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โคำรงสร�างกลุ่มบัริหารกิจการนักเรียน

งานระเบียบวิันัย แก้ไขควัามปีระพฤตินักเรียน

งาน TO BE NUMBER ONE

งานส่งเสริมปีระชั้าธิปีไตยคณะกรรมการนักเรียน

งานส่งเสริมควัามปีลอดภัย และงานวิันัยจราจร ป้ีองกันอุบัติเหตุ

งานกิจกรรมนักเรียน

งานระบบด่แลช่ั้วัยเหลือนักเรียน

งานป้ีองกันสารเสพติดในสถานศึึกษา

งานคร่ที�ปีรึกษาและเวัรปีระจำาวััน

งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

งานธุรการ/งานสารสนเทศึกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน�ากลุ่มบัริหารงานกิจการนักเรียน

รอุงผู้่�อุำานวยการกลุ่มบัริหารงานกิจการนักเรียน

ผู้่�อุำานวยการโรงเรียน
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กลุ่มบัริหารกิจการนักเรียน

  วิัสัยทัศึน์ (Vision) 
 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี เป็ีนผู้้�มีพัฤติกรรมอัำนพึังปีระสงค์ข้อำงสังคม  

มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอัำนดีงามเป็ีนผู้้�ทีี่�ยึดมั�นในระเบียบวิ่นัย เป็ีนคนดีคนเก่งข้อำงโรงเรียนและสังคม

ในปัีจจุบันและอำนาคต

  วััตถุปีระสงค์ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (Objective)
 ๑. นักเรียนมีพัฤติกรรมอัำนพึังปีระสงค์ข้อำงสังคมในเรื�อำงคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีี่�พึังปีระสงค์

 ๒. นักเรียนมีสุนที่รียภาพัและลักษณะนิสัยด�านศิึลปีะ ดนตรีและกีฬา

 ๓. นักเรียนร้�จักพึั�งตนเอำงและมีบุคลิกภาพัทีี่�ดี

 ๔. นักเรียนมีสุข้นิสัย สุข้ภาพัที่างกายและสุข้ภาพัที่างจิตทีี่�ดีปีลอำดภัยจากสิ�งเสพัติดให�โที่ษ

 ๕. นักเรียนเป็ีนสมาชิั้กทีี่�ดีข้อำงครอำบครัว่ ชุั้มชั้นและสังคม สามารถดำารงชีั้วิ่ตในสังคมอำย่างมีคว่ามสุข้

และปีฏิบัติตนตามวิ่ธีระบอำบปีระชั้าธิปีไตยอัำนมีพัระมหากษัตริย์ที่รงเป็ีนปีระมุข้

  เป้ีาหมายของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 ๑. นักเรียนมีวิ่นัยคว่ามรับผิู้ดชั้อำบและปีฏิบัติตนตามหลักเบื�อำงต�นข้อำงแต่ละศึาสนา

 ๒. นักเรียนมีเมตตา กรุณา และซื�อำสัตย์สุจริต 

 ๓. นักเรียนใชั้�สิ�งข้อำงและที่รัพัย์สินอำย่างปีระหยัด คุ�มค่า ทัี่�งข้อำงตนและส่ว่นรว่ม 

 ๔. นักเรียนปีฏิบัติตนตามธรรมเนียมปีระเพัณีวั่ฒนธรรมไที่ย และค่านิยมทีี่�พึังปีระสงค์

 ๕. นักเรียนชืั้�นชั้มและเข้�าร่ว่มกิจกรรม ด�านศิึลปีะ ดนตรี และกีฬาด�ว่ยคว่ามเต็มใจ

 ๖. นักเรียนมีคว่ามสามารถพืั�นฐานและปีฏิบัติกิจกรรมด�านศิึลปีะ ดนตรี และกีฬาด�ว่ยคว่ามสมำ�าเสมอำ 

 ๗. นักเรียนร้�ถึงคว่ามถนัด คว่ามสามารถคว่ามสนใจ ข้�อำดี ข้�อำบกพัร่อำงข้อำงตนเอำง

 ๘. นักเรียนมีคว่ามภ้มิใจในตนเอำง มีคว่ามมั�นใจ กล�าแสดงอำอำกอำย่างเหมาะสมและให�เกียรติผู้้�อืำ�น 

 ๙. นักเรียนสามารถกำาหนดเป้ีาหมายแนว่ที่างการตัดสินใจและแก�ปัีญหาข้อำงตนเอำงได�

 ๑๐. ใชั้�คำาพ้ัด กิริยา มารยาที่ และแต่งกายได�ตามกาลเที่ศึะ
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หน�าทัี�และสิทัธิขุอุงนักเรียน

หน้าที�และสิทธิของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ทุกคน
 ๑. เคารพัเชืั้�อำฟังคร้ อำาจารย์ทุี่กท่ี่านในโรงเรียน ทัี่�งในอำดีตและปัีจจุบัน ตลอำดจนบุคลากรภายในโรงเรียน 

นอำกโรงเรียน 

 ๒. มีคว่ามกตัญญู้กตเว่ทีี่ต่อำ บิดามารดา คร้ อำาจารย์ และผู้้�มีพัระคุณ

 ๓. ต�อำงรักใคร่สามัคคีกลมเกลียว่ช่ั้ว่ยเหลือำเอืำ�อำเฟ้�อำต่อำกัน นักเรียนรุ่นน�อำงต�อำงเคารพัและเชืั้�อำฟังรุ่นพีั� 

ส่ว่นนักเรียนรุ่นพีั�ต�อำงให�คว่ามเมตตารุ่นน�อำงและต�อำงปีระพัฤติตน เป็ีนตัว่อำย่างทีี่�ดีแก่รุ่นน�อำง 

 ๔. ต�อำงรักษาคว่ามสะอำาดข้อำงห�อำงเรียน โรงเรียน ห�อำงนำ�า ห�อำงส�ว่ม อำาคาร อำาคารเรียนตลอำดจนบริเว่ณ

โรงเรียนบ�านผืู้อำพิัที่ยาสรรค์คือำสมบัติข้อำงนักเรียนทุี่กคน

 ๕. ต�อำงมีมารยาที่อัำนดีงามสมกับผู้้�มีวั่ฒนธรรมอัำนดีงาม สมกับเป็ีนโรงเรียนต�นแบบ โรงเรียนในฝัน  

การพ้ัดจาต�อำงสุภาพั มีมารยาที่ในการเดิน ยืน คุย และรับปีระที่านอำาหาร ตลอำดจนมีมารยาที่ในระเบียบแถว่  

และการอำย้่ในสถานทีี่�ต่างๆ 

 ๖. ต�อำงตั�งใจเล่าเรียน ไม่หนีเรียน ไม่หนีคาบเรียน

 ๗. นักเรียนทุี่กคนต�อำงซื�อำสัตย์ไม่อำยากได�หรือำหยิบข้อำงคนอืำ�นโดยไม่ได�รับอำนุญาต

 ๘. นักเรียนต�อำงปีระพัฤติปีฏิบัติตามกฎระเบียบและข้�อำตกลงข้อำงโรงเรียนโดยเคร่งครัด ต�อำงไม่ส้บบุหรี� 

ไม่ดื�มเครื�อำงดื�มทีี่�มีแอำลกอำฮอำล์หรือำเสพัสารเสพัติดใดๆ และการพันันทีี่�ผิู้ดกฎหมาย 

 ๙. นักเรียนทุี่กคนต�อำงร้�จักเสียสละและมีจิตสาธารณะเพืั�อำส่ว่นรว่ม

 ๑๐. นักเรียนทุี่กคนต�อำงช่ั้ว่ยกันรักษาสาธารณะสมบัติ เช่ั้น ปิีดก๊อำกนำ�าเมื�อำเลิกใชั้� เมื�อำเลิกเรียนปิีดไฟ

ภายในห�อำงเรียน ฯลฯ

 ๑๑. ใชั้�วั่สดุข้อำงโรงเรียน เช่ั้น ชั้อำล์ก แปีรงลบกระดาน ไม�กว่าด ไม�ถ้พืั�น ฯลฯ อำย่างปีระหยัด

 ๑๒. โต๊ะเก�าอีำ�หรือำครุภัณฑ์์ทีี่�ปีระจำาอำย้่ตามทีี่�ต่างๆ ห�ามนักเรียนเคลื�อำนย�ายไปีโดยพัลการ หรือำหาก 

มีคว่ามเป็ีนต�อำงใชั้�ในทีี่�ต่างๆ ต�อำงแจ�งเจ�าหน�าทีี่�หรือำผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงก่อำนและรีบนำากลับมาไว่�ยังทีี่�เดิมทัี่นทีี่เมื�อำเลิกใชั้� 

 ๑๓. นักเรียนต�อำงปีฏิบัติตนให�สอำดคล�อำงกับแนว่ปีฏิบัติข้อำงค่านิยม ๑๒ ปีระการ

สิทธิต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
 ๑. ทุนการศึึกษา

  นักเรียนทีี่�มีคว่ามปีระพัฤติดี มีผู้ลการเรียนดี แต่ขั้ดสน มีโอำกาสข้อำรับทุี่นการศึึกษาจากที่างโรงเรียนได� 

ในแต่ละปีีจะมีทุี่นการศึึกษาให�จำานว่นมากพัอำสมคว่ร นักเรียนสามารถติดต่อำได�ทีี่�คร้ทีี่�ปีรึกษาปีระจำาชัั้�นหรือำ 

คร้ฝ่ายแนะแนว่
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 ๒. การขอแก้วััน เดือน ปีี หรือเปีลี�ยนชืั้�อ เปีลี�ยนนามสกุล

  ในกรณีทีี่�นักเรียนข้อำเปีลี�ยน วั่น เดือำน ปีีเกิด ต�อำงส่งส้จิบัตร หรือำใบเกิดทีี่�ที่างราชั้การอำอำกให�มา

ด�ว่ยส่ว่นการข้อำเปีลี�ยนชืั้�อำ เปีลี�ยนนามสกลุให�ส่งหนังสือำข้อำอำนญุาตข้อำงที่างราชั้การ พัร�อำมทัี่�งสำาเนาที่ะเบยีนบ�าน

มาด�ว่ย

 ๓. การขอใบรับรองควัามปีระพฤติ (ขอได้ที�กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 

  นักเรียนทีี่�มีคว่ามปีระสงค์จะข้อำใบรับรอำงคว่ามปีระพัฤติ ให�ยื�นคำาร�อำงพัร�อำมร้ปีถ่าย ๑ นิ�ว่ สำาเนา

ที่ะเบียนบ�าน ทีี่�ฝ่ายกิจการนักเรียน ในการมาติดต่อำให�แต่งให�ถ้กต�อำงตามระเบียบข้อำงที่างโรงเรียน

 ๔. สิทธิในการได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน ให้ขอได้ที�กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

แนวปฏิิบััติขุอุงนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

 

 แนว่ปีฏบัิตินี�จัดที่ำาขึ้�นเพืั�อำให�นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ตลอำดจนผู้้�เกี�ยว่ข้�อำง

ได�ยึดถือำเป็ีนแนว่ที่างและปีฏิบัติตามกฎ ข้�อำบังคับ และระเบียบต่างๆ ทีี่�กำาหนดไว่�อำย่างถ้กต�อำง

๑.  กำาหนดการปีฏิบัติปีระจำาวััน
 ๐๗.๔๕ น.  เพัลงมาร์ชั้โรงเรียนเป็ีนสัญญาณเตือำนให�นักเรียนเตรียมตัว่เข้�าแถว่เคารพัธงชั้าติ

 ๐๗.๕๐ น.  นักเรียนเข้�าแถว่ จัดแถว่ตามจุดทีี่�กำาหนดให�เรียบร�อำย พัร�อำมทีี่�จะปีระกอำบพิัธีหน�าเสาธง

 ๐๘.๐๐ น.  เคารพัธงชั้าติ สว่ดมนต์ไหว่�พัระ กล่าว่คำาปีฏิญาณตน ค่านิยม ๑๒ ปีระการ, ปีรัชั้ญา 

     โรงเรียน, อัำตลักษณ์, เอำกลักษณ์, คำาข้วั่ญ และรับฟังข่้าว่สาร ฟังการอำบรมจากคร้ปีฏบัติ 

     หน�าทีี่�เว่รปีระจำาวั่นหน�าเสาธง

 ๐๘.๒๕ น.  ขึ้�นห�อำงเรียน

 ๐๘.๓๐ น.  เริ�มเรียนคาบทีี่� ๑

 ๑๑.๐๐ น.  พัักรับปีระที่านอำาหารกลางวั่น นักเรียนชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนต�น ชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย  

     เรียนคาบ ๔

 ๑๑.๕๐ น.  พัักรับปีระที่านอำาหารกลางวั่น นักเรียนชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย ชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนต�น  

     เรียนคาบ ๔ 

 ๑๒.๔๐ น.  เริ�มเรียนคาบทีี่� ๕

 ๑๕.๑๐ น.  กิจกรรมชุั้มนุม/กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน/ล้กเสือำ/กิจกรรมรักษาดินแดน/กิจกรรมจิตสาธารณะ  

     ตามทีี่�กำาหนดในตารางเรียนแต่ละวั่น

 ๑๖.๐๐ น.  เลิกเรียน เดินที่างกลับบ�าน
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๒.  การปีระพฤติปีฏิบัติตนของนักเรียน
 ๑. มาโรงเรียนให�ทัี่นเว่ลาเคารพัธงชั้าติ (ก่อำนเว่ลา ๐๗.๕๐ น และถ�านักเรียนมาโรงเรียนหลังเว่ลา 

๐๘.๓๐ น. หมายถึงนักเรียน มาสาย )

 ๒. นักเรียนต�อำงแต่งกายให�ถ้กต�อำงตามระเบียบข้อำงโรงเรียน

 ๓. มีเครื�อำงเขี้ยน แบบเรียน กระเป๋ีา ใชั้�ตามแบบทีี่�โรงเรียนกำาหนด

 ๔. เมื�อำมาถึงโรงเรียนนักเรียนจะต�อำงเข้�าปีระต้ด�านหน�าเพืั�อำไหว่�พัระพัุที่ธร้ปีปีระจำาโรงเรียน และ

ที่ำาคว่ามเคารพัคร้เว่รปีระจำาวั่น โดยการไหว่� ในกรณีทีี่�ขี้�จักรยานหรือำจักรยานยนต์ ต�อำงหยุดลงมาที่ำาคว่ามเคารพั

และจ้งรถผู่้านคร้ไปีก่อำนแล�ว่จึงขั้บขี้�ต่อำไปีให�นักเรียนทีี่�มีรถจักรยานยนต์จอำดรถตามทีี่�โรงเรียนกำาหนดให�เท่ี่านั�น 

และต�อำงได�ลงที่ะเบียนข้อำนำารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนกับฝ่ายกิจการนักเรียน 

 ๕. เมื�อำเข้�ามาในโรงเรียนแล�ว่นักเรียนจะอำย้่ในคว่ามด้แลข้อำงคร้ จะอำอำกไปีนอำกบริเว่ณโรงเรียนไม่ได� 

หากมีคว่ามจำาเป็ีนทีี่�จะอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนต�อำงข้อำอำนุญาตคร้เว่ร, คร้ทีี่�ปีรึกษาและรอำงผู้้�อำำานว่ยการกลุ่มบริหาร

งานกิจการนักเรียนก่อำนทุี่กครั�งและจะต�อำงได�รับอำนุญาตเท่ี่านั�นจึงจะอำอำกได� (แบบฟอำร์มทีี่�กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน)

 ๖. นักเรียนต�อำงเข้�าพับคร้ทีี่�ปีรึกษาในคาบกิจกรรมโฮมร้ม (Home room) ตามวั่นและเว่ลาทีี่�สถาน

ศึึกษากำาหนดเพืั�อำรับการอำบรมหรือำตักเตือำนจากคร้ทีี่�ปีรึกษา ก่อำนเริ�มการเรียนทุี่กวั่น

 ๗. ปีระพัฤติตนให�เรียบร�อำยเหมาะสมกับวั่ยและสภาพัการเป็ีนนักเรียนโดยที่ำาตนให�อำย้�ในโอำว่าที่ เคารพั

เชืั้�อำฟังคำาสั�งสอำนแนะนำาข้อำงคร้ทุี่กท่ี่าน

 ๘. ไม่กล่าว่ว่าจาหยาบคาย มีคว่ามสภุาพัอ่ำอำนโยนตอ่ำบุคคลทัี่�ว่ไปี และระมดัระวั่งการปีฏบัิติตนต่อำเพัศึ

ตรงข้�ามตามกรอำบปีระเพัณีอัำนดีงามข้อำงไที่ย

 ๙. ไม่นำาอุำปีกรณ์เล่นการพันัน ไม่นำาบุหรี� หรือำสิ�งเสพัติดทุี่กชั้นิด ไม่พักพัาอำาวุ่ธ, เครื�อำงหนีบผู้ม,  

ปีลั�กไฟและไดร์เป่ีาผู้ม มาโรงเรียน

 ๑๐. การมาโรงเรียนในวั่นหยุด นักเรียนต�อำงปีฏิบัติ ดังนี� หากมาติดต่อำราชั้การนักเรียนต�อำงแต่งกา 

ในชุั้ดนักเรียน ถ�ามาที่ำางานพิัเศึษต�อำงแต่งกายให�เรียบร�อำยชุั้ดสุภาพั

 ๑๑. การที่ำาคว่ามเคารพัในห�อำงเรียน ให�นักเรียนปีฏิบัติ ดังนี�

  ๑๑.๑  เมื�อำคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัเข้�ามาในห�อำงเรียน หัว่หน�าหรือำผู้้�ทีี่�ที่ำาหน�าทีี่�แที่นบอำกที่ำาคว่าม

เคารพั “นักเรียนทั�งหมดตรง ทำาควัามเคารพ” นักเรียนทุี่กคนยนืขึ้�น ยกมือำขึ้�นไหว่�และกล่าว่คำาว่่า “สวััสดีครับ” 

สำาหรับนักเรียนชั้าย “สวััสดีค่ะ” สำาหรับนักเรียนหญิง 

  ๑๑.๒  เมื�อำคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัจะอำอำกจากห�อำงเรียน หัว่หน�าหรือำผู้้�ทีี่�ที่ำาหน�าทีี่�แที่นบอำกที่ำาคว่าม

เคารพั “นักเรียนทั�งหมด ทำาควัามเคารพ” นักเรียนทุี่กคนนั�งทีี่�โต๊ะ ยกมือำขึ้�นไหว่�และกล่าว่คำาว่่า “สวััสดีครับ” 

สำาหรับนักเรียนชั้าย “สวััสดีค่ะ” สำาหรับนักเรียนหญิง

  ๑๑.๓  เมื�อำมีธุระเข้�าพับคร้ ให�นักเรียนข้อำอำนุญาตทุี่กครั�ง และยืนด�านหน�าคร้ห่างพัอำปีระมาณ 

นักเรียนชั้ายยกมือำไหว่�หรือำโค�งคำานับ นักเรียนหญิงยกมือำไหว่� เมื�อำที่ำาธุระเสร็จให�ที่ำาคว่ามเคารพัเช่ั้นเดียว่กับ 

ตอำนเข้�าพับ
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  ๑๑.๔  การข้อำอำนุญาตเข้�าห�อำงเรียน ให�นักเรียนเข้�าปีระต้ด�านหน�าห�อำงเรียนและกล่าว่คำาว่่า 

“ขออนุญาตครับ (ค่ะ)” ให�คร้ได�ยิน นักเรียนชั้ายยกมือำไหว่�หรือำโค�งคำานับ นักเรียนหญิงยกมือำไหว่�

