เป็็นระเบีียบ เพื่่�อความสะอาดและปลอดภััยเกี่่�ยวกัับการสููญหายจึึงกำำ�หนดระเบีียบการจอดรถ
จัักรยานยนต์์ดัังนี้้�
๑.	นัักเรีียนที่่�นำำ�รถจัักรยานยนต์์มาโรงเรีียนจะต้้องจอดรถจัักรยานยนต์์ไว้้ในที่่�ที่�กำ่ ำ�หนดให้้จอด
๒. เมื่่�อจอดแล้้วห้้ามนัักเรีียนนำำ�รถออกก่่อนเวลาเลิิกเรีียนเว้้นแต่่ได้้รัับอนุุญาต
๓.	ห้้ามนำำ�รถออกมาขัับขี่่�ในขณะที่่�กำำ�ลัังมีีการเรีียนการสอน (ในเวลาราชการ)
๔. การขัับขี่่�รถจัักรยนต์์มาโรงเรีียนต้้องสวมหมวกนิิรภััย
๕.	ห้้ามนำำ�รถจัักรยานยนต์์ไปจอดไว้้บริิเวณอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่จุุดที่่�กำำ�หนดให้้จอด
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๖. แนวปฏิิบัติั ิเกี่่�ยวกัับการรัับประทานอาหาร

เพื่่�อให้้เกิิดความเรีียบร้้อยและเป็็นระเบีียบในการรัับประทานอาหารให้้นัักเรีียนปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
๑.	นัักเรีียนทุุกคนต้้องเข้้าแถวในการซื้้�ออาหารจากแม่่ค้้า
๒. ให้้นัักเรีียนรัับประทานอาหารในโรงอาหารที่่�โรงเรีียนจััดไว้้ให้้เท่่านั้้�น
๓.	ห้้ามนำำ�อาหารไปรัับประทานในบริิเวณอื่่�นหรืือนำ�ขึ้้
ำ �นไปบนอาคารเรีียนโดยเด็็ดขาด
๔.	นัักเรีียนซื้้�ออาหารได้้ในเวลาดัังนี้้� เช้้า ก่่อนเวลา ๐๗.๔๕ น. ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น พัักกลางวััน
๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น. ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย พัักกลางวััน ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. และหลัังเลิิกเรีียน นอกจากนี้้�
ไม่่อนุุญาตให้้นัักเรีียนซื้้�อและรัับประทานอาหาร
๕. ภาชนะที่่�ใส่่อาหารมารัับประทานให้้นำำ�ส่่งคืืนแม่่ค้้าในจุุดที่่�แม่่ค้้านำำ�ภาชนะมารองรัับไว้้เท่่านั้้�น

๗. แนวปฏิิบัติั ิว่่าด้้วยการเคารพธงชาติิและทำำ�กิิจกรรมหน้้าเสาธง
ดัังนี้้�

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีได้้กำำ�หนดลำำ�ดัับขั้้�นตอนและพิิธีีการหน้้าเสาธงในตอนเช้้า

๑. โรงเรีียนจะมีีสัญ
ั ญาณออดในการเข้า้ แถวทำำ�กิจิ กรรมหน้้าเสาธงในเวลา ๐๗.๔๕ น. เมื่่อนั
� กั เรีียนได้้ยิิน
เสีียงออดสััญญาณให้้ทุุกคนไปรวมกัันที่่�หน้้าเสาธงและเข้้าแถวตามลำำ�ดัับชั้้�นที่่�กำำ�หนดให้้
๒.	ตััวแทนนัักเรีียนจะสั่่�งปฏิิบััติิตามขั้้�นต่่างๆ ตั้้�งแต่่การจััดระเบีียบแถวการนำำ�กล่่าวคำำ�ปฏิิญาณตน
การร้้องเพลงชาติิ สวดมนต์์ไหว้้พระ แผ่่เมตตา สงบนิ่่�ง ฯลฯ
๓. ครููประจำำ�วัันหรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายผู้้�กล่่าวให้้การอบรมนัักเรีียนประจำำ�วััน
๔.	กิิจกรรมอื่่�นๆ ของแต่่ละกลุ่่�มสาระ เช่่น อ่่านคำำ�พ่อ่ สอน ภาษาอัังกฤษวัันละคำำ� พุุทธศาสนาสุุภาษิิต
ฯลฯ
๕. หลัังจากที่่ทำ� ำ�กิจิ กรรมเสร็็จแล้้วนัักเรีียนจะต้้องเดิินแถวเข้า้ ชั้น้� เรีียนให้้เป็็นระเบีียบตามอาคารที่ต่� นเอง
ต้้องเรีียนในชั่่�วโมงแรกของแต่่ละวััน

๘.