  ๑๑.๕  การข้อำอำนญุาตอำอำกนอำกห�อำงเรียนให�ข้อำอำนญุาตคร้ผู้้�สอำนพัร�อำมบอำกเหตผุู้ล เมื�อำคร้อำนุญาต

ให�นักเรียนชั้ายยกมือำไหว่�หรือำโค�งคำานับ นักเรียนหญิงยกมือำไหว่�

  ๑๑.๖  ทุี่กครั�งทีี่�พ้ัดคุยกับคร้ หรือำรับฟังการอำบรมข้ณะทีี่�นักเรียนอำย้ใ่นท่ี่ายืน นักเรียนต�อำงอำย้ใ่น

อำาการสำารว่ม ยืนในท่ี่าตรง หรือำพัักเข่้า มือำข้ว่าทัี่บมือำซ�ายด�านหน�าบริเว่ณเข็้มขั้ด

 ๑๒. การที่ำาคว่ามเคารพันอำกห�อำงเรียน ให�นักเรียนปีฏิบัติ ดังนี�

  ๑๒.๑  เมื�อำเดนิสว่นที่างกบัคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัให�หยดุที่ำาคว่ามเคารพัโดยหันหน�าไปีที่างคร้หรือำ

ผู้้�ทีี่�คว่รเคารพั ยืนตรงแล�ว่ยกมือำไหว่�

  ๑๒.๒  เมื�อำนักเรียนมีคว่ามจำาเป็ีนต�อำงเดินแซงอำอำกหน�าคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพั ให�กล่าว่คำาว่่า  

“ขออนุญาตครับ (ค่ะ)” แล�ว่เดินก�มตัว่เล็กน�อำยพัอำงามผู่้านไปี

  ๑๒.๓  เมื�อำนักเรียนนั�งอำย้่มีคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัผู่้านมาให�ยืนตรงและปีฏิบัติโดยการยกมือำไหว่�

  ๑๒.๔  เมื�อำคร้ หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัอำย้่กับทีี่� นักเรียนจะผู่้านไปีให�หยุดที่ำาคว่ามเคารพัโดยการ 

ยกมือำไหว่� แล�ว่จึงเดินผู่้านโดยการก�มตัว่เล็กน�อำย

  ๑๒.๕  ในข้ณะทีี่�นักเรียนขี้�จักรยาน หรือำจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะผู่้านคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพั

ให�ก�มศีึรษะเล็กน�อำย ในกรณีคับขั้นนักเรียนอำาจไม่ปีฏิบัติก็ได�

  ๑๒.๖  ถ�านักเรียนอำย้่ยานพัาหนะสาธารณะ เช่ั้นบนรถโดยสาร หรือำรถส่ว่นตัว่ ผู่้านคร้ หรือำผู้้�ทีี่�

คว่รเคารพั ให�นักเรียนอำย้่ในยานพัาหนะนั�นด�ว่ยอำาการสำารว่ม 

  ๑๒.๗  เมื�อำนักเรียนพับคร้ หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัอำย่้นอำกบริเว่ณโรงเรียน นักเรียนคว่รแสดงอำอำกถึง

คว่ามเปี็นผู้้�มีวั่ฒนธรรมที่ี�ดี ด�ว่ยการแสดงคว่ามเคารพัหรือำกล่าว่ทัี่กที่าย “สวััสดีครับ (ค่ะ)” และอำาจที่ักที่าย

ปีราศึรัยตามสมคว่รแก่โอำกาส

 ๑๓. การปีฏิบัติตนเมื�อำนักเรียนอำย้่ในห�อำงเรียน ให�ปีฏิบัติ ดังนี�

  ๑๓.๑  ตั�งใจเรียน รักษามารยาที่ในการพ้ัดหรือำการแสดงอำอำก

  ๑๓.๒  ไม่กระที่ำาใดๆ อัำนเป็ีนการรบกว่นผู้้�อืำ�น

  ๑๓.๓  ระหว่่างเว่ลาเรียนหากปีรากฏคร้ยังไม่เข้�าสอำนเกิน ๑๐ นาทีี่ ให�หัว่หน�าห�อำงหรือำผู้้�ที่ำาหน�าทีี่�

แที่นแจ�งหัว่หน�ากลุ่มสาระนั�น หรือำฝ่ายวิ่ชั้าการ

  ๑๓.๔  ช่ั้ว่ยกันรักษาคว่ามสะอำาด จัดโต๊ะ เก�าอีำ� ให�เป็ีนระเบียบเรียบร�อำย 

  ๑๓.๕  ช่ั้ว่ยกันรักษาที่รัพัย์สมบัติข้อำงส่ว่นรว่ม สมบัติในห�อำงเรียนให�อำย้ใ่นสภาพัคงที่นถาว่ร

  ๑๓.๖  ไม่วิ่�งเล่น หรือำเล่นกีฬา เช่ั้น ตะกร�อำ ฟุตบอำล ปิีงปีอำง หรือำอืำ�นๆ ในห�อำงเรียนหรือำาคา 

รจนเกิดเสียงดังอึำกทึี่กครึกโครม

  ๑๓.๗  ไม่นำาอำาหาร เครื�อำงดื�ม ขึ้�นไปีรับปีระที่านบนอำาคารเรียน

  ๑๓.๘  ไม่ขี้ดเขี้ยนหรือำที่ำาเครื�อำงหมายใดๆ ทีี่�ผู้นัง หรือำโต๊ะเก�าอีำ�

  ๑๓.๙  อุำปีกรณ์หรือำเครื�อำงมือำต่างๆเมื�อำจะใชั้�ไม่เข้�าใจต�อำงถามคร้หรือำเจ�าหน�าทีี่�ก่อำนทุี่กครั�ง
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  ๑๓.๑๐ ห�ามเสยีบห้ฟัง บันทึี่กเสียง หรือำบันทึี่กภาพัใดๆ ข้ณะที่ี�คร้สอำนหรอืำอำบรม หรอืำการปีระชั้มุ

หรือำกิจกรรมใดๆ โดยไม่ได�รับอำนุญาต

๓.  การลาและการขาดเรียน
 ๑. นักเรียนทีี่�มามาเรียนต�อำงเขี้ยนจดหมายลาคร้ทัี่�งลาป่ีว่ยหรือำลากิจทุี่กครั�ง

 ๒. หากมาโรงเรียนแล�ว่จะลากลับบ�าน ต�อำงมีผู้้�ปีกครอำงมารับและลงชืั้�อำรับรอำงการนำานักเรียนอำอำกจาก

สถานศึึกษา หรือำมีหนังสือำผู้้�ปีกครอำงรับรอำงไปีแสดงต่อำรอำงผู้้�อำำานว่ยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

 ๓. ในกรณีลาป่ีว่ยหลายวั่น ต�อำงมีใบรับรอำงแพัที่ย์มายืนยันการลา

 ๔. หากนักเรียนข้าดเรียนติดต่อำกัน ๓ วั่น ผู้้�ปีกครอำงต�อำงรีบส่งหนังสือำหรือำแจ�งโรงเรียนที่ราบทัี่นทีี่ 

มิฉะนั�นโรงเรียนจะมอำบหมายคร้ทีี่�ปีรึกษาอำอำกติดตามหรือำส่งหนังสือำแจ�งไปียังผู้้�ปีกครอำง

 ๕. หากนักเรียนข้าดเรียนติดต่อำกัน ๗ วั่น โดยทีี่�ที่างโรงเรียนได�ส่งหนังสือำแจ�งไปียังผู้้�ปีกครอำงแล�ว่หรือำ

คร้ทีี่�ปีรึกษาอำอำกติดตามแล�ว่ผู้้�ปีกครอำงไม่มาติดต่อำหรือำแจ�งให�ที่างโรงเรียนที่ราบที่างโรงเรียนสามารถสั�งพััก 

การเรียนหรือำคัดชืั้�อำนักเรียนอำอำกจากที่ะเบียนเนื�อำงจากข้าดเรียนเป็ีนเว่ลานาน

๔.  การขอใบรับรองควัามปีระพฤติ 
 นักเรียนทีี่�จะข้อำใบรับรอำงคว่ามปีระพัฤติ ต�อำงกรอำกรายละเอีำยดแบบคำาร�อำงข้อำใบรับรอำงคว่ามปีระพัฤติ

ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ก่อำน ๑ วั่น พัร�อำมส่งร้ปีถ่ายข้นาด ๑.๕ นิ�ว่ หรือำข้นาด ๒ นิ�ว่ จำานว่น ๑ ร้ปี  

(ถ่ายมาแล�ว่ไม่เกิน ๖ เดือำน)

  - มีคะแนนคว่ามปีระพัฤติข้ณะทีี่�ข้อำเต็ม ๑๐๐ คะแนน  “คว่ามปีระพัฤติเรียบร�อำยดีมาก”

  - ถ้กตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติตั�งแต่ ๑๐ คะแนน   “คว่ามปีระพัฤติเรียบร�อำยดี”

  - ถ้กตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติตั�งแต่ ๒๐ คะแนน   “คว่ามปีระพัฤติเรียบร�อำย”

  - ถ้กตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติตั�งแต่ ๓๐ คะแนน   “คว่ามปีระพัฤติพัอำใชั้�”

  - ถ้กตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติตั�งแต่ ๔๐ คะแนน   “ไม่อำอำกใบรับรอำงคว่ามปีระพัฤติให�”

๕.  กำาหนดคะแนนควัามปีระพฤตินักเรียนตามควัามผิด
 ๕.๑ คว่ามผิู้ดขั้�นเบา ตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติแต่ละคว่ามผิู้ดไม่เกิน ๑๐ คะแนน ได�แก่

  (๑) มาโรงเรียนสายไม่มีเหตุผู้ลอัำนสมคว่ร

  (๒) ไม่เข้�าแถว่

  (๓) ไม่เข้�าโฮมร้ม

  (๔) หลีกเลี�ยงกิจกรรมทีี่�โรงเรียนกำาหนดให�เข้�าร่ว่ม

  (๕) นำาอำาหารหรือำเครื�อำงดื�มไปีรับปีระที่านบนอำาคารเรียน หรือำห�อำงเรียน

  (๖) ซื�อำอำาหารนอำกรั�ว่โรงเรียน

  (๗) ส่งเสียงดังอึำกทึี่กในห�อำงเรียน
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  (๘) กล่าว่ว่าจาไม่สุภาพั หยาบคาย

  (๙) แต่งกายผิู้ดระเบียบ

  (๑๐) เข้�าเรียนชั้�าเกิน ๕ นาทีี่ หลังคร้สอำน

  (๑๑) จอำดรถจักรยานหรือำจักรยานยนต์นอำกเข้ตกำาหนด

  (๑๒) ใชั้�กระเป๋ีาแฟชัั้�น

  (๑๓) เจาะห้และใส่ต่างห้

  (๑๔) ทิี่�งข้ยะไม่ถ้กทีี่�

  (๑๕) นำาโที่รศัึพัท์ี่มือำถือำ เครื�อำงเล่น MP3 MP4 หรือำอืำ�นๆทีี่�มีลักษณะคล�ายกันมาโรงเรียน

  (๑๖) ใชั้�เครื�อำงปีระดับมีราคา และไม่เหมาะสมกับการเป็ีนนักเรียน

  (๑๗) อ่ำานหนังสือำนิยาย หนังสือำการ์ต้นในเว่ลาเรียน

  (๑๘) สว่มใส่รอำงเที่�าขึ้�นบนอำาคารเรียน

  (๑๙) สว่มใส่หมว่ด หรือำอืำ�นๆ ทีี่�มีลักษณะคล�ายกัน

  (๒๐) สว่มใส่เสื�อำแข้นยาว่ (ยกเว่�นในวั่นทีี่�มีอำากาศึหนาว่)

  (๒๑) นำาเครื�อำงดนตรี หรือำอืำ�นๆ ทีี่�มีลักษณะคล�ายกัน มาเล่นในสถานทีี่�ต่างๆจนเป็ีนทีี่�อึำกทึี่กรบกว่น

บุคคลอืำ�น จนก่อำให�เกิดคว่ามรำาคาญ

  (๒๒) เข้�าไปีเล่นบริเว่ณโรงจอำดรถโดยไม่ได�รับอำนุญาต

  (๒๓) อืำ�นๆ อำย้ใ่นดุลยพิันิจข้อำงกรรมการบริหารกิจการนักเรียน โดยคว่ามเห็นชั้อำบข้อำงผู้้�อำำานว่ยการ

โรงเรียน

 ๕.๒ คว่ามผิู้ดขั้�นปีานกลาง ตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติแต่ละคว่ามผิู้ดไม่เกิน ๒๕ คะแนน ได�แก่

  (๑) หนีโรงเรียน หรือำหนีชัั้�ว่โมงเรียน

  (๒) ปีีนรั�ว่เข้�าอำอำกโรงเรียน

  (๓) อำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนโดยไม่ข้อำอำนุญาต

  (๔) ส้บบุหรี� หรือำมีบุหรี�ไว่�ครอำบครอำง

  (๕) เล่นการพันัน หรือำมีอุำปีกรณ์ไว่�ครอำบครอำง รว่มทัี่�งสนับสนุนการเล่นพันันและผู้้�ด้

  (๖) กลั�นแกล�ง รังแก หรือำข่้มข่้้บุคคลอืำ�น

  (๗) มีหนังสือำลามก หรือำคลิปีลามกในครอำบครอำง

  (๘) ปีลอำมแปีลงเอำกสารหรือำลายมือำผู้้�อืำ�น

  (๙) ซอำยผู้ม ตกแต่งผู้มผิู้ดระเบียบ แต่งหน�า

  (๑๐) ให�การเท็ี่จ ปิีดบัง บ่ายเบี�ยง ไม่ยอำมรับต่อำหลักฐาน หรือำการซัดที่อำด

  (๑๑) ลักที่รัพัย์เล็กๆน�อำยๆแบบไม่เจตนาหรือำว่างแผู้นไว่�ก่อำน

  (๑๒) ขี้ดเขี้ยนโต๊ะ เก�าอีำ� หรือำผู้นัง

  (๑๓) อำอำกนอำกเคหะสถานเกินเว่ลา ๒๒.๐๐ น. เที่ี�ยว่เร่ร่อำนมั�ว่สุมตามบ�านเพืั�อำน ทีี่�อืำ�นๆ  

ทีี่�สาธารณะ และสถานเริงรมย์
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 ๕.๓ คว่ามผิู้ดขั้�นหนัก ตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติแต่ละคว่ามผิู้ดไม่เกิน ๓๕ คะแนน ได�แก่

  (๑) ยุยงหรือำที่ำาให�เกิดคว่ามแตกแยกสามัคคี

  (๒) กระด�างกระเดื�อำงต่อำคร้ แสดงกิริยาไม่สุภาพั ขั้ดขื้น ขั้ดข้ว่าง คร้อำาจารย์ทีี่�ปีฏิบัติหน�าทีี่�โดยชั้อำบ

  (๓) ดื�มสุราหรือำเสพัสารเสพัติดให�โที่ษ (กัญชั้า ยาบ�า สารระเหย เป็ีนต�น) หรือำมีไว่�ในครอำบครอำง

  (๔) มีพัฤติกรรมช้ั้�สาว่

  (๕) ที่ำาลายที่รัพัย์สินข้อำงโรงเรียนหรือำข้อำงบุคคลอืำ�น

 ๕.๔ คว่ามผิู้ดขั้�นรุนแรงตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติแต่ละคว่ามผิู้ดตั�งแต่ ๔๐ คะแนนขึ้�นไปี ได�แก่

  (๑) ลักที่รัพัย์โดยมีการว่างแผู้นไส�ก่อำน หรือำรับข้อำงโจร

  (๒) ก่อำการที่ะเลาะวิ่ว่าที่ทัี่�งในและนอำกโรงเรียน

  (๓) พักพัาอำาวุ่ธเข้�ามาในโรงเรียน และหรือำนำาอำาวุ่ธไปีที่ำาร�ายคนอืำ�น

  (๔) ปีระพัฤติชัั้�ว่อำย่างร�ายแรง หรือำกระที่ำาการใดๆ ทีี่�นำาคว่ามเสื�อำมเสียมาส่้โรงเรียน

๖.  การออกนอกบริเวัณโรงเรียน
 ข้�อำ ๑ นักเรียนจะข้อำอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนได�เฉพัาะกรณีจำาเป็ีนอำย่างยิ�งเท่ี่านั�นโดยการพิัจารณา 

ข้อำผู้้�ให�อำนุญาต (คร้ปีระจำาวิ่ชั้า, คร้เว่รปีระจำาวั่น, คร้กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและรอำงผู้้�อำำานว่ยการ 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน)

   ๑.๑ การข้อำอำนุญาตไปีธนาคารจะอำนุญาตเฉพัาะตอำนพัักกลางวั่นเท่ี่านั�นและนักเรียนทีี่�ข้อำอำนุญาต

อำอำกไปีจะต�อำงนำาหลักฐานการติดต่อำธนาคารมาอำ�างอิำงทุี่กครั�ง

   ๑.๒ การข้อำอำนุญาตไปีไปีรษณีย์จะอำนุญาตเฉพัาะภาคบ่ายเท่ี่านั�น และนักเรียนทีี่�ข้อำอำนุญาต

อำอำกไปีจะต�อำงนำาหลักฐานการติดต่อำไปีรษณีย์มาอำ�างอิำงทุี่กครั�ง

   ๑.๓ การข้อำอำนุญาตไปีเอำางาน หรือำซื�อำข้อำงจะไม่อำนุญาตให�อำอำกไปีโดยเด็ดข้าด

 ข้�อำ ๒ การข้อำอำนุญาตอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนต�อำงดำาเนินการตามขั้�นตอำน ดังนี�

   ๒.๑ ให�นักเรียนไปีรับแบบบันทึี่กข้อำอำนุญาต ทีี่�ห�อำงกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนพัร�อำมกรอำก

แบบบันทึี่กข้อำอำนุญาต แล�ว่ไปีดำาเนินการข้อำอำนุญาตต่อำบุคคลตามลำาดับ ดังนี�

     ๒.๑.๑ คร้ปีระจำาวิ่ชั้า

     ๒.๒.๒ คร้เว่รปีระจำาวั่น

     ๒.๒.๓ คร้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

   ๒.๒ เมื�อำได�รับอำนุญาตแล�ว่ ให�นักเรียนนำาแบบบันทึี่กข้อำอำนุญาตติดตัว่ไปีด�ว่ย

   ๒.๓ เมื�อำที่ำาธุระเสร็จให�นำาใบบันทึี่กข้อำอำนุญาตมาส่งทีี่�ห�อำงกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

   ๒.๔ กรณีทีี่�กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนอำนุญาตและให�คว่ามสะดว่กเป็ีนกรณีพิัเศึษ คือำ

     ๒.๔.๑ ผู้้�ปีกครอำงมาข้อำรับนักเรียนด�ว่ยตัว่เอำง

     ๒.๔.๒ นักเรียนป่ีว่ยหรือำไม่สบาย เจ�าหน�าทีี่�พัยาบาลมีคว่ามเห็นให�กลับบ�าน
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๗.  การนำารถมาโรงเรียน
 เพืั�อำให�นักเรียนเป็ีนผู้้�มีวิ่นัยในการขั้บขี้�ใชั้�ถนนอำย่างมีนำ�าใจโรงเรียนจึงกำาหนดแนว่ปีฏิบัติ ดังนี�

 ๑. รถทีี่�นำามาโรงเรียน ได�แก่

  ๑.๑ รถจักรยาน

  ๑.๒ รถจักรยานยนต์ ทีี่�ไม่แต่งท่ี่อำไอำเสีย และที่ำาให�เกิดเสียงดัง

 ๒. นักเรียนต�อำงสว่มหมว่กนิรภัยทัี่�งผู้้�ขั้บและผู้้�ซ�อำนที่�าย รถจักรยานยนต์ทีี่�นำามาต�อำงมาลงที่ะเบียน 

ข้อำอำนุญาตกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 ๓. ต�อำงนำารถมาจอำดทีี่�บริเว่ณโรงรถจอำดรถทีี่�โรงเรียนจัดให�เท่ี่านั�น 

 ๔. เมื�อำนำารถมาจอำดในโรงรถแล�ว่ ต�อำงไม่เข้�าไปีเล่นโรงจอำดรถโดยเด็ดข้าด หากมีคว่ามจำาเป็ีนต�อำง 

ข้อำอำนุญาตผู้้�ด้แลทุี่กครั�ง

 ๕. ห�ามนำารถอำอำกจากบริเว่ณจอำดรถก่อำนได�รับอำนุญาตจากผู้้�ด้แล หรือำก่อำนเว่ลาเลิกเรียน

 ๖. ต�อำงให�นักเรียนทีี่�เดินกลับบ�านเดินอำอำกโรงเรียนให�หมดก่อำน ค่อำยนำารถอำอำกนอำกโรงเรียนเพืั�อำกลับบ�าน 

โดยการขี้�ตามถนน

 ๗. นักเรียนต�อำงขั้บขี้�ยานพัาหนะด�ว่ยคว่ามระมัดระวั่ง

๘.  การใช้ั้โรงอาหารและมารยาทในการรับปีระทานอาหาร เพื�อให้เกิดควัามเป็ีนระเบียบ นักเรียน

จะต้องปีฏิบัติ ดังนี�
 ๑. ให�นักเรียนเข้�าแถว่ซื�อำอำาหารตามลำาดับก่อำนหลัง โดยการเข้�าแถว่

 ๒. ไม่รีบร�อำนในการรับปีระที่านอำาหาร และไม่ขึ้�นไปีนั�งยอำงๆ บนโต๊ะหรือำเก�าอีำ�โดยเด็ดข้าด

 ๓. ไม่พ้ัดคุยกันเสียงดังในข้ณะรับปีระที่านอำาหาร

 ๔. เมื�อำรับปีระที่านอำาหารเสร็จ นักเรียนนำาภาชั้นะใส่อำาหารไปีว่างในทีี่�ๆจัดเตรียมไว่�ให�

 ๕. ไม่นำาอำาหารหรือำเครื�อำงดื�มอำอำกไปีรับปีระที่านนอำกโรงอำาหาร

 ๖. ไม่เข้�าไปีซื�อำอำาหาร และเครื�อำงดื�มในโรงอำาหารนอำกเหนือำเว่ลาทีี่�โรงเรียนกำาหนด

๙. การใช้ั้ห้องนำ�าห้องส้วัม 
 ๑. ห�ามขี้ดเขี้ยนฝาผู้นังห�อำงนำ�า ห�อำงส�ว่ม

 ๒. ไม่ส้บบุหรี�ในห�อำงนำ�า และไม่คว่รอำย้ใ่นห�อำงนำ�านานเกินคว่ร

 ๓. เมื�อำใชั้�ห�อำงนำ�า ห�อำงส�ว่มแล�ว่ ต�อำงที่ำาคว่ามสะอำาดให�ดีทีี่�สุดทุี่กครั�ง

๑๐.  การบริการ “งานห้องสมุด”
 ๑. เปิีดบริการระหว่่างเว่ลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ในวั่นราชั้การ

 ๒. ผู้้�มีสิที่ธ์ิใชั้�ห�อำงสมุด
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  - นักเรียน คร้ และผู้้�สนใจ

  - เฉพัาะสมาชิั้กห�อำงสมุดมีสิที่ธ์ิยืมหนังสือำได�

 ๓. สมาชิั้กห�อำงสมุด

  - นักเรียน คร้โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี สมัครเป็ีนสมาชิั้ก โดยใชั้�ร้ปีถ่ายข้นาด 

๑ - ๒ นิ�ว่ จำานว่น ๑ ร้ปี สมัครภายในภาคเรียนทีี่� ๑ 

 ๔. การใชั้�บัตรสมาชิั้ก

  - แสดงบัตรทุี่กครั�งทีี่�มีการยืมและคืนหนังสือำ

  - บัตรสมาชิั้กหายปีรับ ๑๐ บาที่ ก่อำนอำอำกบัตรใหม่

  - สิ�นปีีการศึึกษาส่งบัตรสมาชิั้กคืนห�อำงสมุด

  -  ใชั้�บัตรสมาชิั้กคนอืำ�นในการยืม จะถ้กริบบัตรทัี่นทีี่

 ๕ การยืม - ส่งหนังสือำ

  - นักเรียนยืมหนังสือำในครอำบครอำงได�ไม่เกินคนละ ๕ เล่ม ต่อำ ๗ วั่น

  - คร้ยืมหนังสือำในครอำบครอำงได�ไม่เกินคนละ ๑๐ เล่ม ต่อำ ๗ วั่น

  - ส่งหนังสือำเกินกำาหนดจะถ้กปีรับวั่นละ ๑ บาที่ต่อำเล่ม ถ�าปีรับหนังสือำจอำงปีรับชัั้�ว่โมงละ ๑ บาที่

ต่อำ ๑ เล่ม

  - หนังสือำหายปีรับตามราคาปีกหนังสือำ และเพิั�มค่าวั่สดุอีำก ๒๕ บาที่

  - การส่งหนังสือำต�อำงมีลายเซ็นรับข้อำงเจ�าหน�าทีี่�ในบัตรสมาชิั้กจึงจะสมบ้รณ์

 ๖. บริการข้อำงห�อำงสมุด

  - บริการให�ยืมหนังสือำ

  - บริการตอำบคำาถามและช่ั้ว่ยการค�นคว่�า

  - บริการ Internet 
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ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ว่ัาด้วัย การพกพาโทรศัึพท์เคลื�อนที� มาโรงเรียน พ.ศึ. ๒๕๖๒

 สภาพัปัีจจุบันการใชั้�เที่คโนโลยีมีคว่ามจำาเป็ีนต่อำการเรียนการสอำน และการติดต่อำปีระสานงานระหว่่าง

คร้กับนักเรียน หรือำ ผู้้�ปีกครอำงกับนักเรียน โที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่�จึงมีคว่ามจำาเป็ีนสำาหรับนักเรียน ในข้ณะเดียว่กัน 

ถ�านักเรียนนำามาใชั้�ในที่างที่ี�ไม่ถ้กต�อำง ก็ย่อำมไม่เกิดผู้ลดีกับนักเรียน จะส่งผู้ลกระที่บต่อำการเรียน พัฤติกรรม 

คว่ามปีลอำดภัยในชีั้วิ่ต และที่รัพัย์สิน

 เพืั�อำให�เกิดปีระโยชั้น์กับนักเรียน ผู้้�ปีกครอำง และป้ีอำงกันปัีญหาต่างๆ ทีี่�อำาจจะเกิดขึ้�นกับนักเรียนและ

โรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี จึงอำนุญาตให�นักเรียนนำาโที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่�มาโรงเรียนได� 

แต่นักเรียนจะต�อำงปีฏบัิติตามระเบียบข้อำงโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ว่่าด�ว่ย การพักพัาโที่รศึพััท์ี่

เคลื�อำนทีี่�มาโรงเรียน พั.ศึ. ๒๕๖๒ อำย่างเคร่งครัด ดังนี�

 ข้�อำ ๑. ระเบียบนี�เรียกว่่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ว่่าด�ว่ย การพักพัา

โที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่�มาโรงเรียน พั.ศึ. ๒๕๖๒” 

 ข้�อำ ๒. ให�ใชั้�ระเบียบนี� ตั�งแต่วั่นทีี่� ๗ พัฤษภาคม พั.ศึ. ๒๕๖๒ เป็ีนต�นไปี

 ข้�อำ ๓. ระเบียบใดๆ ทีี่�ขั้ดกับ “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ว่ัาด้วัย  

การพกพาโทรศัึพท์เคลื�อนที�มาโรงเรียน พ.ศึ. ๒๕๖๒” นี� ให�ใชั้� “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ 

อุดรธานี ว่ัาด้วัย การพกพา โทรศัึพท์เคลื�อนที�มาโรงเรียน พ.ศึ. ๒๕๖๒” นี�แที่น

 ข้�อำ ๔. ในระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ว่่าด�ว่ย การพักพัาโที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่�

มาโรงเรียน พั.ศึ.๒๕๖๒ นี�

   ๔.๑ โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี 

   ๔.๒ นักเรียน หมายถึง นักเรียนทุี่กคนทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้ ่ณ โรงเรียนเตรยีมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ 

อุำดรธานี

   ๔.๓ ผู้้�ปีกครอำง หมายถึง บิดา มารดา หรือำ บุคคลทีี่�ลงชืั้�อำมอำบตัว่นักเรียนไว่�กับโรงเรียน 

เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ในวั่นทีี่�มอำบตัว่นักเรียน

   ๔.๔ โที่รศัึพัท์ี่ หมายถึง โที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่� หรือำ อุำปีกรณ์อิำเลคที่รอำนิกส์อืำ�นๆ ทีี่�มีลักษณะ 

การใชั้�งานในลักษณะเดียว่กัน รว่มถึงแบตเตอำรี�สำารอำง

 ข้�อำ ๕. นักเรียนทีี่�นำาโที่รศัึพัท์ี่ มาโรงเรียน จะต�อำงปีฏิบัติดังนี�

   ๕.๑ การนำาโที่รศัึพัท์ี่มาโรงเรียนเพืั�อำใชั้�ปีระกอำบการเรียนการสอำน เท่ี่านั�น 
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   ๕.๒ ถ�ามีคว่ามจำาเปี็นจะต�อำงใชั้�โที่รศึัพัท์ี่ ติดต่อำสื�อำสารกับผู้้�ปีกครอำง จะต�อำงใชั้�ก่อำนเข้�าแถว่

เคารพัธงชั้าติและหลังเลิกเรียนเท่ี่านั�น

   ๕.๓ การใชั้�โที่รศัึพัท์ี่ ติดต่อำ สื�อำสาร กับ บุคคลภายนอำกทีี่�ไม่ใช่ั้ผู้้�ปีกครอำง จะต�อำงใชั้�เมื�อำ 

อำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนแล�ว่เท่ี่านั�น

   ๕.๔ ในข้ณะทีี่�อำย้่ในห�อำงเรียน / ห�อำงพิัเศึษ / ห�อำงสอำบ ห�ามนักเรียนเปิีดเครื�อำงโที่รศัึพัท์ี่ 

โดยเด็ดข้าด ยกเว่�น ได�รับอำนุญาตจากคร้ผู้้�สอำนในคาบเรียนนั�นๆ

   ๕.๕ ในข้ณะทีี่�อำย้ใ่นโรงเรียน ห�ามใชั้�โที่รศัึพัท์ี่เพืั�อำวั่ตถุปีระสงค์อืำ�น ๆ  นอำกจากใชั้�ปีระกอำบการ

เรียนการสอำน และติดต่อำกับผู้้�ปีกครอำงเท่ี่านั�น

   ๕.๖ หากนักเรียนมีคว่ามจำาเป็ีนจะต�อำงติดต่อำ สื�อำสาร กับผู้้�ปีกครอำง ให�ข้อำอำนุญาต จากคร้ 

ผู้้�สอำน หรือำคร้ทีี่�สามารถติดต่อำได�ในข้ณะเว่ลานั�น พ้ัดบริเว่ณทีี่�เปิีดเผู้ย นั�งพ้ัดปีระจำาทีี่�ทีี่�เหมาะสม ไม่เดินพ้ัด

   ๕.๗ ไม่อำนุญาตให�นักเรียนเสียบชั้าร์ตแบตเตอำรี�โที่รศัึพัท์ี่และแบตเตอำรี�สำารอำงในห�อำงเรียนและ

ในสถานศึึกษา

   ๕.๘ หากนักเรียนกระที่ำาผิู้ด ตามข้�อำ ๕.๑- ๕.๗ ข้�อำหนึ�งข้�อำใด จะถ้กยึดโที่รศัึพัท์ี่ แล�ว่นำามา

เก็บไว่�ทีี่�กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็ีนระยะเว่ลา ๗ วั่นที่ำาการ และตัดคะแนนคุณลักษณะอำันพึั�งปีระสงค์  

๒๕ คะแนน และคืนให�ผู้้�ปีกครอำง จะต�อำงมาข้อำรับคืนและจะต�อำงมีหลักฐานปีระจำาตัว่ทีี่�ที่างราชั้การอำอำกให�  

ถ�าที่ำาคว่ามผิู้ดครั�งทีี่� ๒ จะถ้กยึดโที่รศัึพัท์ี่ แล�ว่นำามาเก็บไว่�ทีี่�กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็ีนระยะเว่ลา ๓๐ วั่น

ที่ำาการ และตัดคะแนนคุณลักษณะอัำนพึั�งปีระสงค์ ๓๐ คะแนน และคืนให�ผู้้�ปีกครอำง จะต�อำงมาข้อำรับคืนและ 

จะต�อำงมีหลักฐานปีระจำาตัว่ทีี่�ที่างราชั้การอำอำกให�

   ๕.๙ กรณีทีี่�นักเรียนใชั้�โที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่� ส่งข้�อำคว่ามในสังคมอำอำนไลน์ทุี่กปีระเภที่ ถ่ายภาพั 

เผู้ยแพัร่ ที่ำาให�โรงเรียนเสื�อำมเสียชืั้�อำเสียง จะถ้กตัดคะแนนคุณลักษณะอัำนพึั�งปีระสงค์ ๕๐ คะแนน 

   ๕.๑๐ กรณีทีี่�นักเรียน สร�าง เผู้ยแพัร่ ส่งข้�อำคว่ามอัำนเป็ีนเท็ี่จ หรือำกระที่ำาคว่ามผิู้ดตามพัระราชั้

บัญญัติ ว่่าด�ว่ยการกระที่ำาคว่ามผิู้ดเกี�ยว่กับคอำมพัว่เตอำร์ พั.ศึ. ๒๕๖๐ ที่ำาให�ผู้้�อืำ�นเสียหาย หรือำได�รับผู้ลกระที่บ 

ทัี่�งด�านร่างกาย จิตใจ หรือำ โรงเรียนจะไม่รับผิู้ดชั้อำบใดๆ ทัี่�งสิ�น จะถ้กตัดคะแนนคุณลักษณะอัำนพึั�งปีระสงค์  

๕๐-๙๐ คะแนน

   ๕.๑๑ ให�นักเรียนผู้้�พักพัา เก็บรักษาโที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่�หรือำอิำเลคที่รอำนิกส์อืำ�น ๆ ให�ปีลอำดภัย 

หากเกิดกรณีเครื�อำงโที่รศัึพัท์ี่ หรือำอุำปีกรณ์ปีระกอำบ ข้อำงนักเรียนคนหนึ�งคนใด ส้ญหาย และหาผู้้�รับผิู้ดชั้อำบไม่ได� 

ที่างโรงเรียนจะไม่รับผิู้ดชั้อำบใดๆ ทัี่�งสิ�น 

   ทัี่�งนี� ให�รอำงผู้้�อำำานว่ยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รักษาการให�เป็ีนไปีตามระเบียบนี�

     ปีระกาศึ ณ วั่นทีี่� ๗ พัฤษภาคม พั.ศึ. ๒๕๖๒
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ระเบัียบั
โรงเรียนเตรยีมอุดุมศึกึษาพัฒันาการ อุดุรธานี

ว่าด�วยการคำุมประพัฤตินักเรียน พั.ศึ. ๒๕๕๘

 เพืั�อำให�การศึึกษาเป็ีนไปีตาม พัระราชั้บัญญัติการศึึกษาแห่งชั้าติ พั.ศึ. ๒๕๔๒ แก�ไข้เพิั�มเติม (ฉบับทีี่� ๒) 

พั.ศึ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับทีี่� ๓) พั.ศึ. ๒๕๕๓ โดยอำาศัึย มาตรา ๖ ว่่าด�ว่ย การจัดการศึึกษาต�อำงเพืั�อำเป็ีนการพััฒนา

คนไที่ยให�เป็ีนมนุษย์ทีี่�สมบ้รณ์ทัี่�งร่างกาย จิตใจ สติปัีญญา คว่ามร้� และคุณธรรม มีจริยธรรมและวั่ฒนธรรม 

ในการดำารงชีั้วิ่ตและสามารถอำย้่ร่ว่มกับผู้้�อืำ�นอำย่างมีคว่ามสุข้ 

 เพืั�อำให�นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี เป็ีนนักเรียนทีี่�มีระเบียบวิ่นัย มีคว่าม

ปีระพัฤตทีิี่�ดีงามสอำดคล�อำงกบัระเบยีบกระที่รว่งศึึกษาธกิาร ว่่าด�ว่ยการลงโที่ษนกัเรียนและนกัศึึกษา พั.ศึ. ๒๕๔๘ 

และระเบียบกกระที่รว่งศึึกษาธิการว่่าด�ว่ยการลงโที่ษนักเรียนและนักศึึกษา (ฉบับทีี่� ๒) พั.ศึ. ๒๕๕๐ โรงเรียน

เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีจึงปีระกาศึยกเลิกระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี 

(ฉบับทีี่� ๑) พั.ศึ. ๒๕๔๙ และระเบียบอืำ�นใดข้อำงโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ทีี่�ขั้ดต่อำระเบียบนี� 

ให�ใชั้�ระเบียบนี�แที่น 

 ข้�อำ ๑  ระเบียบนี�ให�ชืั้�อำว่่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีว่่าด�ว่ยการคว่บคุม

คว่ามปีระพัฤตินักเรียน พั.ศึ. ๒๕๕๘”

 ข้�อำ ๒ ให�ยกเลิกระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีว่่าด�ว่ยการคว่บคุมคว่ามปีระพัฤติ 

พั.ศึ. ๒๕๔๙

 ข้�อำ ๓  ให�ใชั้�ระเบียบนี�ตั�งแต่วั่นทีี่�ปีระกาศึเปี็นต�นไปีระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ 

อุำดรธานีฉบับใดทีี่�ขั้ดหรือำแย�งกับระเบียบนี�ให�ใชั้�ระเบียบนี�แที่น

 ข้�อำ ๔  ในระเบียบนี� 

   ๑. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี อำำาเภอำบ�านผืู้อำ จังหวั่ด

อุำดรธานี สังกัดสำานักงานเข้ตพืั�นทีี่�การศึึกษาอุำดรธานี เข้ต ๒๐

   ๒. ผ้่อำานวัยการ หมายถึง ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

   ๓. รองผ้่อำานวัยการ หมายถึง รอำงผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

   ๔. หัวัหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง หัว่หน�ากลุ่ม (หัว่หน�าฝ่ายเดิม) ทีี่�ได�รับ

แต่งตั�งมอำบหมายจากที่างโรงเรียนให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�และรับผิู้ดชั้อำบ

   ๕. คร่ หมายถึง บุคคลทีี่�ได�รับใบอำนุญาตให�สอำนหรือำบุคคลทีี่�มีใบปีระกอำบวิ่ชั้าชีั้พัคร้ รว่มถึง

บุคลากรทีี่�ปีฏิบัติหน�าทีี่�การสอำนในโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