แนวปฏิิบััติิว่่าด้้วยการมาโรงเรีียนและกลัับบ้้านตอนเลิิกเรีียน

๑.	นัักเรีียนจะต้้องมาโรงเรีียนให้้ทัันการทำำ�กิิจกรรมหน้้าเสาธงคืือก่่อนเวลา ๐๗.๕๐ น.
๒. เมื่่�อนัักเรีียนมาถึึงโรงเรีียน นัักเรีียนที่่�มาด้้วยรถรัับส่่งหรืือรถโดยสารประจำำ�ทาง ให้้ลงที่่�หน้้าประตูู
ทั้้�งสองด้้านและให้้เดิินแถวตอนเรีียงหนึ่่�งเข้้ามาโรงเรีียน เมื่่�อนัักเรีียนเดิินผ่่านครููเวรประจำำ�วัันที่่�ยืืนหน้้าประตูู
ให้้ทำำ�ความเคารพและกล่่าวคำำ�ว่่า สวััสดีีครัับ / ค่่ะแล้้วเดิินตามถนนชิิดซ้้ายเข้้ายัังอาคารเรีียน ในกรณีีที่�นั่ ักเรีียน
มาโรงเรีียนโดยรถจัักรยานยนต์์นักั เรีียนจะต้้องเข้า้ มาทางประตููทิิศตะวัันออก จอดรถและดัับเครื่่อ� งยนต์์ ทำำ�ความ
เคารพครููเวรประจำำ�วันั ที่ห่� น้้าประตูู จากนั้้�นจููงรถจัักรยานยนต์์ให้้ระยะห่่างพอสมควรแล้้วจึึงขัับขี่่พ� าหนะของตนเอง
ไปจอดในสถานที่่�ที่่�โรงเรีียนได้้กำำ�หนดไว้้ให้้
๓. ในตอนเลิิกเรีียน ให้้นัักเรีียนที่่�เดิินทางมาด้้วยรถรัับ-ส่่งไปขึ้้�นรถกลัับในจุุดจอดรถ รัับ-ส่่ง ที่่�ทาง
โรงเรีียนได้้กำำ�หนดให้้เท่่านั้้�น นัักเรีียนที่่�เดิินทางกลัับด้้วยรถโดยสารประจำำ�ทางให้้ไปรอขึ้้�นรถที่่�หน้้าประตููทางเข้้า
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โรงเรีียนและให้้เข้า้ แถวขึ้้�นรถอย่่างเป็็นระเบีียบ กรณีีที่เ่� ดิินทางกลัับด้้วยรถจัักรยานยนต์์ให้้นัักเรีียนนำำ�รถจัักรยานยนต์์
ออกจากสถานที่่�จอดรถ และขัับขี่่�ออกไปอย่่างสุุภาพและไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดเสีียงดัังรบกวนผู้้อื่่� �น