   ๖. นักเรียน หมายถึง ผู้้�ทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้่ในโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี
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   ๗. หัวัหน้าระดับ หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับแต่งตั�งมอำบหมายจากโรงเรียนให�ปีฏบัิติหน�าทีี่�รับผิู้ดชั้อำบ

ให�คว่ามช่ั้ว่ยเหลือำคร้ ด้แลนักเรียนในระดับทีี่�ได�รับมอำบหมาย และกำาหนดให�

   ๘. หัวัหน้าอาคาร หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับการแต่งตั�งมอำบหมายจากที่างโรงเรียนให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�

รับผิู้ดชั้อำบด้แลอำาคาร ให�คว่ามช่ั้ว่ยเหลือำคร้ และนักเรียนในอำาคารทีี่�ได�รับมอำบหมาย และกำาหนดให� 

   ๙. คร่ที�ปีรึกษา หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับมอำบหมายจากที่างโรงเรียนที่ำาหน�าทีี่�เป็ีนคร้ทีี่�ปีรึกษา 

นักเรียนปีระจำาชัั้�นและห�อำง ให�คำาแนะนำาด�านวิ่ชั้าการ ด�านกิจกรรม และด�านอืำ�นๆ 

   ๑๐. คร่ที�ปีรึกษาสภานักเรียน หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับการแต่งตั�งจากที่างโรงเรียนที่ำาหน�าทีี่�เป็ีน 

ทีี่�ปีรึกษาสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน เพืั�อำให�คำาแนะนำาที่างวิ่ชั้าการ ด�านกิจกรรม และด�านอืำ�นๆ

   ๑๑. คร่แนะแนวั หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับการแต่งตั�งให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�เป็ีนผู้้�ให�คำาปีรึกษาแก่นักเรียน 

รว่บรว่มข้�อำม้ลนักเรียน แนะแนว่ที่างด�านการศึึกษาต่อำ ด�านการปีระกอำบอำาชีั้พั และให�คว่ามช่ั้ว่ยเหลือำเมื�อำนักเรียน

เข้�ามาปีรึกษาเพืั�อำข้อำงคว่ามช่ั้ว่ยเหลือำ 

   ๑๒. สภานักเรียน หมายถึง สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี 

   ๑๓. ชุั้มนุม หมายถึง กลุ่มข้อำงนักเรียนทีี่�มีคว่ามสนใจในกิจกรรมอัำนเดียว่กัน ร่ว่มกันจัดตั�งขึ้�น

โดยคว่ามเห็นชั้อำบข้อำงที่างโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

   ๑๔. พรรค หมายถึง กลุ่มข้อำงนักเรียนทีี่�มีแนว่คิดร่ว่มกัน ทีี่�จะสมัครเข้�ารับเลือำกตั�งเป็ีน 

คณะกรรมการสภานักเรียน เพืั�อำดำาเนินการเกี�ยว่กับสภานักเรียนตามระเบียบนี� 

   ๑๕. คณะสี หมายถึง คณะคร้และนกัเรียนทีี่�ได�รับคำาสั�งแต่งตั�งจากโรงเรียนให�อำย่้ในคณะสทีี่างโรงเรียน

เป็ีนผู้้�กำาหนดให� และร่ว่มดำาเนินกิจกรรมข้อำงคณะสีอัำนก่อำให�เกิดปีระโยชั้น์ส้งสุดข้อำงคร้และนักเรียนในคณะสี

   ๑๖. หม่่บ้านนักเรียน หมายถึง นักเรียนทีี่�อำย้่ในหม่้บ�านเดียว่กันทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้�ในโรงเรียน

เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

   ๑๗. ผ้่ใหญ่บ้านนักเรียน หมายถึง นักเรียนทีี่�อำย้ใ่นหม่้บ�านเดียว่กันทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้�ในโรงเรียน

เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ได�รับการแต่งตั�งจากโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี โดยวิ่ธี

การคัดเลือำก สรรหา หรือำการสมัครรับเลือำกตั�ง โดยวิ่ธีการที่างระบบปีระชั้าธิปีไตย 

   ๑๘. เครือข่ายผ้่ปีกครองนักเรียน หมายถึง ผู้้�ปีกครอำงข้อำงนักเรียนทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้ใ่นโรงเรียน

เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ทีี่�ที่างโรงเรียนได�ปีระกาศึแต่งตั�ง 

   ๑๙. คร่เวัรปีระจำาวััน หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับการแต่งตั�งมอำบหมายจากที่างโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษา

พััฒนาการ อุำดรธานีให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�รับผิู้ดชั้อำบช่ั้ว่ยเหลือำด้แล นักเรียนทัี่�งในและนอำกโรงเรียน (ทัี่�งนี�คว่ามรว่ม

เฉพัาะคร้เว่รกลางวั่น)

   ๒๐. คร่เวัรรักษาควัามปีลอดภัย หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับการแต่งตั�งจากโรงเรียนให�คว่ามช่ั้ว่ยเหลือำ 

ด้แลนักเรียน และคว่ามปีลอำดภัยในโรงเรียน (ทัี่�งนี�คว่ามรว่มเฉพัาะคร้เว่รกลางคืนและคร้เว่รทีี่�ปีฏิบัติหน�าทีี่�คร้ 

วั่นหยุดราชั้การและวั่นหยุดนักขั้ตฤกษ์)

   ๒๑. คร่ปีฏิบัติเวัรหน้าเสาธง หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับมอำบหมายให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�หน�าเสาธง ช่ั้ว่งเชั้�า

   ๒๒. นักการ หมายถึง ล้กจ�างปีระจำา ล้กจ�างชัั้�ว่คราว่หรือำคว่ามอืำ�นใดทีี่�รัฐ หรือำโรงเรียนเป็ีนผู้้�จ�าง

ปีฏิบัติหน�าทีี่�ตามคำาสั�งและแต่งตั�งจากที่างโรงเรียน มีหน�าทีี่�ด�านการให�บริการ ตามทีี่�ที่างโรงเรียนได�มอำบหมาย
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   ๒๓. ยาม หมายถึง เจ�าหน�าทีี่� ทีี่�ด้แลคว่ามปีลอำดภัยในสถานศึึกษา และให�บริการกับผู้้�ทีี่�ติดต่อำ

สอำบถามที่างโรงเรียนทัี่�งกลางวั่นและกลางคืน ตามระเบียบข้อำงกระที่รว่งศึึกษาธิการและระเบียบข้อำงที่างโรงเรียน

 ข้�อำ ๕  คณะกรรมการคว่บคุมคว่ามปีระพัฤติ หมายถึง ข้�าราชั้การคร้โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ 

อุำดรธานีได�รับแต่งตั�งจากโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี 

   ๕.๑ รอำงผู้้�อำำานว่ยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

   ๕.๒ หัว่หน�ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

   ๕.๓ หัว่หน�าระดับชัั้�น

   ๕.๔ คร้แนะแนว่

   ๕.๕ อืำ�นๆ ตามทีี่�ได�รับการแต่งตั�ง

 ข้�อำ ๖  การลงโที่ษ หมายถึง การลงโที่ษนักเรียนทีี่�มีคว่ามปีระพัฤติผิู้ดระเบียบกฎกระที่รว่งศึึกษาธิการ

ว่่าด�ว่ยการลงโที่ษนกัเรียน พั.ศึ. ๒๕๔๗ ซึ�งอำอำกตามพัระราชั้บญัญัติคุ�มครอำงเดก็และเยาว่ชั้น พั.ศึ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๖๕ ว่รรค ๓

 ข้�อำ ๗  ขั้�นการลงโที่ษแก่นักเรียนทีี่�กระที่ำาผิู้ด มี ๔ สถาน ดังนี�

   ๗.๑ ว่่ากล่าว่ตักเตือำน

   ๗.๒ ที่ำาทัี่ณฑ์์บน

   ๗.๓ ตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติ

   ๗.๔ ที่ำากิจกรรมเพืั�อำเปีลี�ยนพัฤติกรรม

     ๗.๔.๑ ปีรับเปีลี�ยนพัฤติกรรมโดยบำาเพ็ัญปีระโยชั้น์นอำกสถานศึึกษา

    ๗.๔.๒ ปีรับเปีลี�ยนพัฤติกรรมโดยย�ายสถานศึึกษา

 ข้�อำ ๘  การลงโที่ษตาม ( ข้�อำ ๗.๑ -๗.๓) ให�คร้ผู้้�สอำน คร้ทีี่�ปีรึกษาดำาเนินการลงโที่ษได� สำาหรับ 

(ข้�อำ ๗.๔.๒- ๗.๔.๒ ) ให�คณะกรรมการคว่บคุมคว่ามปีระพัฤติทีี่�ได�รับการแต่งตั�งเป็ีนผู้้�พิัจารณาดำาเนินการ

 ข้�อำ ๙  คะแนนคว่ามปีระพัฤติ หมายถึง คะแนนคว่ามปีระพัฤติทีี่�โรงเรียนให�แก่นักเรียนคนละ ๑๐๐ 

คะแนน เมื�อำนักเรียนเข้�ามาในโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

 ข้�อำ ๑๐ ให�คร้ทุี่กคนมีสิที่ธิพิัจารณาให�คะแนนนักเรียนตามคว่ามผิู้ดและให�คะแนนตามระดับคว่ามดีแล�ว่

ส่งหลักฐานไปียังกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

 ข้�อำ ๑๑ การพิัจารณาคะแนนส่ว่นตัว่นักเรียนมีวิ่ธีดังนี�

   ๑๑.๑ ตั�งเกณฑ์์คะแนนคว่ามปีระพัฤติข้อำงนักเรียนแต่ละคนไว่� ๑๐๐ คะแนน

   ๑๑.๒  นักเรียนทุี่กคนมีที่ะเบียนปีระวั่ติคว่ามปีระพัฤติทีี่�กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

เพืั�อำรว่บรว่มคะแนนทีี่�ถ้กตัดหรือำเพิั�ม

   ๑๑.๓  คะแนนทีี่�ถ้ตัดหรือำเพิั�มจะสะสมเป็ีนรายปีีการศึึกษา

   ๑๑.๔  การหักคะแนนหรือำเพิั�มจะถ้กยกเลิกเมื�อำนักเรียนจบการศึึกษาแต่ละช่ั้ว่งชัั้�น

 ข้�อำ ๑๒  การที่ำาทัี่ณฑ์์บนส่งต่อำภายในหรือำส่งต่อำภายนอำกเป็ีนอำำานาจหน�าทีี่�ข้อำงผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียน 

ในฐานะหัว่หน�าสถานศึึกษา 

 ข้�อำ ๑๓  พัฤติกรรมกระที่ำาคว่ามผิู้ดการลงโที่ษและการตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติพัฤติกรรมกระที่ำาผิู้ด 

แบ่งลักษณะคว่ามผิู้ดไว่�เป็ีนหมว่ดดังนี�
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-

-

-

-

-

๕๐

-

-

-

-

-

๕๐

-

-

๑. พฤติกรรมการแต่งกาย

 ๑.๑ แต่งชุั้ดนักเรียนไม่ปัีกชืั้�อำ นามสกุล และอัำกษรย่อำโรงเรียน

 ๑.๒ แต่งชุั้ดกีฬา/ชุั้ดพัละมาในวั่นทีี่�ไม่อำนุญาตให�สว่มใส่

 ๑.๓ ปีล่อำยชั้ายเสื�อำอำอำกนอำกกางเกง/กระโปีรง

 ๑.๔ ใส่เครื�อำงปีระดับมาโรงเรียน

 ๑.๕ ที่รงผู้มมีการ ดัด ย�อำม ซอำย ฯลฯ

 ๑.๖ ใชั้�เข็้มขั้ด ถุงเที่�า รอำงเที่�าผิู้ดระเบียบข้อำงโรงเรียน

 ๑.๗ ไว่�หนว่ด เครา แต่งหน�า กันคิ�ว่ เขี้ยนคิ�ว่

 ๑.๘ สักตามร่างกาย 

 ๑.๙ เจาะอำวั่ยว่ะผิู้ดสภาพัการเป็ีนนักเรียน เช่ั้น ลิ�น จม้ก คิ�ว่ ฯลฯ

๒. พฤติกรรมการมาสาย - ขาดเรียน

 ๒.๑ มาสายไม่ทัี่นเว่ลาเคารพัธงชั้าติ

 ๒.๒ ข้าดเรียนไม่ส่งใบลา

 ๒.๓ ข้าดเรียนติดต่อำกันเป็ีนเว่ลานานโดยไม่แจ�งสาเหตุ

 ๒.๔ ไม่ร่ว่มกิจกรรมหน�าเสาธง โดยการหลีกเลี�ยงไม่เข้�าร่ว่ม

๓. พฤติกรรมการเรียน

 ๓.๑ หนีคาบเรียนข้ณะทีี่�อำย้่ในเว่ลาเรียน

 ๓.๒ หนีคาบเรียนอำอำกไปีนอำกโรงเรียน

 ๓.๓ ไม่เข้�าร่ว่มกิจกรรมทีี่�ที่างโรงเรียนจัดขึ้�น

 ๓.๔ ไม่ตั�งใจเรียน / ไม่ส่งงาน / ที่ำากิจกรรมอืำ�นๆในข้ณะเรียน

 ๓.๕ ก่อำกว่นนักเรียนคนอืำ�นๆข้ณะเรียน

๔. พฤติกรรมการออกนอกบริเวัณโรงเรียน 

 ๔.๑ เดินเข้�าอำอำกโรงเรียนโดยไม่ได�รับอำนุญาต

 ๔.๒ ปีีนรั�ว่เข้�ามาโรงเรียนโดยไม่เข้�าที่างปีระต้

 ๔.๓ ปีีนรั�ว่อำอำกไปีนอำกบริเว่ณโรงเรียน

 ๔.๔ อำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนโดยไม่ได�รับอำนุญาต

 ๔.๕ ปีลอำมลายมือำชืั้�อำเพืั�อำอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียน

๕. พฤติกรรมการกระทำาควัามผิดทำานองช้่ั้สาวั

 ๕.๑ กระที่ำาอำนาจาร

 ๕.๒ แสดงอำาการจับมือำถือำแข้น 

พฤติกรรมและลักษณะการกระทำาควัามผิด
จำานวันคะแนนที�ตัด

ขั�นเบา ขั�นกลาง ขั�นหนัก ขั�นร้ายแรง

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

๕-๑๐

๑๐

-

-

-

-

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

-

-

๒๐

๒๐

-

-

๒๐
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พฤติกรรมและลักษณะการกระทำาควัามผิด
จำานวันคะแนนที�ตัด

ขั�นเบา ขั�นกลาง ขั�นหนัก ขั�นร้ายแรง

 ๕.๓ อำย้ใ่นทีี่�ลับตาสอำงต่อำสอำงหรือำในสถานทีี่�ไม่เหมาะสม

 ๕.๔ มีพัฤติกรรมส่อำไปีในลักษณะค่้รัก

 ๕.๕ ชั้าย - หญิงอำย้่กินเป็ีนฉันสามี ภรรยา

 ๕.๖ พัยายามล่ว่งเกินที่างเพัศึ 

๖. พฤติกรรมการทะเลาะวิัวัาททำาร้ายร่างกายและพกพาอาวุัธ

 ๖.๑ ที่ะเลาะวิ่ว่าที่ในโรงเรียน

 ๖.๒ ที่ะเลาะวิ่ว่าที่นอำกโรงเรียน

 ๖.๓ นำาบุคคลภายนอำกมาที่ะเลาะวิ่ว่าที่ในโรงเรียน

 ๖.๔ อำย้่ร่ว่มในว่งที่ะเลาะวิ่ว่าที่ในโรงเรียน

 ๖.๕ อำย้่ร่ว่มว่งที่ะเลาะวิ่ว่าที่นอำกโรงเรียน

 ๖.๖ ที่ำาร�ายผู้้�อืำ�นจนได�รับบาดเจ็บ

 ๖.๗ ที่ำาร�ายผู้้�อืำ�นจนได�รับบาดเจ็บสาหัส

 ๖.๘ พักพัาอำาวุ่ธหรือำสิ�งทีี่�เป็ีนอำาวุ่ธมาโรงเรียน

 ๖.๙ พักอำาวุ่ธป้ีนมาโรงเรียน

๗. พฤติกรรมทำาลายทรัพย์สิน

  ๗.๑ ที่ำาลายที่รัพัย์สินผู้้�อืำ�น

  ๗.๒ ที่ำาลายที่รัพัย์สินข้อำงโรงเรียน

  ๗.๓ ขี้ดเขี้ยนผู้นัง โต๊ะ เก�าอีำ�หรือำผู้นังอำาคารเรียน ฯลฯ

๘. พฤติกรรมการควัามผิดเกี�ยวักับทรัพย์ 

 ๘.๑ ยืมสิ�งข้อำงผู้้�อืำ�นแล�ว่ไม่คืน

 ๘.๒ ฉ�อำโกง

 ๘.๓ ลักที่รัพัย์

 ๘.๔ กรรโชั้กที่รัพัย์หรือำข่้มข่้้ผู้้�อืำ�น

 ๘.๕ เล่นพันันไม่เอำาที่รัพัย์ 

 ๘.๖ เล่นการพันันเอำาที่รัพัย์ 

๙. พฤติกรรมการทำาควัามผิดเกี�ยวักับยาเสพติด 

 ๙.๑ พักบุหรี�มาโรงเรียน

 ๙.๒ พักสุรามาโรงเรียน

 ๙.๓ ส้บบุหรี�ในทีี่�ลับตาในโรงเรียน (ห�อำงนำ�า)

 ๙.๔ ส้บบุหรี� / ดื�มสุราในโรงเรียน

-

๑๐

-

-

-

-

-

๑๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐

-

-

-

-

-

๑๐

-

-

-

๒๐

-

-

-

๒๐

-

-

-

๒๐

-

-

๒๐

-

๒๐

๒๐

๒๐

-

๒๐

-

-

๒๐

-

-

๒๐

๒๐

-

-

-

-

-

-

๓๐

๓๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๐

๔๐

-

๓๐

-

-

-

-

-

-

๑๐๐

๑๐๐

-

-

-

-

-

-

๕๐

-

๑๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๐
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พฤติกรรมและลักษณะการกระทำาควัามผิด
จำานวันคะแนนที�ตัด

ขั�นเบา ขั�นกลาง ขั�นหนัก ขั�นร้ายแรง

  ๙.๕ ส้บบุหรี� / ดื�มสุรานอำกโรงเรียนในเครื�อำงแบบนักเรียน

 ๙.๖ ส้บบุหรี� / ดื�มสุรา นอำกโรงเรียนในเครื�อำงแบบนักเรียน

 ๙.๗ เสพัยาบ�า / กัญชั้า / สารระเหยหรือำนำามาโรงเรียน

 ๙.๘ นำายาบ�า / กัญชั้า / สารระเหยหรือำนำามาจำาหน่ายในโรงเรียน 

๑๐.  พฤติกรรมการกระทำาควัามผิดเกี�ยวักับโทรศัึพท์เคลื�อนที�

 และอุปีกรณ์อิเล็กทรอนิก

 ๑๐.๑ ใชั้�โที่รศัึพัท์ี่มือำถือำ และอุำปีกรณ์อิำเล็กที่รอำนิก

   ในเว่ลาเรียนทีี่�คร้ผู้้�สอำนไม่อำนุญาต

  ๑๐.๒ เสีบชั้าร์ตแบตเตอำรี� โที่รศัึพัท์ี่มือำถือำ 

   และอุำปีกรณ์อิำเล็กที่รอำนิกในห�อำงเรียน

๑๑.  พฤติกรรมการนำาเครื�องรีดผม /หนีบผม /ไดร์เปี�าผม

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๐

๒๐

-

-

-

-

๓๐

๓๐

๓๐

๕๐

๑๐๐

พฤติกรรมการทำาควัามดี คะแนนเพิ�ม

๑. การเก็บสิ�งข้อำง / เงิน 

 ๑.๑ เก็บสิ�งข้อำงม้ลค่า ๕๐ - ๑๐๐ บาที่ คืนเจ�าข้อำง 

 ๑.๒ เก็บสิ�งข้อำงม้ลค่า ๑๐๐ - ๕๐๐ บาที่ คืนเจ�าข้อำง 

 ๑.๓ เก็บสิ�งข้อำงม้ลค่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาที่ คืนเจ�าข้อำง 

 ๑.๔ เก็บสิ�งข้อำงม้ลค่า ๑,๐๐๐ บาที่ขึ้�นไปีคืนเจ�าข้อำง 

๒. นักเรียนเสียสละช่ั้ว่ยเหลือำกิจกรรมข้อำงโรงเรียนสมำ�าเสมอำ มีจิตอำาสา จิตสาธารณะ 

 และบำาเพ็ัญปีระโยชั้น์

๓. นักเรียนมีผู้ลงานดีเด่นนำาชืั้�อำเสียงมาส่้โรงเรียนที่ำาให�บุคคลภายนอำกร้�จักโรงเรียน

 มากขึ้�นในด�านต่างๆ

๔. นักเรียนชั้นะการปีระกว่ดแข่้งขั้นภายในโรงเรียน

 ๔.๑ รางวั่ลทีี่� ๑

 ๔.๒ รางวั่ลทีี่� ๒

 ๔.๓ รางวั่ลทีี่� ๓

๕. นักเรียนชั้นะการปีระกว่ดแข่้งขั้นภายนอำกโรงเรียนระดับเข้ตพืั�นทีี่�การศึึกษา / จังหวั่ด

 ๕.๑ รางวั่ลทีี่� ๑

๕ - ๑๐

๒๐

๓๐

๓๐ - ๕๐

๑๐ - ๓๐

๒๐

๑๐

๕

๓

๒๐

 ข้�อำ ๑๔ หลักเกณฑ์์การให�คะแนนคว่ามปีระพัฤตินักเรียน (การทำาควัามดี)
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พฤติกรรมการทำาควัามดี คะแนนเพิ�ม

 ๕.๒ รางวั่ลทีี่� ๒

 ๕.๓ รางวั่ลทีี่� ๓

๖. นักเรียนชั้นะการปีระกว่ดแข่้งขั้นภายนอำกระดับภาค/ปีระเที่ศึ/ระดับนานาชั้าติ

๗. นักเรียนได�รับรางวั่ลหรือำยกย่อำงจากชุั้มชั้นในกรณีต่างๆ 

๘. นักเรียนช่ั้ว่ยเหลือำกิจกรรมนักเรียนในด�านต่างๆ 

 ๘.๑ ปีระธานนักเรียน

 ๘.๒ คณะกรรมการนักเรียน 

 ๘.๓ หัว่หน�าห�อำง/รอำงหัว่หน�าห�อำง

 ๘.๔ นักเรียนช่ั้ว่ยงาน/รักษาดินแดนและอืำ�นๆ

๙. เกณฑ์์การได�รับเกียรติบัตรคะแนนกระที่ำาคว่ามดี

 ๙.๑ เกียรติบัตร ดีเยี�ยม

 ๙.๒ เกียรติบัตร ดีมาก

 ๙.๓ เกียรติบัตร ดี

๑๕

๑๐

๓๐ - ๘๐

๑๐ - ๒๐

๓๐

๒๐

๑๕

๑๕

๘๐ ขึ้�นไปี

๖๕ - ๗๙

๕๐ - ๖๔

 ข้�อำ ๑๔ ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียน และหรือำผู้้�ทีี่�ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนมอำบหมายเป็ีนผู้้�ปีฏิบัติหน�าทีี่�ให�เป็ีนไปี

ตามระเบียบและเป็ีนผู้้�วิ่นิจฉัยชีั้�ข้าด กรณีเกิดปัีญหาจากระเบียบนี�

 ข้�อำ ๑๕ ระเบียบนี�มีผู้ลบังคับใชั้�ถัดจากวั่นทีี่�ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี 

ลงนาม 

   

   ให�ไว่� ณ วั่นทีี่� ๑ พัฤษภาคม พั.ศึ. ๒๕๕๘

       

(ลงชืั้�อำ)   สาส์นลิขิ้ตชัั้ย  พัลไธสงค์

             (นายสาส์นลิขิ้ตชัั้ย  พัลไธสงค์)
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ระเบัียบัขุ�อุบัังคำับั
ว่าด�วยเคำร่�อุงแต่งกายขุอุงนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี พั.ศึ. ๒๕๕๘

๑.  เครื�องแบบนักเรียนหญิงชัั้�นมัธยมศึึกษาตอนต้น
 ๑.๑ เสื�อ แบบเสื�อำเป็ีนปีกคอำที่หารเรือำ ใชั้�ผู้�าสีข้าว่หนาพัอำทีี่�จะมอำงไม่เห็นเสื�อำชัั้�นใน ห�ามใชั้�ผู้�าแพัร  

หรือำผู้�าไหมทีี่�อำกเสื�อำที่ำาสาบตลบเข้�าข้�างในกว่�าง ๓ ซม.ต�นแข้นไม่มีจีบ จีบรัดทีี่�ปีลายแข้น ๖ จีบ ข้อำบแข้นกว่�าง  

๓ ซม. แข้นยาว่เหนือำศึอำก มีกระเป๋ีาติดริมข้อำบเสื�อำด�านล่างข้ว่า ผู้้กคอำซอำงสีเดียว่กับกระโปีรง ข้นาดข้อำงตัว่เสื�อำ

จะต�อำงพัอำเหมาะกับตัว่ ทัี่�งคว่ามกว่�างและคว่ามยาว่ปัีกตัว่อัำกษร ต.อำ.พั.อำ. สีนำ�าเงินด�านข้ว่า อำกเสื�อำตำ�าจากไหล่

ปีระมาณ ๑๒ - ๑๓ ซม.

 ๑.๒ กระโปีรง ใชั้�ผู้�าสีกรมท่ี่าไม่มีลว่ดลาย ไม่ใชั้�ผู้�ามัน ผู้�ายีนส์ ผู้�าฝ้ายหรือำผู้�าดิบ มีจีบด�านหน�า  

ด�านละ ๖ จีบหันจีบอำอำกด�านข้�างด�านละ ๓ จีบ เย็บทัี่บบนจีบจากใต�ข้อำบ กระโปีรงลงมาปีระมาณ ๗ ซม.  

คว่ามยาว่ชั้ายกระโปีรงคลุมเข่้าเลยอำอำอำกมา ๕ ซม. คว่ามกว่�างข้อำงชั้ายกระโปีรงวั่ดจากเข่้าทีี่�ยืนชิั้ดข้�าง ข้�างละ

ปีระมาณ ๑ ฟุต ข้อำบเอำว่กว่�างปีระมาณ ๒ ซม. คว่ามยาว่ข้อำงข้อำบเอำว่จะต�อำงพัอำเหมาะและข้อำบเอำว่ต�อำงอำย้ที่ี่�เอำว่

 ๑.๓ ถุงเท้า ใชั้�ถุงเที่�าสีข้าว่แบบล้กฟ้กเล็ก/พัับข้�อำ ไม่มีลว่ดลาย ห�ามใชั้�ถุงเที่�าบางใสหรือำถุงเที่�าหนา 

สำาหรับเล่นกีฬา

 ๑.๔ รองเท้า ใชั้�รอำงเที่�าหนังสีดำาแบบนักเรียนหัว่มน (ห�ามใชั้�ชั้นิดทีี่�มีรัดข้�างหลังเที่�า) ไม่มีลว่ดลาย  

ส้งไม่เกิน ๓ ซม. ห�ามสว่มรอำงเที่�าหัว่แหลม

 ๑.๕ คอซอง ให�ใชั้�สีเดียว่กับกระโปีรง ผู้้กปีมทัี่บเหนือำหรือำรอำยผู่้าข้อำงคอำเสื�อำปีระมาณครึ�งหนึ�ง  

ข้อำงคว่ามยาว่ทัี่�งหมด และชั้ายข้อำงคอำซอำงแยกอำอำกข้�างละปีระมาณ ๖ - ๗ ซม.

๒.  เครื�องแบบนักเรียนหญิงชัั้�นมัธยมศึึกษาตอนปีลาย
 ๒.๑ เสื�อ เป็ีนปีกคอำเชิั้�ตผู่้าตลอำด ห�ามใชั้�แบบคอำฮาว่าย ใชั้�ผู้�าหนาพัอำคว่รมอำงไม่เห็นเสื�อำชัั้�นใน ห�ามใชั้�

ผู้�าไหมหรือำผู้�าแพัร ทีี่�อำกเสื�อำที่ำาสาบตลบเข้�าข้�างในกว่�าง ๓ ซม. ใชั้�กระดุมสีข้าว่ ๕ เม็ด ไม่รัดร้ปีแข้นเสื�อำยาว่ 

เหนือำศึอำกปีลายแข้นจีบเล็กน�อำย ข้�างละ ๖ จีบข้อำบแข้นปีระกอำบด�ว่ยผู้�า ๒ ชัั้�นกว่�าง ๓ ซม. ชั้ายเสื�อำอำย้ใ่นกระโปีรง

และมอำงเห็นเข็้มขั้ดปัีกอัำกษร ต.อำ.พั.อำ. สีนำ�าเงินที่างด�านข้ว่าข้อำงอำกเสื�อำตำ�าจากไหล่ปีระมาณ ๑๒ - ๑๓ ซม.

 ๒.๒ กระโปีรง ถุงเท้า รองเท้า ใชั้�เช่ั้นเดียว่กับระดับชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนต�น

 ๒.๓ เข็มขัด ใชั้�เข็้มขั้ดหนังสีดำา กว่�างปีระมาณ ๓ - ๔ ซม. หัว่เข็้มขั้ดเป็ีนร้ปีสี�เหลี�ยม
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๓.  เครื�องแบบพลศึึกษาและกีฬานักเรียนหญิง
 ๓.๑ เสื�อ เป็ีนเสื�อำแข้นสั�น คอำโปีโล สีกรมท่ี่า มีกระเป๋ีาข้�างซ�าย ๑ ใบ ทีี่�กระเป๋ีามีเครื�อำงหมายพัระเกี�ยว่

สีชั้มพ้ั ใต�เครื�อำงหมายพัระเกี�ยว่ปัีกอัำกษรย่อำ ต.อำ.พั.อำ. สีข้าว่

 ๓.๒ กางเกง เป็ีนกางเกงว่อำร์มข้ายาว่สีกรมท่ี่าเข้�ม เอำว่รัด ปีลายข้ามีซิบร้ดด�านนอำกทัี่�ง ๒ ข้า และมี 

ทีี่�รัดเที่�าทัี่�ง ๒ ข้�าง

 ๓.๓ รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวัล้วัน ไม่มีลว่ดลาย 

๔.  เครื�องแบบนักเรียนชั้ายชัั้�นมัธยมศึึกษาตอนต้นและชัั้�นมัธยมศึึกษาตอนปีลาย
 ๔.๑ เสื�อ เป็ีนเชิั้�ตคอำตั�ง ผู้�าข้าว่ไม่บางเกินคว่ร ห�ามใชั้�ผู้�าดิบ สาบทีี่�อำกตลบอำอำกด�านนอำกกว่�าง ๔ ซม. 

ใชั้�กระดุมสีข้าว่กลมแบนข้นาดเส�นผู่้านศ้ึนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม. มีกระเป๋ีาอำกซ�ายปัีกตัว่ย่อำ ต.อำ.พั.อำ. สีนำ�าเงิน 

ที่างข้ว่าข้อำงอำกเสื�อำอำย้่ส้งจากแนว่กระเปี๋าซ�ายปีระมาณ ๔ ซม. ข้นาดข้อำงตัว่เสื�อำจะต�อำงพัอำเหมาะกับตัว่ เว่ลา 

สว่มเสื�อำชั้ายเสื�อำ อำย้่ในกางเกงและมอำงเห็นเข็้มขั้ดสำาหรับนักเรียนชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนปีลายปีระดับเครื�อำงหมาย

ตราพัระเกี�ยว่โลหะสีที่อำงอำย้่เหนือำอัำกษรย่อำ ต.อำ.พั.อำ. โดยเหนือำกึ�งกลาง ตัว่อัำกษรย่อำ ต.อำ.พั.อำ. ปีระมาณ ๑ ซม.

  ๔.๒ กางเกง เป็ีนสีดำา ห�ามใชั้�ผู้�ายีนส์หรือำผู้�าดิบ และผู้�าทุี่กชั้นิดทีี่�สีตกจางอำอำกง่าย ข้าสั�นเพีัยงถึงกลาง

เข่้าเมื�อำยืนตรง ปีลายข้าพัับชั้ายเข้�าข้�างในกว่�าง ๕ ซม.ผู่้าตรงส่ว่นหน�า ข้�างละ ๒ จีบ ห�ามมีกระเป๋ีาด�านหลัง  

ไม่ใหญ่หรือำเล็กจนเกินไปีข้อำบกางเกงจะต�อำงอำย้่ทีี่�เอำว่

 ๔.๓ เข็มขัด เป็ีนหนังสีนำ�าตาลแบบนักเรียน หัว่เข็้มให�มีเข็้มสำาหรับสอำดร้เข็้มขั้ดเพีัยงเข็้มเดียว่บนเข็้มขั้ด

จะต�อำงเรียบไม่มีลายใด ๆ

 ๔.๔ ถุงเท้า เป็ีนถุงเที่�าสีข้าว่แบบเรียบ ไม่พัับข้�อำ ยาว่ครึ�งน่อำง ห�ามใชั้�ถุงเที่�าทีี่�ที่ำาด�ว่ยผู้�าล้กฟ้กชั้นิดหนา

 ๔.๕ รองเท้า เป็ีนรอำงเที่�าหุ�มส�นสีดำา ชั้นิดผู้้ก ที่ำาด�ว่ยหนังหรือำผู้�าใบ ห�ามสว่มรอำงเที่�าส�นส้ง หรือำไม่มี

ลว่ดลาย ถ�าเป็ีนรอำงเที่�าผู้�าใบข้อำบรอำงเที่�าเป็ีนข้อำบสีดำา ตาไก่ร�อำยเชืั้อำกและเชืั้อำกร�อำยต�อำงเป็ีนสีดำา

 ๔.๖ ในกรณีที�นักเรียนแต่งกายผิดระเบียบ ที่างโรงเรียนจะดำาเนินการให�นักเรียนซื�อำใหม่

 ๕. เครื�องแบบพลศึึกษาและกีฬานักเรียนชั้าย
 ๕.๑ เสื�อ เป็ีนเสื�อำยดืคอำปีก แข้นสั�น สีกรมที่า่ มีกระเปีา๋ข้�างซ�าย ๑ ใบ ที่ี�กระเปีา๋มีเครื�อำงหมายพัระเกี�ยว่

สีชั้มพ้ั ใต�เครื�อำงหมายพัระเกี�ยว่ปัีกอัำกษรย่อำ ต.อำ.พั.อำ. สีข้าว่

 ๕.๒ กางเกง เป็ีนกางเกงว่อำร์มข้ายาว่สีกรมท่ี่าเข้�ม เอำว่รัด ปีลายข้ามีซิบร้ดด�านนอำกทัี่�ง ๒ ข้า และมี 

ทีี่�รัดเที่�าทัี่�ง ๒ ข้�าง

 ๕.๒ รองเท้า ผู้�าใบสีดำา (ใชั้�เหมือำนกับรอำงเที่�านักเรียน) 

๖.  การปัีกเครื�องหมายต่างๆ 
 ๖.๑ ปัีกซื�อ - นามสกุล นักเรียนชั้าย - หญิง ให�ปัีกซื�อำ - นามสกุล เป็ีนภาษาไที่ยด�ว่ยไหมปัีกซื�อำ สีนำ�าเงิน 

ไว่�ด�านซ�ายมือำข้อำงตัว่เสื�อำข้นาดคว่ามส้ง ๐.๗ เซนติเมตร กว่�าง ๐.๕ เซนติเมตร
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  ๖.๒ ปัีกอักษรย่อโรงเรียน ให�ปัีกอัำกษรข้อำงโรงเรียนคำาว่่า “ต.อำ.พั.อำ.” ตามแบบที่ี�โรงเรียนกำาหนดที่ี�อำก

เบื�อำงข้ว่าให�ปัีก ต.อำ.พั.อำ. คว่ามส้ง ๑.๕ เซนติเมตร กว่�าง ๑ เซนติเมตร สีนำ�าเงิน ตรงกับแนว่ระดับกระดุมเม็ดทีี่� ๒

 ๖.๓ ปัีกเลขปีระจำาตัวันักเรียนด้วัยไหมสีนำ�าเงิน ข้นาดคว่ามส้ง ๑ เซนติเมตร อำย้่ใต�ตัว่อัำกษรย่อำ

ข้อำงโรงเรียนห่างปีระมาณ ๑ เซนติเมตร

 ๖.๔ ปัีกเครื�องหมายแสดงระดับชัั้�นเป็ีนร่ปีวังกลม เส�นผู่้าศ้ึนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร บริเว่ณมุมข้อำง

ปีกเสื�อำด�านซ�ายดังนี� 

  มัธยมศึึกษาตอนต้น ปัีกร้ปีว่งกลมสีนำ�าเงิน ม.๑ ปัีก ๑ จุด , ม. ๒ ปัีก ๒ จุด , ม. ๓ ปัีก ๓ จุด 

  มัธยมศึึกษาตอนปีลาย ปัีกร้ปีว่งกลมสีชั้มพ้ั ม.๔ ปัีก ๑ จุด , ม. ๕ ปัีก ๒ จุด , ม. ๖ ปัีก ๓ จุด 

 ๖.๕ นักเรียนชั้ายกลัดเข็มพระเกี�ยวัสีทอง นักเรียนหญิงกลัดเข็้มพัระเกี�ยว่สีเงิน เหนือำตัว่อัำกษรย่อำ 

ต.อำ.พั.อำ. ปีระมาณ ๑ เซนติเมตร

 ๖.๖ อักษรย่อของโรงเรียน (ต.อ.พ.อ.) ให�ใชั้�ตรายางทีี่�โรงเรียนปีระทัี่บเป็ีนแบบเท่ี่านั�น

๗.  กระเป๋ีานักเรียน
 ๗.๑ นักเรียนทุี่กคนต�อำงมีกระเป๋ีาสำาหรับใส่หนังสือำมาโรงเรียน

 ๗.๒ ให�ใชั้�กระเป๋ีานักเรียนทีี่�มีตราโรงเรียน

 ๗.๓ ห�ามขี้ดเขี้ยน หรือำติดร้ปีต่างๆ บนกระเป๋ีานอำกจากชืั้�อำข้อำงเจ�าข้อำง ซึ�งจะต�อำงมีคว่ามเป็ีนระเบียบ

และไม่มีลว่ดลายเกินไปี

 ๗.๔ ห�ามถือำเป้ี ย่าม หรือำกระเป๋ีาอืำ�นๆ ทุี่กชั้นิด ยกเว่�นย่ามทีี่�โรงเรียนจัดให�และมีตราโรงเรียน กรณีทีี่�

อำาจารย์พับเปี็นย่ามและกระเปี๋าอืำ�นๆ จะถ้กยึดไว่�และ ผู้้�ปีกครอำงมารับคืนได�ทีี่� กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ภายใน ๗ วั่น