๙. แนวปฏิิบัติั ิว่่าด้้วยการแต่่งชุุดกีีฬา

เพื่่�อให้้การแต่่งกายด้้วยชุุดกีีฬาและชุุดอื่่�นๆ เป็็นไปด้้วยความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยและมีีแนวปฏิิบััติิ
ที่่�เหมืือนกัันให้้นัักเรีียนปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
๑.	ชุุดพลศึึกษา ชุุดกีีฬา ให้้นัักเรีียนแต่่งกายด้้วยชุุดของทางโรงเรีียนที่กำ่� ำ�หนดให้้วัันที่นั่� กั เรีียนมีีการเรีียน
วิิชาพลศึึกษาเท่่านั้้�น ให้้เป็็นไปตามตารางเรีียนของแต่่ละระดัับและชั้น้� เรีียนของตนเอง หรืือเป็็นไปตามที่ส่� ถานศึึกษา
นััดหมาย
๒. ในหนึ่่�งสััปดาห์์โรงเรีียนจะกำำ�หนดให้้เป็็นวัันที่ทุ่� กุ คนในโรงเรีียนจะต้้องแต่่งกายด้้วยชุุดพลศึึกษาและ
ชุุดกีีฬาอยู่่� ๑ วััน ส่่วนจะเป็็นวัันใดนั้้�นโรงเรีียนจะกำำ�หนดเป็็นภาคเรีียนๆไป
๓.	ห้้ามนัักเรีียนใช้้ชุุดกีีฬาของสถาบัันอื่่�นมาสวมใส่่เพื่่�อเรีียนในชั่่�วโมงพลศึึกษา
๔.	ชุุดกีีฬาให้้นัักเรีียนปััก ชื่่�อ-นามสกุุล ไว้้ที่่�หน้้าอกเสื้้�อ ด้้านขวามืือเพื่่�อป้้องกัันการสููญหายและเพื่่�อให้้
ครููจดจำำ�ชื่่�อนัักเรีียนได้้
๕.	ชุุดพลศึึกษาให้้ใส่่เฉพาะชั่่ว� โมงพลศึึกษาเท่่านั้้�น ยกเว้้นหากมีีกิจิ กรรมที่่�ต้อ้ งใส่่ชุดุ พลศึึกษา เพื่่�อทำำ�
กิิจกรรมพิิเศษนั้้�น
๖. ห้้ามดััดแปลง หรืือเปลี่่�ยนรููปแบบชุุดพลศึึกษา ชุุดกีีฬา โดยเด็็ดขาด
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กิิจกรรมหน้้าเสาธง
เพลงชาติิ ไทย
***	ประเทศไทย รวมเลืือดเนื้้�อ ชาติิเชื้้�อไทย เป็็นประชารััฐ ไผทของไทยทุุกส่่วน
	อยู่่�ดำำ�รงคงไว้้ได้้ทั้้�งมวล ด้้วยไทยล้้วนหมาย รัักสามััคคีี ไทยนี้้�รัักสงบ แต่่ถึึงรบไม่่ขลาด
เอกราชจะไม่่ให้้ใครข่่มขี่่� สละเลืือดทุุกหยาดเป็็นชาติิพลีี เถลิิงประเทศ ชาติิไทย ทวีี มีีชััย ชโย

บทสวดมนต์์ ไหว้้พระ
อะระหัังสััมมา สััมพุุทโธภะคะวา พุุทธัังภะคะวัันตััง อะภิิวาเทมิิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธััมโม ธััมมััง นะมะสามิิ (กราบ)
	สุุปะฏิิปัันโน ภะคะวะโต สาวะกะสัังโฆสัังฆัังนะมามิิ (กราบ ๓ ครั้้�ง)

คำำ�แผ่่เมตตตา
	สััพเพ สััตตา		
อะเวราโหนตุุ		
	อััพยาปััชฌาโหนตุุ
อะนีีฆาโหนตุุ		
	สุุขีี อััตตานััง ปะริิหะรัันตุุ

(สััตว์์ทั้้�งหลายที่่�เป็็นเพื่่�อนทุุกข์์ เกิิดแก่่เจ็็บตายด้้วยกัันทั้้�งหมดทั้้�งสิ้้�น)
(จงเป็็นสุุขเป็็นสุุขเถิิด อย่่าได้้มีีเวรแก่่กัันและกัันเลย)
(จงเป็็นสุุขเป็็นสุุขเถิิด อย่่าได้้เบีียดเบีียนซึ่่�งกัันและกัันเลย)
(จงเป็็นสุุขเป็็นสุุขเถิิด อย่่าได้้มีีความทุุกข์์กายทุุกข์์ใจเลย)
(จงมีีแต่่ความสุุขกายสุุขใจ รัักษาตนให้้พ้้นจากทุุกข์์ภััยทั้้�งสิ้้�นเถิิด)
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คำำ�ปฏิิญาณตนของนัักเรีียน
(กล่่าวค่่านิิยมพื้้�นฐาน ๑๒ ประการ)
		
หนึ่่�งรัักชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์ 		
สองซื่่�อสััตย์์ เสีียสละ อดทนได้้
สามกตััญญูู พ่่อแม่่ สุุดหััวใจ 			สี่่�มุ่่�งใฝ่่ เล่่าเรีียน เพีียรวิิชา
	ห้้ารัักษา วััฒนธรรม ประจำำ�ชาติิ 			
หกไม่่ขาด ศีีลธรรม ศาสนา
เจ็็ดเรีียนรู้้� อธิิปไตย ของประชา 			
แปดรัักษา วิินััย กฎหมายไทย
เก้้าปฏิิบัติั ิ ตามพระราชดำำ�รััส 			สิิบไม่่ขาด พอเพีียง เลี้้�ยงชีีพได้้
	สิิบเอ็็ดต้้องเข้้มแข็็ง ทั้้�งกายใจ 			สิิบสองไซร้้ คิิดอะไร ให้้ส่่วนรวม