๘.  การใช้ั้เครื�องปีระดับ
  ๘.๑ ห้ามสวัมแว่ันตาร่ปีแปีลกๆ ทีี่�มีกรอำบเป็ีนสีข้าว่หรือำสีต่างๆ ให�ใชั้�กรอำบสีดำา สีเที่าแก่ หรือำสีนำ�าตาล

ไหม� กรอำบแว่่นไม่ใหญ่เกินสมคว่ร

 ๘.๒ นาฬิิกาข้อมือ ให�ใชั้�แบบและราคาทีี่�เหมาะสมกับสภาพัข้อำงนักเรียน สายนาฬิิกา เป็ีนโลหะหรือำ

หนังไม่มีลว่ดลาย หรือำสีฉ้ดฉาดและไม่ใหญ่เกินตัว่นาฬิิกา

 ๘.๓ สร้อยคอ ต�อำงมีคว่ามยาว่และข้นาดพัอำเหมาะ เกบ็ไว่�ในเสื�อำได�อำยา่งมิดชิั้ดไม่ให�อำย้น่อำกเสื�อำ ใชั้�วั่ตถุ

ทีี่�ที่ำาด�ว่ยโลหะสีเงิน ใชั้�เฉพัาะห�อำยสิ�งศัึกด์ิสิที่ธ์ิที่างศึาสนาเท่ี่านั�น

 ๘.๔ ที�ติดผม ให�ใชั้�กิ�ปีธรรมดาสีเดียว่กับผู้ม ห�ามใชั้�กิ�ปีปีากเปี็ด หรือำทีี่�คาดผู้ม เฉพัาะนักเรียนหญิง 

ชัั้�น ม.ปีลายทีี่�มีผู้มยาว่และใชั้�โบว์่ผู้้กผู้มให�ใชั้�สีกรมท่ี่าตามแบบทีี่�โรงเรียนกำาหนด ไม่มีลว่ดลาย มีข้นาดใหญ่ไม่เกิน 

๑ นิ�ว่ (ห�ามใชั้�โบว์่ผู้้กผู้มสำาเร็จร้ปี)

 ๘.๕ ห้ามสวัมแหวัน สร�อำยข้�อำมือำ กำาไลข้�อำมือำ สายสิญจน์ ล้กปีระคำา เชืั้อำกถักทุี่กชั้นิด
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  ๘.๖ นักเรียนชั้ายห้ามเจาะห่ ห�ามใส่ต่างห้ สำาหรับนักเรียนหญิงให�ใส่ต่างห้ได�ข้�างละ ๑ ทีี่�ติ�งห้ และ 

เป็ีนต่างห้ทีี่�ที่ำาด�ว่ยโลหะเงินหรือำที่อำงหรือำนากมีลักษณะเป็ีนห่ว่งกลมข้นาดว่งกลมเส�นผู่้าศ้ึนย์กลางปีระมาณ  

๑ มิลลิเมตร หรือำเป็ีนเม็ดเท่ี่าเม็ดพัริกไที่ย

 ๘.๗ เครื�อำงใชั้�อืำ�นๆ ให�นักเรียนมีใชั้�ได�ตามคว่ามจำาเป็ีนโดยคำานึงถึงหลักปีระหยัด พัอำเพีัยง

 ๘.๘ เครื�อำงปีระดับทีี่�ผิู้ดระเบียบข้อำงโรงเรียนหากพับและถ้กยึดไว่�ให�ผู้้�ปีกครอำงมารับได�ทีี่�กลุ่มบริหาร

งานกิจการนักเรียนภายใน ๗ วั่น

๙.  ทรงผมนักเรียนหญิง และแต่งหน้า
 ให�เป็ีนไปีตามระเบียบกระที่รว่งศึึกษาธิการ ว่่าด�ว่ยการให�ไว่�ที่รงผู้ม ๒๕๖๓

 ๑๐.๑  ผู้มยาว่ต�อำงรว่บผู้มผู้้กโบว์่ผู้้กผู้มสีกรมท่ี่า โบว์่มีคว่ามกว่�าง ๑ นิ�ว่ ตามแบบทีี่�โรงเรียนกำาหนด 

การตกแต่งที่รงผู้มไม่อำนุญาตให�ซอำย, เซ็ที่, ดัด, เปีลี�ยนสีผู้ม, ต่อำผู้ม, โกนผู้ม, หรือำตกแต่งเป็ีนที่รงต่างๆ 

  ๑๐.๒ ห�ามนักเรียนแต่งหน�า, ที่าปีาก, เขี้ยนคิ�ว่, กันคิ�ว่

   ปีระกาศึ ณ วั่นทีี่� ๑ พัฤษภาคม พั.ศึ. ๒๕๕๘

       

(ลงชืั้�อำ)   สาส์นลิขิ้ตชัั้ย  พัลไธสงค์

             (นายสาส์นลิขิ้ตชัั้ย  พัลไธสงค์)
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แนวปฏิิบััติตัวขุอุงนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี พั.ศึ. ๒๕๕๘

 

๑.  การขออนุญาตหยุดเรียน 
 ก การอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนชัั้�ว่คราว่ นักเรียนทีี่�มีกิจจำาเป็ีนต�อำงอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนระหว่่าง

เว่ลาเรียนปีฏิบัติดังนี�

  ๑. กรอำกใบคำาร�อำงข้อำอำนุญาตอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนทีี่�กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและนำาไปี

ให�คร้ผู้้�สอำนปีระจำาวิ่ชั้าลงนามข้อำอำนุญาตและนำากลับมาให�กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนลงนามอำนุญาตอีำกครั�งหนึ�ง

   ๒. นักเรียนนำาใบคำาร�อำงข้อำอำนุญาตอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนไปีทีี่�ป้ีอำมยามหน�าปีระต้ที่างเข้�าโรงเรียน 

ลงลายมือำชืั้�อำทีี่�สมุดบันทึี่กอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียน ลงเว่ลาอำอำกไปี ยามจะให�บัตรอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนแก่

นักเรียนเพืั�อำติดทีี่�หน�าอำกเสื�อำอำอำกไปี เมื�อำนักเรียนกลับเข้�ามายังโรงเรียนแล�ว่ให�นำาบัตรส่งคืนทีี่�ป้ีอำมยามหน�าปีระต้

โรงเรียนและลงลายมือำชืั้�อำกลับทีี่�สมุดบันทึี่ก

 ข การลาหยุดเรียนข้อำงนักเรียนเมื�อำนักเรียนมีคว่ามจำาเป็ีนทีี่�จะต�อำงหยุดเรียนให�เขี้ยนใบลาเป็ีนลายลักษณ์

อัำกษร ลงนามรับรอำงโดยผู้้�ปีกครอำงส่งให�กับที่างโรงเรียนหรือำถ�าเป็ีนกรณีเร่งด่ว่น ผู้้�ปีกครอำงสามารถติดต่อำ 

ลาหยุดเรียนที่างโที่รศัึพัท์ี่โที่รสารเพืั�อำแจ�งให�ที่างโรงเรียนที่ราบก็ได� 

 ค การข้าดเรียน ถ�านักเรียนข้าดเรียนโดยไม่ที่ราบสาเหตุเป็ีนเว่ลานาน ๓ - ๗ วั่น โรงเรียนจะแจ�งให� 

ผู้้�ปีกครอำงที่ราบตามทีี่�อำย้่ทีี่�ผู้้�ปีกครอำงแจ�งไว่�กับที่างโรงเรียนเพืั�อำสอำบถามสาเหตุ

 ง การมาโรงเรียนในวั่นหยดุราชั้การ โรงเรียนจะมีหนังสือำแจ�งให�ผู้้�ปีกครอำงที่ราบและอำนุญาตในกรณีทีี่�

นักเรียนจำาเป็ีนทีี่�จะต�อำงมาเรียนในวั่นหยุดหรือำมาร่ว่มกิจกรรมในวั่นหยุดทุี่กครั�ง

 จ เว่ลาเรียนปีกติข้อำงโรงเรียนในวั่นราชั้การโรงเรียนเข้�าแถว่เคารพัธงชั้าติ ในเว่ลา ๐๗.๔๕ น.  

เริ�มเข้�าเรียนในชัั้�ว่โมงทีี่� ๑ เว่ลา ๐๘.๓๐ น. ถึงชัั้�ว่โมงสุดที่�าย เลิกเรียนชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนต�น เว่ลา ๑๖.๐๐ น.  

ชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย เว่ลา ๑๖.๐๐ น. ทุี่กวั่น

๒.  การแสดงควัามเคารพ
 ก การเคารพัธงชั้าตินักเรียนต�อำงที่ำาธุระส่ว่นตัว่ต่างๆ เช่ั้น ดื�มนำ�า รับปีระที่านอำาหารเชั้�า เข้�าห�อำงนำ�า  

ให�แล�ว่เสร็จก่อำนเข้�าแถว่เคารพัธงชั้าติข้ณะทีี่�เคารพัธงชั้าติต�อำงอำย้่ในอำาการสำารว่ม กิริยา ว่าจา และร�อำงเพัลงชั้าติ

ด�ว่ยเสียงอัำนดัง สว่ดมนต์ไหว่�พัระโดยพัร�อำมเพีัยงกัน

 ข การแสดงคว่ามเคารพัต่อำคร้ นักเรียนต�อำงแสดงคว่ามเคารพัต่อำคร้ทุี่กคนในโรงเรียนตามโอำกาสดังต่อำไปีนี�

  ๑. เมื�อำนักเรียนยืนอำย้่กับทีี่�คร้ผู่้านมาในระยะใกล�พัอำสมคว่รให�แสดงคว่ามเคารพัพ้ัดคุยการไหว่� 

ทัี่�งชั้ายและหญิง
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  ๒. เมื�อำนักเรียนเดินผู่้านคร้ อำาจารย์ให�กล่าว่คำาว่่า ขออนุญาตครับ / ค่ะ แล�ว่เดินก�มตัว่เล็กน�อำย

พัอำงามผู่้านไปี

  ๓. เมื�อำนักเรียนพับคร้ หรือำหรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัในทีี่�สาธารณะให�ยกมือำไหว่�พัร�อำมกล่าว่คำาว่่า สวััสดี

ครับ / ค่ะ

   ๔. เมื�อำนักเรียนได�รับสิ�งข้อำงจากคร้หรือำผู้้�ใหญ่ให�ยกมือำไหว่�พัร�อำมกับกล่าว่คำาว่่า ขอบคุณครับ / ค่ะ

๓.  แนวัปีฏิบัติการควับคุมควัามสะอาดในบริเวัณโรงเรียน
 ๑. นักเรียนต�อำงไม่ทิี่�งเศึษข้ยะ เศึษกระดาษและสิ�งปีฏิก้ลลงในโรงเรียน

 ๒. การเที่ข้ยะต�อำงเที่ในทีี่�ๆที่างโรงเรียนกำาหนดให� เช่ั้น ถังข้ยะหรือำสถานทีี่�ทีี่�กำาหนด

 ๓. ห�ามใชั้�วั่สดุๆขี้ดเขี้ยนหรือำข้้ดลบตามฝาผู้นังอำาคารเรียนและห�อำงปีฏิบัติการต่างๆ

 ๔. ห�ามที่ำาลายดอำกไม� เหยียบยำ�า ไม�ปีระดับสว่นหย่อำมทีี่�ปีล้กไว่�ในบริเว่ณโรงเรียน

 ๕. ห�ามนักเรียนขึ้�นลงที่างหน�าต่างหรือำระเบียงโรงเรียนอัำนจะที่ำาให�ฝาผู้นังสกปีรกหรือำเกิดอัำนตราย 

แก่ตัว่ข้อำงนักเรียน

 

๔.  แนวัปีฏิบัติการใช้ั้ห้องนำ�า ห้องส้วัม
 ๑. ห�ามนักเรียนเข้�าไปีใชั้�ห�อำงนำ�า ห�อำงส�ว่มซึ�งจัดไว่�สำาหรับคร้อำาจารย์

 ๒. นักเรียนจะต�อำงช่ั้ว่ยกันรักษาคว่ามสะอำาดห�อำงนำ�า ห�อำงส�ว่ม เช่ั้น ล�างนำ�าให�สะอำาดทุี่กครั�งทีี่�เข้�าห�อำงนำ�า 

ไม่ทิี่�งสิ�งใดๆ ลงในโถส�ว่ม ไม่ที่ำาให�อุำปีกรณ์เครื�อำงใชั้�ในห�อำงนำ�าห�อำงส�ว่มชั้ำารุดเสียหาย

 ๓. ห�ามกลั�นแกล�งหยอำกล�อำเพืั�อำนในข้ณะเข้�าห�อำงนำ�าห�อำงส�ว่ม

 ๔. ห�ามนำาสิ�งเสพัติดหรือำสารเสพัติดใดๆ เข้�ามาในโรงเรียนและมาใชั้�ห�อำงนำ�าห�อำงส�ว่มเป็ีนสถานทีี่�เสพั

 ๕. ห�อำงนำ�าห�อำงส�ว่มแยกเป็ีนสัดส่ว่น ชั้าย หญิง ห�ามนักเรียนชั้ายและนักเรียนหญิงเข้�ามาใชั้�ห�อำงนำ�าข้อำง

อีำกฝ่ายหนึ�งฝ่ายใด

 

๕.  แนวัปีฏิบัติการจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์
 โรงเรียนได�จัดทีี่�จอำดรถจักรยานและจักรยานยนต์ไว่�เป็ีนทีี่� โดยมีจุดมุ่งหมายให�นักเรียนได�จอำดรถ

จักรยานยนต์ให�เป็ีนระเบียบ เพืั�อำคว่ามสะอำาดและปีลอำดภัยเกี�ยว่กับการส้ญหายจึงกำาหนดระเบียบการจอำดรถ

จักรยานยนต์ดังนี�

 ๑. นักเรียนทีี่�นำารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนจะต�อำงจอำดรถจักรยานยนต์ไว่�ในทีี่�ทีี่�กำาหนดให�จอำด

 ๒. เมื�อำจอำดแล�ว่ห�ามนักเรียนนำารถอำอำกก่อำนเว่ลาเลิกเรียนเว่�นแต่ได�รับอำนุญาต

 ๓. ห�ามนำารถอำอำกมาขั้บขี้�ในข้ณะทีี่�กำาลังมีการเรียนการสอำน (ในเว่ลาราชั้การ)

 ๔. การขั้บขี้�รถจักรยนต์มาโรงเรียนต�อำงสว่มหมว่กนิรภัย

 ๕. ห�ามนำารถจักรยานยนต์ไปีจอำดไว่�บริเว่ณอืำ�นๆ ทีี่�ไม่ใช่ั้จุดทีี่�กำาหนดให�จอำด
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๖.  แนวัปีฏิบัติเกี�ยวักับการรับปีระทานอาหาร
 เพืั�อำให�เกิดคว่ามเรียบร�อำยและเป็ีนระเบียบในการรับปีระที่านอำาหารให�นักเรียนปีฏิบัติ ดังนี�

 ๑. นักเรียนทุี่กคนต�อำงเข้�าแถว่ในการซื�อำอำาหารจากแม่ค�า

 ๒. ให�นักเรียนรับปีระที่านอำาหารในโรงอำาหารทีี่�โรงเรียนจัดไว่�ให�เท่ี่านั�น

 ๓. ห�ามนำาอำาหารไปีรับปีระที่านในบริเว่ณอืำ�นหรือำนำาขึ้�นไปีบนอำาคารเรียนโดยเด็ดข้าด

 ๔. นักเรียนซื�อำอำาหารได�ในเว่ลาดังนี� เชั้�า ก่อำนเว่ลา ๐๗.๔๕ น. ชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนต�น พัักกลางวั่น 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น. ชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย พัักกลางวั่น ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. และหลังเลิกเรียน นอำกจากนี�

ไม่อำนุญาตให�นักเรียนซื�อำและรับปีระที่านอำาหาร

 ๕. ภาชั้นะทีี่�ใส่อำาหารมารับปีระที่านให�นำาส่งคืนแม่ค�าในจุดทีี่�แม่ค�านำาภาชั้นะมารอำงรับไว่�เท่ี่านั�น

 

๗.  แนวัปีฏิบัติว่ัาด้วัยการเคารพธงชั้าติและทำากิจกรรมหน้าเสาธง
 โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีได�กำาหนดลำาดับขั้�นตอำนและพิัธีการหน�าเสาธงในตอำนเชั้�า 

ดังนี�

 ๑. โรงเรียนจะมีสญัญาณอำอำดในการเข้�าแถว่ที่ำากิจกรรมหน�าเสาธงในเว่ลา ๐๗.๔๕ น. เมื�อำนักเรียนได�ยนิ

เสียงอำอำดสัญญาณให�ทุี่กคนไปีรว่มกันทีี่�หน�าเสาธงและเข้�าแถว่ตามลำาดับชัั้�นทีี่�กำาหนดให�

 ๒. ตัว่แที่นนักเรียนจะสั�งปีฏิบัติตามขั้�นต่างๆ ตั�งแต่การจัดระเบียบแถว่การนำากล่าว่คำาปีฏิญาณตน 

การร�อำงเพัลงชั้าติ สว่ดมนต์ไหว่�พัระ แผู่้เมตตา สงบนิ�ง ฯลฯ

 ๓. คร้ปีระจำาวั่นหรือำผู้้�ทีี่�ได�รับมอำบหมายผู้้�กล่าว่ให�การอำบรมนักเรียนปีระจำาวั่น

 ๔. กิจกรรมอืำ�นๆ ข้อำงแต่ละกลุ่มสาระ เช่ั้น อ่ำานคำาพ่ัอำสอำน ภาษาอัำงกฤษวั่นละคำา พุัที่ธศึาสนาสุภาษิต 

ฯลฯ

 ๕. หลังจากทีี่�ที่ำากิจกรรมเสร็จแล�ว่นักเรียนจะต�อำงเดินแถว่เข้�าชัั้�นเรียนให�เป็ีนระเบียบตามอำาคารทีี่�ตนเอำง

ต�อำงเรียนในชัั้�ว่โมงแรกข้อำงแต่ละวั่น

๘. แนวัปีฏิบัติว่ัาด้วัยการมาโรงเรียนและกลับบ้านตอนเลิกเรียน
 ๑. นักเรียนจะต�อำงมาโรงเรียนให�ทัี่นการที่ำากิจกรรมหน�าเสาธงคือำก่อำนเว่ลา ๐๗.๕๐ น. 

 ๒. เมื�อำนักเรียนมาถึงโรงเรียน นักเรียนทีี่�มาด�ว่ยรถรับส่งหรือำรถโดยสารปีระจำาที่าง ให�ลงทีี่�หน�าปีระต้

ทัี่�งสอำงด�านและให�เดินแถว่ตอำนเรียงหนึ�งเข้�ามาโรงเรียน เมื�อำนักเรียนเดินผู่้านคร้เว่รปีระจำาวั่นทีี่�ยืนหน�าปีระต้  

ให�ที่ำาคว่ามเคารพัและกล่าว่คำาว่่า สวั่สดีครับ / ค่ะแล�ว่เดินตามถนนชิั้ดซ�ายเข้�ายังอำาคารเรียน ในกรณีทีี่�นักเรียน

มาโรงเรียนโดยรถจกัรยานยนตนั์กเรียนจะต�อำงเข้�ามาที่างปีระต้ที่ศิึตะว่นัอำอำก จอำดรถและดบัเครื�อำงยนต์ ที่ำาคว่าม

เคารพัคร้เว่รปีระจำาวั่นทีี่�หน�าปีระต้ จากนั�นจ้งรถจักรยานยนตใ์ห�ระยะห่างพัอำสมคว่รแล�ว่จงึขั้บขี้�พัาหนะข้อำงตนเอำง

ไปีจอำดในสถานทีี่�ทีี่�โรงเรียนได�กำาหนดไว่�ให�

 ๓. ในตอำนเลิกเรียน ให�นักเรียนทีี่�เดินที่างมาด�ว่ยรถรับ-ส่งไปีขึ้�นรถกลับในจุดจอำดรถ รับ-ส่ง ทีี่�ที่าง

โรงเรียนได�กำาหนดให�เท่ี่านั�น นักเรียนทีี่�เดินที่างกลับด�ว่ยรถโดยสารปีระจำาที่างให�ไปีรอำขึ้�นรถทีี่�หน�าปีระต้ที่างเข้�า
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โรงเรียนและให�เข้�าแถว่ขึ้�นรถอำย่างเป็ีนระเบียบ กรณีทีี่�เดินที่างกลับด�ว่ยรถจักรยานยนต์ให�นักเรียนนำารถจักรยานยนต์

อำอำกจากสถานทีี่�จอำดรถ และขั้บขี้�อำอำกไปีอำย่างสุภาพัและไม่ที่ำาให�เกิดเสียงดังรบกว่นผู้้�อืำ�น 

๙.  แนวัปีฏิบัติว่ัาด้วัยการแต่งชุั้ดกีฬา 
 เพืั�อำให�การแต่งกายด�ว่ยชุั้ดกีฬาและชุั้ดอืำ�นๆ เป็ีนไปีด�ว่ยคว่ามเป็ีนระเบียบเรียบร�อำยและมีแนว่ปีฏิบัติ 

ทีี่�เหมือำนกันให�นักเรียนปีฏิบัติ ดังนี�

 ๑. ชุั้ดพัลศึึกษา ชุั้ดกีฬา ให�นกัเรียนแตง่กายด�ว่ยชุั้ดข้อำงที่างโรงเรียนทีี่�กำาหนดให�ว่นัทีี่�นักเรียนมีการเรียน

วิ่ชั้าพัลศึึกษาเท่ี่านั�น ให�เป็ีนไปีตามตารางเรียนข้อำงแต่ละระดับและชัั้�นเรียนข้อำงตนเอำง หรือำเป็ีนไปีตามทีี่�สถานศึึกษา

นัดหมาย

 ๒. ในหนึ�งสัปีดาหโ์รงเรียนจะกำาหนดให�เป็ีนวั่นทีี่�ทุี่กคนในโรงเรียนจะต�อำงแตง่กายด�ว่ยชุั้ดพัลศึึกษาและ

ชุั้ดกีฬาอำย้่ ๑ วั่น ส่ว่นจะเป็ีนวั่นใดนั�นโรงเรียนจะกำาหนดเป็ีนภาคเรียนๆไปี

 ๓. ห�ามนักเรียนใชั้�ชุั้ดกีฬาข้อำงสถาบันอืำ�นมาสว่มใส่เพืั�อำเรียนในชัั้�ว่โมงพัลศึึกษา

 ๔. ชุั้ดกีฬาให�นักเรียนปัีก ชืั้�อำ-นามสกุล ไว่�ทีี่�หน�าอำกเสื�อำ ด�านข้ว่ามือำเพืั�อำป้ีอำงกันการส้ญหายและเพืั�อำให�

คร้จดจำาชืั้�อำนักเรียนได�

 ๕. ชุั้ดพัลศึึกษาให�ใส่เฉพัาะชัั้�ว่โมงพัลศึึกษาเท่ี่านั�น ยกเว้ันหากมีกิจกรรมที�ต้องใส่ชุั้ดพลศึึกษา เพืั�อำที่ำา

กิจกรรมพิัเศึษนั�น

 ๖. ห้ามดัดแปีลง หรือเปีลี�ยนร่ปีแบบชุั้ดพลศึึกษา ชุั้ดกีฬา โดยเด็ดขาด
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เพัลงชีาติไทัย

บัทัสวดมนต์ไหว�พัระ

คำำาแผู้่เมตตตา

กิจกรรมหน�าเสาธง

*** ปีระเที่ศึไที่ย รว่มเลือำดเนื�อำ ชั้าติเชืั้�อำไที่ย เป็ีนปีระชั้ารัฐ ไผู้ที่ข้อำงไที่ยทุี่กส่ว่น

 อำย้่ดำารงคงไว่�ได�ทัี่�งมว่ล ด�ว่ยไที่ยล�ว่นหมาย รักสามัคคี ไที่ยนี�รักสงบ แต่ถึงรบไม่ข้ลาด

 เอำกราชั้จะไม่ให�ใครข่้มขี้� สละเลือำดทุี่กหยาดเป็ีนชั้าติพัลี เถลิงปีระเที่ศึ ชั้าติไที่ย ที่วี่ มีชัั้ย ชั้โย

 อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวัา พุทธังภะคะวัันตัง อะภิวัาเทมิ (กราบ)

 สะวัากขาโต ภะคะวัะตา ธัมโม ธัมมัง นะมะสามิ (กราบ)

 สุปีะฏิปัีนโน ภะคะวัะโต สาวัะกะสังโฆสังฆังนะมามิ (กราบ ๓ ครั�ง)

 สัพเพ สัตตา  (สัตว์่ทัี่�งหลายทีี่�เป็ีนเพืั�อำนทุี่กข์้ เกิดแก่เจ็บตายด�ว่ยกันทัี่�งหมดทัี่�งสิ�น)

 อะเวัราโหนตุ  (จงเป็ีนสุข้เป็ีนสุข้เถิด อำย่าได�มีเว่รแก่กันและกันเลย)

 อัพยาปัีชั้ฌาโหนตุ (จงเป็ีนสุข้เป็ีนสุข้เถิด อำย่าได�เบียดเบียนซึ�งกันและกันเลย)

 อะนีฆาโหนตุ  (จงเป็ีนสุข้เป็ีนสุข้เถิด อำย่าได�มีคว่ามทุี่กข์้กายทุี่กข์้ใจเลย)

 สุขี อัตตานัง ปีะริหะรันตุ (จงมีแต่คว่ามสุข้กายสุข้ใจ รักษาตนให�พั�นจากทุี่กข์้ภัยทัี่�งสิ�นเถิด)
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คำำาปฏิิญาณตนขุอุงนักเรียน

กล่าวเอุกลักษณ์

กล่าวอุัตลักษณ์

กล่าวคำำาขุวัญประจำาโรงเรียน

(กล่าวัค่านิยมพื�นฐาน ๑๒ ปีระการ)

  หนึ�งรักชั้าติ ศึาสนา พัระมหากษัตริย์   สอำงซื�อำสัตย์ เสียสละ อำดที่นได�

 สามกตัญญู้ พ่ัอำแม่ สุดหัว่ใจ    สี�มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพีัยรวิ่ชั้า

 ห�ารักษา วั่ฒนธรรม ปีระจำาชั้าติ    หกไม่ข้าด ศีึลธรรม ศึาสนา

 เจ็ดเรียนร้� อำธิปีไตย ข้อำงปีระชั้า    แปีดรักษา วิ่นัย กฎหมายไที่ย

 เก�าปีฏิบัติ ตามพัระราชั้ดำารัส    สิบไม่ข้าด พัอำเพีัยง เลี�ยงชีั้พัได�

 สิบเอ็ำดต�อำงเข้�มแข็้ง ทัี่�งกายใจ    สิบสอำงไซร� คิดอำะไร ให�ส่ว่นรว่ม

สิ�งแวดล�อุมสวยเด่น  เน�นวิชีาการ  สืบัสานคำุณธรรม

ล่กพัระเกี�ยวน�อุย  สุภาพัอุ่อุนน�อุม  เพัียบัพัร�อุมคำุณธรรม

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่�คำุณธรรม  นำาสังคำม  นิยมกีฬา

(คำร่เวรประจำาวันพับัปะกับันักเรียน เพั้�อุแจ�งขุ่าวสารขุ�อุม่ล ฯลฯ)
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ปีระกาศึกระทรวังศึึกษาธิการ

เรื�องผ่้ปีกครองนักเรียนนักศึึกษาปีี ๒๕๒๒

 โดยทีี่�เป็ีนการสมคว่รปีรับปีรุงปีระกาศึกระที่รว่งศึึกษาธิการเรื�อำงผู้้�ปีกครอำงนักเรียนให�เหมาะสมยิ�งขึ้�น
ฉะนั�นอำาศัึยอำำานาจตามคว่ามในข้�อำ๒๓ แห่งปีระกาศึข้อำงคณะปีฏิวั่ติฉบับทีี่� ๒๑๖ ลงวั่นทีี่� ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ 
จึงให�ยกเว่�นปีระกาศึกระที่รว่งศึึกษาธิการเรื�อำงผู้้�ปีกครอำงนักเรียนลงวั่นทีี่� ๑๙ มกราคม พั.ศึ. ๒๕๐๓ และ 
ให�ผู้้�ปีกครอำงนักเรียนนักศึึกษาระดับตำ�ากว่่าปีริญญาตรีในสถานศึึกษาข้อำงกระที่รว่งศึึกษาธิการดังนี�
 ๑. “ผู้้�ปีกครอำง” หมายคว่ามว่่าบุคคลซึ�งรับนักเรียนหรือำนักศึึกษาไว่�ในคว่ามปีกครอำงหรือำอุำปีการะ 
เลี�ยงด้หรือำบุคคลทีี่�นักเรียนนักศึึกษานั�นอำาศัึยอำย้่
 ๒.  ให�นักเรียนนักศึึกษาทีี่�กำาลังรับการศึึกษาในหลักส้ตรระดับ ปีว่ส. ปีกศึ.ส้ง หรือำเทีี่ยบเท่ี่าลงมา 
ในสถานศึึกษาในสังกัดหรือำในคว่ามคว่บคุมด้แลข้อำงกระที่รว่งศึึกษาธิการเว่�นแต่การศึึกษาผู้้�ใหญ่มีผู้้�ปีกครอำงตลอำด
ระยะเว่ลาทีี่�ศึึกษาอำย้่
 ๓. ในวั่นมอำบตัว่นักเรียนนักศึึกษาให�ผู้้�ปีกครอำงมามอำบตัว่นักเรียนนักศึึกษาทีี่�สถานศึึกษาพัร�อำมกับ 
ส่งหลักฐานเอำกสารต่าง ๆ ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนดถ�าผู้้�ปีกครอำงไม่อำาจมามอำบตัว่นักเรียนได�ตามกำาหนดให� 
ผู้้�ปีกครอำงตกลงกับหัว่หน�าสถานศึึกษากำาหนดวั่นมอำบตัว่นักเรียนนักศึึกษาใหม่
 ๔. ผู้้�ปีกครอำงอำาจต�อำงร่ว่มมือำกับสถานศึึกษาเพืั�อำคว่บคุมคว่ามปีระพัฤติและการศึึกษาเล่าเรียนโดยให�
นักเรียนนักศึึกษาแต่งกายแต่งเครื�อำงแบบปีระพัฤติตนตามระเบียบข้�อำบังคับหรือำคำาสั�งข้อำงสถานศึึกษาหรือำข้อำง
กระที่รว่งศึึกษาธิการหรือำตามทีี่�กฎหมายกำาหนด
 ๕. ผู้้�ปีกครอำงคว่รติดต่อำกับสถานศึึกษาอำย้่เสมอำเพืั�อำจะได�ที่ราบปีัญหาต่าง ๆ เกี�ยว่กับการศึึกษาข้อำง
นักเรียนนักศึึกษาและจะได�ช่ั้ว่ยสถานศึึกษาแก�ไข้ปัีญหานั�น ๆ 
 ๖. เมื�อำผู้้�ปีกครอำงย�ายทีี่�อำย้ห่รือำคว่ามเป็ีนผู้้�ปีกครอำงสิ�นสุดลงด�ว่ยปีระการใด ๆ  ให�ผู้้�ปีกครอำงแจ�งสถานศึึกษา
ที่ราบ (แจ�งฝ่ายแนะแนว่และฝ่ายปีกครอำง)
 ๗. สำาหรับนักเรียนนักศึึกษาทีี่�รับการศึึกษาอำย้่ในสถานศึึกษาแล�ว่ให�สถานศึึกษาตรว่จสอำบติดตาม 
หลักฐานการเปี็นผู้้�ปีกครอำงนักเรียนนักศึึกษาหากเห็นว่่านักเรียนนักศึึกษาคนไหนไม่มีผู้้�ปีกครอำงหรือำมีผู้้�ปีกครอำง
ไม่เหมาะสมก็ให�สถานศึึกษาดำาเนินการให�เป็ีนไปีตามปีระกาศึนี�

  ปีระกาศึณวั่นทีี่� ๑๒ กุมภาพัันธ์ พั.ศึ. ๒๕๒๒
 
      

  (ลงชืั้�อำ)   ก่อำ  สวั่สด์ิพัาณิชั้ย์
        (นายก่อำ  สวั่สด์ิพัาณิชั้ย์)
รัฐมนตรีช่ั้ว่ยว่่าการ ปีฏิบัติราชั้การแที่น
 รัฐมนตรีว่่าการกระที่รว่งศึึกษาธิการ
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กฎกระทรวัง

กำาหนดหลักเกณฑ์วัิธีการและเงื�อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม

ในการแนะแนวัให้คำาปีรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึึกษา และผ่้ปีกครอง

พ.ศึ. ๒๕๔๘

 อำาศัึยอำำานาจตามคว่ามในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๓ แห่งพัระราชั้บัญญัติคุ�มครอำงเด็ก พั.ศึ. ๒๕๔๖  

อำันเปี็นกฎหมายที่ี�มีบที่บัญญัติบางปีระการเกี�ยว่กับการจำากัดสิที่ธิและเสรีภาพัข้อำงบุคคลซึ�งมาตรา ๒๙ ปีระกอำบกับ

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ข้อำงรัฐธรรมน้ญแห่งราชั้

อำาณาจักรไที่ยบัญญัติให�กระที่ำาได�โดยอำาศัึยอำำานาจตามบที่บัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่่าการกระที่รว่ง

ศึึกษาธิการอำอำกกฎกระที่รว่งไว่�ดังต่อำไปีนี�

 ข้�อำ ๑ ในกฎกระที่รว่งนี�

  “กิจกรรมในการแนะแนว่” หมายคว่ามว่่า กิจกรรมทีี่�เกี�ยว่กับการแนะแนว่การให�คำาปีรึกษา

และฝึกอำบรมเพัื�อำส่งเสริมคว่ามปีระพัฤติที่ี�เหมาะสมคว่ามรับผู้ิดชั้อำบต่อำสังคมและคว่ามปีลอำดภัยแก่นักเรียน

นักศึึกษาและผู้้�ปีกครอำง

  “นักเรียนหรือำนักศึึกษาทีี่�เสี�ยงต่อำการกระที่ำาผิู้ด” หมายคว่ามว่่า นักเรียนหรือำนักศึึกษาทีี่�มี

ลักษณะดังต่อำไปีนี�

  (๑) ปีระพัฤติตนไม่สมคว่รกับสภาพัการเปี็นนักเรียนหรือำนักศึึกษา

  (๒) ปีระกอำบอำาชั้ีพัในที่างผู้ิดกฎหมายหรือำข้ัดต่อำศึีลธรรมอำันดี

  (๓) คบหาสมาคมกับบุคคลที่ี�น่าจะชั้ักนำาไปีในที่างกระที่ำาผู้ิดกฎหมายหรือำข้ัดต่อำศึีลธรรม 

อำันดีหรือำ

  (๔) อำย้่ในสภาพัแว่ดล�อำมหรือำสถานที่ี�อำันอำาจชั้ักนำาไปีในที่างเสียหาย

 ข้�อำ ๒ ให�โรงเรียนและสถานศึึกษาจัดให�มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว่ให�คำาปีรึกษาและ 

ฝึกอำบรมแก่นักเรียน นักศึึกษา และผู้้�ปีกครอำง ที่ั�งนี� ตามระดับข้อำงโรงเรียนหรือำสถานศึึกษา

 ข้�อำ ๓ ให�โรงเรียนและสถานศึึกษามีหน�าที่ี� ดังต่อำไปีนี�

  (๑) พัฒันาระบบงานแนะแนว่ที่ี�จะช่ั้ว่ยเหลอืำดแ้ลนกัเรยีนและนกัศึกึษาเป็ีนรายบคุคลพัร�อำมที่ั�ง

ส่งเสริมให�คร้ทีุ่กคนมีบที่บาที่ในการแนะแนว่ ร้�จักและเข้�าใจผู้้�เรียน สามารถค�นพับและจัดการเรียนร้�ที่ี�จะพััฒนา

ศึกัยภาพัข้อำงผู้้�เรียน และให�คำาปีรกึษาด�านการดำารงชั้วี่ติ การปีรบัเปีลี�ยนพัฤตกิรรมการศึกึษาต่อำและการมงีานที่ำา 

ที่ั�งนี� ให�มีระบบข้�อำม้ลตั�งแต่แรกเข้�าเพัื�อำติดตามด้แลอำย่างต่อำเนื�อำงจนจบการศึึกษา
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  (๒) สำารว่จ เฝ้าระวั่ง และติดตามนกัเรยีนและนกัศึึกษาที่ี�เสี�ยงต่อำการกระที่ำาผิู้ดเพืั�อำจดักจิกรรม

ในการพััฒนาและปีรับเปีลี�ยนพัฤติกรรมอำย่างเปี็นระบบและต่อำเนื�อำง

  (๓) แจ�งให�ผู้้�ปีกครอำงข้อำงนกัเรยีนและนกัศึกึษาที่ี�เสี�ยงต่อำการกระที่ำาผู้ดิได�ที่ราบถงึพัฤตกิรรม

และหาแนว่ที่างแก�ไข้ปีัญหาร่ว่มกัน ที่ั�งนี� อำาจกำาหนดให�นักเรียนหรือำนักศึึกษาดังกล่าว่เข้�าร่ว่มกิจกรรม

  (๔) จัดให�มีมาตรการส่งเสริมคว่ามปีลอำดภัย ปี้อำงกัน และแก�ไข้ปีัญหาคว่ามรุนแรง โดยมี 

แผู้นงาน ผู้้�รับผู้ิดชั้อำบ และการติดตามตรว่จสอำบ เพัื�อำให�เกิดปีระสิที่ธิภาพั

  (๕) สนบัสนนุให�ผู้้�ปีกครอำงและชั้มุชั้นมส่ีว่นร่ว่มรบัผู้ดิชั้อำบในการส่งเสรมิคว่ามปีระพัฤตแิละ

คว่ามปีลอำดภัยข้อำงนักเรียน และนักศึึกษา

  (๖) จัดให�มีระบบการติดตามปีระเมินผู้ล และรายงานผู้ลการดำาเนินงานต่อำส่ว่นราชั้การ 

ต�นสังกัดอำย่างน�อำยปีีการศึึกษาละหนึ�งครั�ง

  ให�ไว่� ณ ว่ันที่ี� ๒๗ ธันว่าคม พั.ศึ. ๒๕๔๘

 (ลงชืั้�อำ) จาตุรนต์  ฉายแสง

       (นายจาตุรนต์  ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่่าการกระที่รว่งศึึกษาธิการ

 หมายเหตุ : เหตุผู้ลในการปีระกาศึใชั้�กฎกระที่รว่งฉบับนี� คือำ โดยทีี่�มาตรา ๖๓ แห่งพัระราชั้บัญญัติ

คุ�มครอำงเด็ก พั.ศึ. ๒๕๔๖ บัญญัติให�โรงเรียนและสถานศึึกษาต�อำงจัดให�มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว่