กล่่าวเอกลัักษณ์์
สิ่่�งแวดล้้อมสวยเด่่น เน้้นวิิชาการ สืืบสานคุุณธรรม

กล่่าวอััตลัักษณ์์
ลููกพระเกี้้�ยวน้้อย สุุภาพอ่่อนน้้อม เพีียบพร้้อมคุุณธรรม

กล่่าวคำำ�ขวััญประจำำ�โรงเรีียน
เรีียนดีี มีีวิินััย ใฝ่่คุุณธรรม นำำ�สัังคม นิิยมกีีฬา

(ครููเวรประจำำ�วัันพบปะกัับนัักเรีียน เพื่่�อแจ้้งข่่าวสารข้้อมููล ฯลฯ)

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI

123

124

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาปี ๒๕๒๒
โดยที่่�เป็็นการสมควรปรัับปรุุงประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการเรื่่�องผู้้�ปกครองนัักเรีียนให้้เหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น
ฉะนั้้�นอาศััยอำำ�นาจตามความในข้้อ๒๓ แห่่งประกาศของคณะปฏิิวััติิฉบัับที่่� ๒๑๖ ลงวัันที่่� ๒๙ กัันยายน ๒๕๑๕
จึึงให้้ยกเว้้นประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการเรื่่�องผู้้�ปกครองนัักเรีียนลงวัันที่่� ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และ
ให้้ผู้้�ปกครองนัักเรีียนนัักศึึกษาระดัับต่ำำ��กว่่าปริิญญาตรีีในสถานศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการดัังนี้้�
๑. “ผู้้�ปกครอง” หมายความว่่าบุุคคลซึ่่�งรัับนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษาไว้้ในความปกครองหรืืออุุปการะ
เลี้้�ยงดููหรืือบุุคคลที่่�นัักเรีียนนัักศึึกษานั้้�นอาศััยอยู่่�
๒. ให้้นัักเรีียนนัักศึึกษาที่่�กำำ�ลัังรัับการศึึกษาในหลัักสููตรระดัับ ปวส. ปกศ.สููง หรืือเทีียบเท่่าลงมา
ในสถานศึึกษาในสัังกััดหรืือในความควบคุุมดููแลของกระทรวงศึึกษาธิิการเว้้นแต่่การศึึกษาผู้้ใ� หญ่่มีผู้ี ป้� กครองตลอด
ระยะเวลาที่่�ศึึกษาอยู่่�
๓. ในวัันมอบตััวนัักเรีียนนัักศึึกษาให้้ผู้้�ปกครองมามอบตััวนัักเรีียนนัักศึึกษาที่่�สถานศึึกษาพร้้อมกัับ
ส่่งหลัักฐานเอกสารต่่าง ๆ ตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนดถ้้าผู้้�ปกครองไม่่อาจมามอบตััวนัักเรีียนได้้ตามกำำ�หนดให้้
ผู้้�ปกครองตกลงกัับหััวหน้้าสถานศึึกษากำำ�หนดวัันมอบตััวนัักเรีียนนัักศึึกษาใหม่่
๔. ผู้้�ปกครองอาจต้้องร่่วมมืือกัับสถานศึึกษาเพื่่�อควบคุุมความประพฤติิและการศึึกษาเล่่าเรีียนโดยให้้
นัักเรีียนนัักศึึกษาแต่่งกายแต่่งเครื่่�องแบบประพฤติิตนตามระเบีียบข้้อบัังคัับหรืือคำำ�สั่่�งของสถานศึึกษาหรืือของ
กระทรวงศึึกษาธิิการหรืือตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
๕. ผู้้�ปกครองควรติิดต่่อกัับสถานศึึกษาอยู่่�เสมอเพื่่�อจะได้้ทราบปััญหาต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการศึึกษาของ
นัักเรีียนนัักศึึกษาและจะได้้ช่่วยสถานศึึกษาแก้้ไขปััญหานั้้�น ๆ
่� หรืือความเป็็นผู้้ป� กครองสิ้้น� สุุดลงด้้วยประการใด ๆ ให้้ผู้้ป� กครองแจ้้งสถานศึึกษา
๖. เมื่่อ� ผู้้ป� กครองย้้ายที่อยู่่�
ทราบ (แจ้้งฝ่่ายแนะแนวและฝ่่ายปกครอง)
๗. สำำ�หรัับนัักเรีียนนัักศึึกษาที่่�รัับการศึึกษาอยู่่�ในสถานศึึกษาแล้้วให้้สถานศึึกษาตรวจสอบติิดตาม
หลัักฐานการเป็็นผู้้�ปกครองนัักเรีียนนัักศึึกษาหากเห็็นว่่านัักเรีียนนัักศึึกษาคนไหนไม่่มีีผู้้�ปกครองหรืือมีีผู้้�ปกครอง
ไม่่เหมาะสมก็็ให้้สถานศึึกษาดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามประกาศนี้้�
		ประกาศณวัันที่่� ๑๒ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๒๒
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(ลงชื่่�อ) ก่่อ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์
(นายก่่อ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์)
รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการ ปฏิิบััติิราชการแทน
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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กฎกระทรวง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม
ในการแนะแนวให้ค�ำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๘
	อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
	ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
		
“กิจกรรมในการแนะแนว” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะแนวการให้ค�ำปรึกษา
และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครอง
		
“นักเรียนหรือนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระท�ำผิด” หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
		
(๑)	ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
		
(๒)	ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
		
(๓) คบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน�ำไปในทางกระท�ำผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม
อันดีหรือ
		
(๔)	อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน�ำไปในทางเสียหาย
	ข้อ ๒ ให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค�ำปรึกษาและ
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้ ตามระดับของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
	ข้อ ๓ ให้โรงเรียนและสถานศึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
		
(๑) พัฒนาระบบงานแนะแนวทีจ่ ะช่วยเหลือดแู ลนักเรียนและนักศึกษาเป็นรายบุคคลพร้อมทัง้
ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู้จักและเข้าใจผู้เรียน สามารถค้นพบและจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน และใหค้ �ำปรึกษาดา้ นการด�ำรงชีวติ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการศึกษาต่อและการมีงานท�ำ
ทั้งนี้ ให้มีระบบข้อมูลตั้งแต่แรกเข้าเพื่อติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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(๒) ส�ำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามนักเรียนและนักศึกษาทีเ่ สีย่ งต่อการกระท�ำผิดเพื่อจัดกิจกรรม
ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
		
(๓) แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษาทีเ่ สีย่ งต่อการกระท�ำผิดได้ทราบถึงพฤติกรรม
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ อาจก�ำหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรม
		
(๔) จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง โดยมี
แผนงาน ผู้รับผิดชอบ และการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
		
(๕) สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมความประพฤติและ
ความปลอดภัยของนักเรียน และนักศึกษา
		
(๖) จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัดอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง
		

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่่�อ) จาตุุรนต์์ ฉายแสง
(นายจาตุุรนต์์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว
ให้ค�ำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นกั เรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขทีก่ �ำหนด
ในกฎกระทรวง จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ก�ำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
	อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
	ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
		
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
		
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
		
(๓)	พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
		
(๔) ซื้อ จ�ำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
		
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
		
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท�ำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้
เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
		
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
		
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
		
(๙)	ออกนอกสถานที่พกั เวลากลางคืน เพื่อเทีย่ วเตร่หรือรวมกลุม่ อันเป็นการสรา้ งความเดือด
ร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
	ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก�ำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่่�อ)

จาตุุรนต์์ ฉายแสง
(นายจาตุุรนต์์ ฉายแสง)
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ
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ระเบีียบ
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
ว่่าด้้วยการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการสภานัักเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิม และสนองโนบายของรััฐบาล เกี่่�ยวกัับการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีี
พระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข ให้้เกิิดขึ้้�นในโรงเรีียน ตลอดจนเป็็นการพััฒนานัักเรีียนให้้เป็็นผู้้�นำำ�ในขั้้�นต้้น
และจะเป็็นพลเมืืองดีีของประเทศชาติิในอนาคต โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีจึึงเห็็นควรวาง
ระเบีียบว่่าด้้วยการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการนัักเรีียนขึ้้�น เพื่่�อให้้ครูู นัักเรีียน ถืือปฏิบัิ ัติิดัังต่่อไปนี้้�คืือ
	ข้้อ ๑ ระเบีียบนี้้�ให้้ชื่่�อว่่า “ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีว่า่ ด้้วย การเลืือกตั้้ง�
คณะกรรมการสภานัักเรีียน พ.ศ.๒๕๕๘”
	ข้้อ ๒ ให้้ใช้้ระเบีียบนี้้�ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	ข้้อ ๓ นัักเรีียน หมายความว่่า นัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
		
ครูู หมายความว่่า ข้้าราชการครููที่่ปฏิ
� บัิ ติั หิ น้้าที่่ใ� นโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
		
พรรค หมายความว่่า คณะหรืือกลุ่่�มนัักเรีียนที่่�มีีแนวคิิดและนโยบายเดีียวกัันหรืือคล้้ายกััน
		
สภานัักเรีียน หมายความว่่า ผู้้�แทนห้้องของนัักเรีียนทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง
		
คณะกรรมการสภานัักเรีียน หมายความว่่า คณะกรรมการที่่�ประกอบด้้วยประธานนัักเรีียน
รองประธานนัักเรีียน เหรััญญิิก ปฏิิคม กีีฬา (หััวหน้้าคณะสีี) ตััวแทนห้้อง กิิจกรรม สวััสดิิการ วิิชาการ ปกครอง
กิิจการพิิเศษ เลขานุุการ และอื่่�น ๆ โดยให้้มีีผู้้�ช่่วยได้้ตำำ�แหน่่งละ ๑ คน
		
ครููที่่�ปรึึกษา หมายความว่่า ครููที่่�ได้้รัับคำำ�สั่่�งให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นครููที่่�ปรึึกษาสภานัักเรีียนและ
คณะกรรมการนัักเรีียน

หมวด ๑ การจััดตั้้�งและการจดทะเบีียนพรรค

	ข้้อ ๔ ผู้้ที่� เ่� ป็็นนัักเรีียนมีีจำำ�นวนตั้้ง� แต่่ ๑๕ คนขึ้้น� ไป อาจรวมกัันเป็็นผู้้ริ� เิ ริ่่ม� จััดตั้้ง� พรรค ซึ่่ง� มีีแนวนโยบาย
ไม่่ขััดต่่อระเบีียบของโรงเรีียน ความสงบเรีียบร้้อยและศีีลธรรม เมื่่�อมีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าสมััครเข้้าเป็็นสมาชิิกรวมกัับ
จำำ�นวนผู้้�ริิเริ่่�มจััดตั้้�งพรรคแล้้วไม่่น้้อยกว่่า ๑๐๐ คน ย่่อมตั้้�งพรรคได้้ โดยจดทะเบีียนต่่อฝ่่ายบริิหารบริิหารกิิจการ
นัักเรีียนของโรงเรีียน
	ข้้อ ๕	ก่่อนดำำ�เนิินการเชิิญชวนผู้้อื่่� น� เป็็นสมาชิิก ให้้คณะผู้้ริ� เิ ริ่่ม� จััดตั้้ง� พรรคทำำ�หนัังสืือแจ้้งต่่อฝ่า่ ยบริิหาร
กิิจการนัักเรีียน หนัังสืือที่่�แจ้้งต่่อฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียน อย่่างน้้อยต้้องมีีรายการดัังนี้้�
		
๑.	ชื่่�อพรรค
		
๒. นโยบายพรรค
		
๓. เครื่่�องหมายพรรค (ถ้้ามีี)
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๔.	ชื่่�อหััวหน้้าพรรค รองหััวหน้้าพรรค สมาชิิกพรรค ครููที่่�ปรึึกษาพรรค จำำ�นวน ๒ - ๓ คน
พร้้อมด้้วยสมาชิิกพรรค
	ข้้อ ๖	นัักเรีียนควรเป็็นสมาชิิกสัังกััดพรรคใดพรรคหนึ่่�งและสมาชิิกภาพของสมาชิิกพรรคจะสิ้้น� สุุดลงเมื่่อ�
		
๑. ตาย
		
๒. ลาออกจากสถานศึึกษา
		
๓. โรงเรีียนมีีคำำ�สั่่�งให้้ยุุบเลิิกพรรค
		
๔. เมื่่�อสภานัักเรีียนหมดวาระลง
	ข้้อ ๗ การดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่อไป หลัังจากจดทะเบีียนพรรคแล้้ว ให้้กระทำำ�โดยที่่�ประชุุมพรรค
		
๑. การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายพรรค
		
๒. การเลืือกตั้้�งหััวหน้้าพรรค หรืือคณะกรรมการพรรค
		
๓.	กิิจกรรมอื่่�นๆตามที่่�โรงเรีียนมอบหมาย เช่่น หาเสีียง แถลงนโยบายของพรรค เป็็นต้้น
	ข้้อ ๘	พรรคย่่อมเลิิกด้้วยเหตุุผลใดเหตุุผลหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
		
๑.	มีีคำำ�สั่่�งโรงเรีียนให้้ยุุบเลิิกพรรค
		
๒. คณะผู้้�ริิเริ่่�มจััดตั้้�งมีีมติิให้้ยุุบพรรค
		
๓. เมื่่�อสภานัักเรีียนหมดวาระลง

หมวด ๒ การเลืือกตั้้�ง

	ข้้อ ๙ (๑)	นัักเรีียนเป็็นผู้้�มีีสิิทธ์์ออกเสีียงเลืือกตั้้�งผู้้�แทนห้้อง จำำ�นวน ๑ คน ของห้้องเรีียนที่่�ตนสัังกััด
อยู่่� ผู้้�ที่่�ได้้รัับเลืือกเป็็นผู้้�แทนห้้องอาจจะเป็็นหััวหน้้าห้้องหรืือรองหััวหน้้าห้้องก็็ได้้
		
(๒)	นัักเรีียนทุุกคนมีีสิทธิ์์�ออ
ิ
กเสีียงเลืือกตั้้ง� พรรค เพีียงพรรคเดีียว (๑ สิิทธิ์์� ๑ เสีียง) เพื่่�อสรรหา
ประธาน และคณะกรรมการนัักเรีียน (หััวหน้้าพรรค เป็็นประธานนัักเรีียนโดยตำำ�แหน่่งและรองหััวหน้้าพรรค
เป็็นรองประธานนัักเรีียนโดยตำำ�แหน่่ง) โดยใช้้เครื่่อ� งลงคะแนนแบบอิิเล็็กทรอนิิค จากสำำ�นักั งานคณะกรรมการการ
เลืือกตั้้�งประจำำ�จัังหวััดอุุดรธานีี
	ข้้อ ๑๐ ให้้รองผู้้อำ� ำ�นวยการฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียน ตั้้ง� คณะกรรมการขึ้้น� มาคณะหนึ่่�ง เพื่่�อดำำ�เนิินการ
เลืือกตั้้�งให้้เสร็็จภายในเดืือนพฤษภาคมของทุุกปีี
	ข้้อ ๑๑ ให้้รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียนพิิจารณาคััดเลืือกครููเป็็นครููที่่�ปรึึกษา จำำ�นวน
๕ คน และเสนอรายชื่่�อให้้ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนแต่่งตั้้�งต่่อไป

หมวด ๓ สภานัักเรีียน

	ข้้อ ๑๒	พรรคที่่�ได้้รัับเสีียงข้้างมาก (เสีียงเกิินกึ่่�งหนึ่่�ง) สรรหาประธานนัักเรีียน รองประธานนัักเรีียน
๔ คน และให้้ประธานนัักเรีียนจััดตั้้�งคณะกรรมการนัักเรีียน จำำ�นวนไม่่เกิิน ๑๐๐ คน เสนอต่่อฝ่่ายบริิหารกิิจการ
นัักเรีียนให้้ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนแต่่งตั้้�งต่่อไป

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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	ข้้อ ๑๓ สภานัักเรีียนประกอบด้้วยผู้้แ� ทนห้้องที่ไ่� ด้้รัับเลืือกตั้้ง� ทั้้�งหมด และ คณะกรรมการนัักเรีียน จำำ�นวน
ไม่่เกิิน ๑๐๐ คน
	ข้้อ ๑๔ ให้้มีีการประชุุมสภานัักเรีียนภายใน ๗ วััน ภายหลัังการเลืือกตั้้�ง โดยให้้ครููที่่�ปรึึกษาพิิจารณา
เลืือกตั้้�งประธานสภาชั่่�วคราว เพื่่�อจััดให้้มีีการเลืือกตั้้�งประธานสภา ๑ คน และรองประธานสภา ๒ คน ซึ่่�ง
ประธานสภาและรองประธานสภาต้้องได้้รัับเลืือกด้้วยเสีียงข้้างมากในที่่�ประชุุม
	ข้้อ ๑๕	พรรคที่่�ได้้รัับเสีียงข้้างน้้อย ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการทำำ�งานของคณะกรรมการนัักเรีียน
	ข้้อ ๑๖ สภานัักเรีียนมีีวาระ ๑ ปีีการศึึกษา เมื่่�อหมดวาระจะต้้องจััดให้้มีีการเลืือกตั้้�งใหม่่

หมวด ๔ บทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสภานัักเรีียน

	ข้้อ ๑๗ เป็็นผู้้�แทนนัักเรีียนในการทำำ�กิิจกรรมต่่างๆร่่วมกัับครูู
	ข้้อ ๑๘ ให้้ความร่่วมมืือและประสานงานระหว่่างนัักเรีียนกัับฝ่่าย กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� งานของโรงเรีียน
	ข้้อ ๑๙ สนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนประพฤติิ ปฏิิบััติิตามระเบีียบแบบแผนของโรงเรีียนและสัังคม
	ข้้อ ๒๐ ให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการจััดกิิจกรรมนัักเรีียนด้้านต่่างๆ ของโรงเรีียน
	ข้้อ ๒๑	กิิจกรรมอื่่�น ๆ ตามที่่�โรงเรีียนมอบหมาย

หมวด ๕ การสิ้้�นสุุดสถานภาพของกรรมการนัักเรีียน

	ข้้อ ๒๒ กรรมการนัักเรีียนสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อ
		
๑. ตาย
		
๒. ลาออก ต้้องแสดงความจำำ�นงต่่อครููที่่�ปรึึกษาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
		
๓. เมื่่อปฏิ
� บัิ ติั ติ นไม่่เหมาะสมกัับการเป็็นคณะกรรมการนัักเรีียน คณะกรรมการนัักเรีียนมีีมติิ
๒ ใน ๓ ให้้พ้้นสภาพ
		
๔. เมื่่�อสภานัักเรีียนหมดวาระ
		
๕. เมื่่�อจบการศึึกษา
		
๖. โรงเรีียนมีีคำำ�สั่่�งให้้ยุุบสภานัักเรีียน

หมวด ๖ การประชุุมของคณะกรรมการสภานัักเรีียน

	ข้้อ ๒๓ การประชุุมคณะกรรมการนัักเรีียนมีี ๒ ประเภท
		
๑. การประชุุมสามััญ ให้้คณะกรรมการนัักเรีียนจััดให้้มีีการประชุุมเพื่่�อบริิหารงานทุุกเดืือน
		
๒.	ประประชุุมวิิสามััญ เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์เร่่งด่่วน เพื่่�อประโยชน์์ของโรงเรีียน ให้้ประธาน
คณะกรรมการนัักเรีียนมีีอำำ�นาจเรีียกประชุุมได้้
	ข้้อ ๒๔ ในการประชุุมแต่่ละครั้้ง� ให้้ประธานนัักเรีียน เป็็นประธานในที่ป่� ระชุุม ถ้้าประธานนัักเรีียนไม่่อยู่่�
ให้้รองประธานนัักเรีียนทำำ�หน้้าที่่�แทน
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	ข้้อ ๒๕ ในการประชุุมแต่่ละครั้้�งจะต้้องมีีคณะกรรมการสภานัักเรีียนเข้้าประชุุม ๒ ใน ๓ ของทั้้�งหมด
จึึงจะถืือว่่าครบองค์์ประชุุม
	ข้้อ ๒๖ การลงมติิในที่่�ประชุุมให้้ถืือเสีียงข้้างมาก
	ข้้อ ๒๗ ในการประชุุมแต่่ละครั้้�ง ต้้องมีีครููที่่�ปรึึกษาเข้้าร่่วมประชุุมอย่่างน้้อย ๓ คน
	ข้้อ ๒๘ ให้้ประธานนัักเรีียนทำำ�หนัังสืือขออนุุญาตจััดการประชุุมพร้้อมแนบระเบีียบวาระการประชุุม
เสนอผู้้ช่� ่วยผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียน ก่่อนการประชุุม ๓ วััน
	ข้้อ ๒๙ การประชุุ ม ทุุ ก ครั้้� ง ต้้องมีี ก ารบัั น ทึึ ก การประชุุ ม เป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษร และนำำ� เสนอต่่ อ
รองผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียน ก่่อนการประชุุม ๓ วััน
	ข้้อ ๓๐ ครููที่่�ปรึึกษา และฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียนมีีอำ�ำ นาจระงัับหรืือยัับยั้้�งกิิจกรรมต่่าง ๆ ของ
คณะกรรมการนัักเรีียนเมื่่�อเห็็นว่่ากิิจกรรมนั้้�นไม่่เป็็นการสมควร

บทเฉพาะกาล

	ข้้อ ๓๑ ให้้มีีการเลืือกตั้้�งสภานัักเรีียนภายใน ๒ สััปดาห์์ หลัังจากเปิิกภาคเรีียนที่่� ๑ ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒
	ข้้อ ๓๒ เมื่่อมี
� สี ภานัักเรีียนและคณะกรรมการสภานัักเรีียนให้้บทเฉพาะการนี้้�สิ้้น� สุุดลง ให้้รองผู้้อำ� ำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียน เป็็นผู้้�รัักษาการให้้เป็็นไปตามระเบีียบนี้้�

(ลงชื่่�อ) อนัันต์์ศัักดิ์์� ภููพลผััน
(นายอนัันต์์ศัักดิ์์� ภููพลผััน)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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