ให�คำาปีรึกษาและฝึกอำบรมแก่นักเรียน นักศึึกษา และผู้้�ปีกครอำง เพัื�อำส่งเสริมคว่ามปีระพัฤติที่ี�เหมาะสม 

คว่ามรบัผิู้ดชั้อำบต่อำสงัคม และคว่ามปีลอำดภยัแก่นักเรยีนและนกัศึึกษา ตามหลกัเกณฑ์์ ว่ธิกีารและเงื�อำนไข้ที่ี�กำาหนด

ในกฎกระที่รว่ง จึงจำาเปี็นต�อำงอำอำกกฎกระที่รว่งนี�
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กฎกระทรวัง 
กำาหนดควัามปีระพฤติของนักเรียนและนักศึึกษา พ.ศึ. ๒๕๔๘

 อำาศึัยอำำานาจตามคว่ามในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพัระราชั้บัญญัติคุ�มครอำง เด็ก พั.ศึ. ๒๕๔๖  
อำนัเป็ีนกฎหมายทีี่�มบีที่บญัญตับิางปีระการเกี�ยว่กบัการจำากดัสทิี่ธแิละเสรภีาพัข้อำงบคุคล ซึ�งมาตรา ๒๙ ปีระกอำบ
กับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ข้อำงรัฐธรรมน้ญ 
แห่งราชั้อำาณาจกัรไที่ย บญัญัติให�กระที่ำาได�โดยอำาศึยัอำำานาจตามบที่บญัญติัแห่งกฎหมาย รฐัมนตรว่ี่าการกระที่รว่ง
ศึึกษาธิการอำอำกกฎกระที่รว่งไว่�ดังต่อำไปีนี� 
 ข้�อำ ๑ นักเรียนและนักศึึกษาต�อำงไม่ปีระพัฤติตน ดังต่อำไปีนี� 
  (๑) หนีเรียนหรือำอำอำกนอำกสถานศึึกษาโดยไม่ได�รับอำนุญาตในชั้่ว่งเว่ลาเรียน 
  (๒) เล่นการพันัน จัดให�มีการเล่นการพันัน หรือำมั�ว่สุมในว่งการพันัน 
  (๓) พักพัาอำาวุ่ธหรือำว่ัตถุระเบิด
  (๔) ซื�อำ จำาหน่าย แลกเปีลี�ยน เสพัสุรา หรือำเครื�อำงดื�มที่ี�มีแอำลกอำฮอำล์ สิ�งมึนเมา บุหรี� หรือำยาเสพัติด
  (๕) ลักที่รัพัย์ กรรโชั้กที่รัพัย์ ข้่มข้้่ หรือำบังคับข้ืนใจเพัื�อำเอำาที่รัพัย์บุคคลอำื�น 
  (๖) ก่อำเหตุที่ะเลาะว่ิว่าที่ ที่ำาร�ายร่างกายผู้้�อำื�น เตรยีมการหรือำกระที่ำาการใด ๆ  อำันน่าจะก่อำให�
เกิดคว่ามไม่สงบเรียบร�อำย หรือำข้ัดต่อำศึีลธรรมอำันดีข้อำงปีระชั้าชั้น 
  (๗) แสดงพัฤติกรรมที่างชั้้�สาว่ซึ�งไม่เหมาะสมในที่ี�สาธารณะ
  (๘) เกี�ยว่ข้�อำงกับการค�าปีระเว่ณี
  (๙) อำอำกนอำกสถานทีี่�พักัเว่ลากลางคนื เพืั�อำเที่ี�ยว่เตร่หรอืำรว่มกลุม่ อำนัเป็ีนการสร�างคว่ามเดอืำด
ร�อำนให�แก่ตนเอำงหรือำผู้้�อำื�น
 ข้�อำ ๒ ให�โรงเรียนหรือำสถานศึึกษากำาหนดระเบียบว่่าด�ว่ยคว่ามปีระพัฤติข้อำงนักเรียนและนักศึึกษา 
ได�เที่่าที่ี�ไม่ข้ัดหรือำแย�งกับกฎกระที่รว่งนี�

   ให�ไว่� ณ ว่ันที่ี� ๒๗ ธันว่าคม พั.ศึ. ๒๕๔๘

 (ลงชืั้�อำ)     จาตุรนต์  ฉายแสง
           (นายจาตุรนต์  ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่่าการกระที่รว่งศึึกษาธิการ
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ระเบัียบั
โรงเรียนเตรียมอุดุมศึกึษาพัฒันาการ อุดุรธานี

ว่าด�วยการเลือุกตั�งคำณะกรรมการสภานักเรียน พั.ศึ. ๒๕๖๒

 เพืั�อำเป็ีนการส่งเสริม และสนอำงโนบายข้อำงรัฐบาล เกี�ยว่กับการปีกครอำงในระบอำบปีระชั้าธิปีไตยอัำนมี

พัระมหากษัตริย์ที่รงเป็ีนปีระมุข้ ให�เกิดขึ้�นในโรงเรียน ตลอำดจนเป็ีนการพััฒนานักเรียนให�เป็ีนผู้้�นำาในขั้�นต�น 

และจะเป็ีนพัลเมือำงดีข้อำงปีระเที่ศึชั้าติในอำนาคต โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีจึงเห็นคว่รว่าง

ระเบียบว่่าด�ว่ยการเลือำกตั�งคณะกรรมการนักเรียนขึ้�น เพืั�อำให�คร้ นักเรียน ถือำปีฏิบัติดังต่อำไปีนี�คือำ

 ข้อ ๑ ระเบียบนี�ให�ชืั้�อำว่่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีว่่าด�ว่ย การเลือำกตั�ง

คณะกรรมการสภานักเรียน พั.ศึ.๒๕๕๘”

 ข้อ ๒ ให�ใชั้�ระเบียบนี�ตั�งแต่วั่นทีี่� ๑ พัฤษภาคม ๒๕๖๒

 ข้อ ๓ นักเรียน หมายคว่ามว่่า นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

  คร่ หมายคว่ามว่่า ข้�าราชั้การคร้ทีี่�ปีฏิบัติหน�าทีี่�ในโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

  พรรค หมายคว่ามว่่า คณะหรือำกลุ่มนักเรียนทีี่�มีแนว่คิดและนโยบายเดียว่กันหรือำคล�ายกัน

  สภานักเรียน หมายคว่ามว่่า ผู้้�แที่นห�อำงข้อำงนักเรียนทัี่�งหมดทีี่�ได�รับการเลือำกตั�ง

  คณะกรรมการสภานักเรียน หมายคว่ามว่่า คณะกรรมการทีี่�ปีระกอำบด�ว่ยปีระธานนักเรียน  

รอำงปีระธานนักเรียน เหรัญญิก ปีฏิคม กีฬา (หัว่หน�าคณะสี) ตัว่แที่นห�อำง กิจกรรม สวั่สดิการ วิ่ชั้าการ ปีกครอำง 

กิจการพิัเศึษ เลข้านุการ และอืำ�น ๆ โดยให�มีผู้้�ช่ั้ว่ยได�ตำาแหน่งละ ๑ คน

  คร่ที�ปีรึกษา หมายคว่ามว่่า คร้ทีี่�ได�รับคำาสั�งให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�เป็ีนคร้ทีี่�ปีรึกษาสภานักเรียนและ

คณะกรรมการนักเรียน

หมวัด ๑ การจัดตั�งและการจดทะเบียนพรรค
 ข้อ ๔ ผู้้�ทีี่�เป็ีนนักเรียนมีจำานว่นตั�งแต่ ๑๕ คนขึ้�นไปี อำาจรว่มกนัเป็ีนผู้้�ริเริ�มจัดตั�งพัรรค ซึ�งมีแนว่นโยบาย

ไม่ขั้ดต่อำระเบียบข้อำงโรงเรียน คว่ามสงบเรียบร�อำยและศีึลธรรม เมื�อำมีจำานว่นผู้้�เข้�าสมัครเข้�าเป็ีนสมาชิั้กรว่มกับ

จำานว่นผู้้�ริเริ�มจัดตั�งพัรรคแล�ว่ไม่น�อำยกว่่า ๑๐๐ คน ย่อำมตั�งพัรรคได� โดยจดที่ะเบียนต่อำฝ่ายบริหารบริหารกิจการ

นักเรียนข้อำงโรงเรียน

 ข้อ ๕ ก่อำนดำาเนินการเชิั้ญชั้ว่นผู้้�อืำ�นเป็ีนสมาชิั้ก ให�คณะผู้้�ริเริ�มจัดตั�งพัรรคที่ำาหนังสือำแจ�งต่อำฝ่ายบริหาร

กิจการนักเรียน หนังสือำทีี่�แจ�งต่อำฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน อำย่างน�อำยต�อำงมีรายการดังนี�

  ๑. ชืั้�อำพัรรค

  ๒. นโยบายพัรรค

  ๓. เครื�อำงหมายพัรรค (ถ�ามี)
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  ๔. ชืั้�อำหัว่หน�าพัรรค รอำงหัว่หน�าพัรรค สมาชิั้กพัรรค คร้ทีี่�ปีรึกษาพัรรค จำานว่น ๒ - ๓ คน  

พัร�อำมด�ว่ยสมาชิั้กพัรรค

 ข้อ ๖ นักเรียนคว่รเปีน็สมาชั้กิสังกัดพัรรคใดพัรรคหนึ�งและสมาชั้กิภาพัข้อำงสมาชั้กิพัรรคจะสิ�นสุดลงเมื�อำ

  ๑. ตาย

  ๒. ลาอำอำกจากสถานศึึกษา

  ๓. โรงเรียนมีคำาสั�งให�ยุบเลิกพัรรค

  ๔. เมื�อำสภานักเรียนหมดว่าระลง

 ข้อ ๗ การดำาเนินกิจกรรมต่อำไปี หลังจากจดที่ะเบียนพัรรคแล�ว่ ให�กระที่ำาโดยทีี่�ปีระชุั้มพัรรค

  ๑. การเปีลี�ยนแปีลงนโยบายพัรรค

  ๒. การเลือำกตั�งหัว่หน�าพัรรค หรือำคณะกรรมการพัรรค

  ๓. กิจกรรมอืำ�นๆตามทีี่�โรงเรียนมอำบหมาย เช่ั้น หาเสียง แถลงนโยบายข้อำงพัรรค เป็ีนต�น

 ข้อ ๘ พัรรคย่อำมเลิกด�ว่ยเหตุผู้ลใดเหตุผู้ลหนึ�ง ดังต่อำไปีนี�

  ๑. มีคำาสั�งโรงเรียนให�ยุบเลิกพัรรค

  ๒. คณะผู้้�ริเริ�มจัดตั�งมีมติให�ยุบพัรรค

  ๓. เมื�อำสภานักเรียนหมดว่าระลง

หมวัด ๒ การเลือกตั�ง
 ข้อ ๙ (๑) นักเรียนเป็ีนผู้้�มีสิที่ธ์อำอำกเสียงเลือำกตั�งผู้้�แที่นห�อำง จำานว่น ๑ คน ข้อำงห�อำงเรียนทีี่�ตนสังกัด

อำย้่ ผู้้�ทีี่�ได�รับเลือำกเป็ีนผู้้�แที่นห�อำงอำาจจะเป็ีนหัว่หน�าห�อำงหรือำรอำงหัว่หน�าห�อำงก็ได�

  (๒) นักเรียนทุี่กคนมีสิที่ธ์ิอำอำกเสียงเลือำกตั�งพัรรค เพีัยงพัรรคเดียว่ (๑ สิที่ธ์ิ ๑ เสียง) เพืั�อำสรรหา

ปีระธาน และคณะกรรมการนักเรียน (หัว่หน�าพัรรค เปี็นปีระธานนักเรียนโดยตำาแหน่งและรอำงหัว่หน�าพัรรค 

เป็ีนรอำงปีระธานนกัเรียนโดยตำาแหนง่) โดยใชั้�เครื�อำงลงคะแนนแบบอำเิล็กที่รอำนิค จากสำานักงานคณะกรรมการการ

เลือำกตั�งปีระจำาจังหวั่ดอุำดรธานี

 ข้อ ๑๐ ให�รอำงผู้้�อำำานว่ยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ตั�งคณะกรรมการขึ้�นมาคณะหนึ�ง เพืั�อำดำาเนินการ

เลือำกตั�งให�เสร็จภายในเดือำนพัฤษภาคมข้อำงทุี่กปีี

 ข้อ ๑๑ ให�รอำงผู้้�อำำานว่ยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนพิัจารณาคัดเลือำกคร้เป็ีนคร้ทีี่�ปีรึกษา จำานว่น  

๕ คน และเสนอำรายชืั้�อำให�ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนแต่งตั�งต่อำไปี

หมวัด ๓ สภานักเรียน
 ข้อ ๑๒ พัรรคทีี่�ได�รับเสียงข้�างมาก (เสียงเกินกึ�งหนึ�ง) สรรหาปีระธานนักเรียน รอำงปีระธานนักเรียน  

๔ คน และให�ปีระธานนักเรียนจัดตั�งคณะกรรมการนักเรียน จำานว่นไม่เกิน ๑๐๐ คน เสนอำต่อำฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียนให�ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนแต่งตั�งต่อำไปี
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 ข้อ ๑๓ สภานักเรียนปีระกอำบด�ว่ยผู้้�แที่นห�อำงทีี่�ได�รับเลือำกตั�งทัี่�งหมด และ คณะกรรมการนักเรียน จำานว่น

ไม่เกิน ๑๐๐ คน  

 ข้อ ๑๔ ให�มีการปีระชุั้มสภานักเรียนภายใน ๗ วั่น ภายหลังการเลือำกตั�ง โดยให�คร้ทีี่�ปีรึกษาพิัจารณา

เลือำกตั�งปีระธานสภาชัั้�ว่คราว่ เพืั�อำจัดให�มีการเลือำกตั�งปีระธานสภา ๑ คน และรอำงปีระธานสภา ๒ คน ซึ�ง 

ปีระธานสภาและรอำงปีระธานสภาต�อำงได�รับเลือำกด�ว่ยเสียงข้�างมากในทีี่�ปีระชุั้ม

 ข้อ ๑๕ พัรรคทีี่�ได�รับเสียงข้�างน�อำย ที่ำาหน�าทีี่�ตรว่จสอำบการที่ำางานข้อำงคณะกรรมการนักเรียน

 ข้อ ๑๖ สภานักเรียนมีว่าระ ๑ ปีีการศึึกษา เมื�อำหมดว่าระจะต�อำงจัดให�มีการเลือำกตั�งใหม่

หมวัด ๔ บทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการสภานักเรียน
 ข้อ ๑๗ เป็ีนผู้้�แที่นนักเรียนในการที่ำากิจกรรมต่างๆร่ว่มกับคร้

 ข้อ ๑๘ ให�คว่ามรว่่มมอืำและปีระสานงานระหว่่างนกัเรียนกับฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนร้� งานข้อำงโรงเรียน

 ข้อ ๑๙ สนับสนุนส่งเสริมให�นักเรียนปีระพัฤติ ปีฏิบัติตามระเบียบแบบแผู้นข้อำงโรงเรียนและสังคม

 ข้อ ๒๐ ให�ข้�อำเสนอำแนะเกี�ยว่กับการจัดกิจกรรมนักเรียนด�านต่างๆ ข้อำงโรงเรียน

 ข้อ ๒๑ กิจกรรมอืำ�น ๆ ตามทีี่�โรงเรียนมอำบหมาย

หมวัด ๕ การสิ�นสุดสถานภาพของกรรมการนักเรียน
 ข้อ ๒๒ กรรมการนักเรียนสิ�นสุดลงเมื�อำ

  ๑. ตาย

  ๒. ลาอำอำก ต�อำงแสดงคว่ามจำานงต่อำคร้ทีี่�ปีรึกษาเป็ีนลายลักษณ์อัำกษร

  ๓. เมื�อำปีฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็ีนคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนกัเรียนมีมติ 

๒ ใน ๓ ให�พั�นสภาพั

  ๔. เมื�อำสภานักเรียนหมดว่าระ

  ๕. เมื�อำจบการศึึกษา

  ๖. โรงเรียนมีคำาสั�งให�ยุบสภานักเรียน

หมวัด ๖ การปีระชุั้มของคณะกรรมการสภานักเรียน
 ข้อ ๒๓ การปีระชุั้มคณะกรรมการนักเรียนมี ๒ ปีระเภที่

  ๑. การปีระชุั้มสามัญ ให�คณะกรรมการนักเรียนจัดให�มีการปีระชุั้มเพืั�อำบริหารงานทุี่กเดือำน

  ๒. ปีระปีระชุั้มวิ่สามัญ เมื�อำมีเหตุการณ์เร่งด่ว่น เพืั�อำปีระโยชั้น์ข้อำงโรงเรียน ให�ปีระธาน 

คณะกรรมการนักเรียนมีอำำานาจเรียกปีระชุั้มได�

 ข้อ ๒๔ ในการปีระชั้มุแต่ละครั�งให�ปีระธานนกัเรียน เป็ีนปีระธานในที่ี�ปีระชั้มุ ถ�าปีระธานนกัเรียนไม่อำย้่

ให�รอำงปีระธานนักเรียนที่ำาหน�าทีี่�แที่น
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 ข้อ ๒๕ ในการปีระชุั้มแต่ละครั�งจะต�อำงมีคณะกรรมการสภานักเรียนเข้�าปีระชุั้ม ๒ ใน ๓ ข้อำงทัี่�งหมด

จึงจะถือำว่่าครบอำงค์ปีระชุั้ม

 ข้อ ๒๖ การลงมติในทีี่�ปีระชุั้มให�ถือำเสียงข้�างมาก

 ข้อ ๒๗ ในการปีระชุั้มแต่ละครั�ง ต�อำงมีคร้ทีี่�ปีรึกษาเข้�าร่ว่มปีระชุั้มอำย่างน�อำย ๓ คน

 ข้อ ๒๘ ให�ปีระธานนักเรียนที่ำาหนังสือำข้อำอำนุญาตจัดการปีระชุั้มพัร�อำมแนบระเบียบว่าระการปีระชุั้ม

เสนอำผู้้�ช่ั้ว่ยผู้้�อำำานว่ยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ก่อำนการปีระชุั้ม ๓ วั่น

 ข้อ ๒๙ การปีระชุั้มทุี่กครั�ง ต�อำงมีการบันทึี่กการปีระชุั้มเป็ีนลายลักษณ์อัำกษร และนำาเสนอำต่อำ 

รอำงผู้้�อำำานว่ยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ก่อำนการปีระชุั้ม ๓ วั่น

 ข้อ ๓๐ คร้ทีี่�ปีรึกษา และฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนมีอำำานาจระงับหรือำยับยั�งกิจกรรมต่าง ๆ ข้อำง 

คณะกรรมการนักเรียนเมื�อำเห็นว่่ากิจกรรมนั�นไม่เป็ีนการสมคว่ร

บทเฉพาะกาล
 ข้อ ๓๑ ให�มีการเลือำกตั�งสภานักเรียนภายใน ๒ สัปีดาห์ หลังจากเปิีกภาคเรียนทีี่� ๑ ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒

 ข้อ ๓๒ เมื�อำมีสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนให�บที่เฉพัาะการนี�สิ�นสุดลง ให�รอำงผู้้�อำำานว่ยการ

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เป็ีนผู้้�รักษาการให�เป็ีนไปีตามระเบียบนี�

(ลงชืั้�อำ)   อำนันต์ศัึกด์ิ  ภ้พัลผัู้น

             (นายอำนันต์ศัึกด์ิ  ภ้พัลผัู้น)

     ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี


