
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
ระเบียบโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  

ว่าด้วย การปกครองนักเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามิให้นักเรียนประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย และ
เป็นการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามข้อบังคับ ของโรงเรียนและ
กฎหมายบ้านเมืองตามสภาวการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จึงตราระเบียบในการ
ปกครองนักเรียน ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ 
ทั่วไป 

ข้อ ๑  ระเบียบนี ้เร ียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ว่าด้วยการปกครอง 
          นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้บังคับใช้ต้ังแต่ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ระเบียบนี้เรียกว่า 

“โรงเรียน”  หมายถึง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
“ครู”   หมายถึง ครูชาวไทยทั้งที ่เป็นข้าราชการและอัตราจ้างที่ทำการสอนประจำอยู่ใน   

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
“นักเรียน”  หมายถึง นักเรียนที่ยังคงสภาพความเป็นนักเรียนปัจจุบันและยังคงเรียนที่โรงเรียน  

                             เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
“กระทำผิด”  หมายความว่า การที่นักเรียนฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาหรือกระทรวง   

                             ศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  
“การลงโทษ”  หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่ง   

                             หมายเพื ่อการอบรมสั ่งสอนหรือต้องการปรับแก้พฤติกรรมของนักเรียน ให้เป็น 
                             พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ทำงานอยู่ในสำนักงานกิจการนักเรียน   
                             โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  

“ช่วงชั้น”  หมายถึง นักเรียนระดับชั ้น ม.๑ – ๓ อยู ่ในช่วงชั ้นที ่ ๓ และ นักเรียนระดับช้ัน 
                             ม.๔ – ๖ อยู่ในช่วงช้ันท่ี ๔  

 
 

ข้อ ๔  นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด มีหลักปฏิบัติโดยท่ัวไปตามข้อต่อไปนี้  
 ๔.๑  นักเรียนทุกคนต้องมีผู ้ปกครองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๓๒ ถ้าเปลี่ยน  
ผู้ปกครองใหม่ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน ๓๐ วัน  
 ๔.๒  นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  



 ๔.๓  นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนและนำติดตัวมาทุกครั้งที ่มาโรงเรียน โดยเมื่อขอ  
                   ตรวจบัตรต้องสามารถแสดงบัตรให้ตรวจได้  
 ๔.๔  นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา การหยุดเรียนจะต้องให้ถูกระเบียบ  
         ว่าด้วยการลา  
 ๔.๕  นักเรียนทุกคนจะต้องมีความสามัคคีในหมู ่คณะ รุ ่นน้องนับถือรุ ่นพี ่ ร ุ ่นพี ่ปฏิบัติให ้ เป็น  
                   แบบอย่างที ่ดีแก่รุ ่นน้อง พึงละเว้นการทะเลาะวิวาทหรือการกระทำใด ๆ ที ่ก ่อให้เกิดการ 
                   แตกแยก  
 ๔.๖  นักเรียนทุกคนต้องรู ้จักคารวะบุคคล ต้องทำความเคารพเมื ่อพบครูทุกท่านทั ้งในและนอก 
                   โรงเรียน รู้จักกล่าวคำว่า “สวัสดี” “ขอโทษ” และ “ขอบคุณ” ในโอกาสอันควร  
 ๔.๗  เมื ่อมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนห้ามสวมรองเท้า  
                  ฟองนํ้าหรือรองเท้าแตะ ถ้าแต่งกายไม่เรียบร้อยโรงเรียนมีสิทธิ์ไม่รับติดต่อด้วย  
 ๔.๘  นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเกรงใจผู้อื่น  
 ๔.๙  นักเรียนต้องเป็นผู้เสียสละทั้งกายใจและสมอง เพื่อช่วยเหลืองานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้   
                  เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  
 ๔.๑๐ นักเรียนต้องเป็นผู้มีสัมมาคารวะ เชื ่อฟังและปฏิบัติตามคำตักเตือนของครูทุกท่าน ไม่แสด ง  
                   กิริยาใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมต่อครู  
 ๔.๑๑  นักเรียนต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตย อันอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง ต้องเคารพสิทธิและไม่ละเมิด   
                  สิทธิของผู้อื่น ตลอดจนรู้จักหน้าท่ีและสิทธิของตนเอง เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ  
 ๔.๑๒ นักเรียนต้องเป็นผู ้ที ่ม ีก ิร ิยา วาจา มารยาทและพฤติกรรมที ่เร ียบร้อยสำรวม ปฏิบัติตาม   
                  ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีของสังคมส่วนรวม  
 ๔.๑๓  นักเรียนต้องเป็นผู้ใฝ่รู ้ ใฝ่เรียน หมั่นศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รู้จักแบ่งเวลาท้ัง   
                   การเรียนและเล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 

๔.๑๔ นักเรียนต้องประพฤติตนตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย กำหนดความประพฤติของ 
                 นักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
                 ว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
 

หมวดที่ ๒ 
การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนของนักเรียน 

ข้อ ๕  นักเรียนท่ีผู้ปกครองมาส่งและรับ ให้จอดรถส่งและรับนักเรียนบริเวณหน้าประตูโรงเรียน  
ข้อ ๖  ก่อนเข้าโรงเรียนนักเรียนจะต้องทำความเคารพครูท่ีทำหน้าท่ีเวรหน้าประตู  
ข้อ ๗  ต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวของโรงเรียน เวลา ๐๗.๓๐ น.  
ข้อ ๘  ต้องแต่งเครื ่องแบบนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหารมาโรงเรียนตามท่ี  
          โรงเรียนกำหนด โดยต้องแต่งกายให้ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของเครื่องแบบนั้น  
ข้อ ๙  ในวันหยุดราชการหรือวันที่โรงเรียนประกาศให้เป็นวันหยุด ถ้าโรงเรียนหรือครูมีความประสงค์จะให้   
          นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมใด ๆ จะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองและผู้ปกครองต้องอนุญาตก่อน 



          ทุกครั้ง  
ข้อ ๑๐ การมาโรงเรียนในวันหยุดเรียน แต่ยังเป็นวันราชการ ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย  
ข้อ ๑๑ ไม่อนุญาตให้นักเรียนค้างแรมที่โรงเรียน หรือเข้ามาในบริเวณโรงเรียนในวันหยุดราชการหรือวันท่ี  
          โรงเรียนประกาศเป็นวันหยุดเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ข้อ ๑๒ เมื่อเลิกเรียนแล้วต้องรีบกลับบ้าน การทำกิจกรรมอื่น ๆ ต้องมีครูผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล และให้อยู่   
          ทำกิจกรรมได้ไม่เกิน ๑๗.๓๐ น. หากเกินกว่านี้จะต้องมีครูรับผิดชอบควบคุมอย่างใกล้ชิด  
ข้อ ๑๓ ให้นักเรียนลงจากอาคารเรียนก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น. หากมีกิจจำเป็นให้ครูผู้ควบคุมประสานฝ่ายอาคาร   
          สถานท่ีล่วงหน้า  
ข้อ ๑๔ การเข้าแถวเคารพธงชาติเมื ่อได้ยินสัญญาณจากโรงเรียนให้นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงและจัดแถวให้ 
          เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรับฟังข่าวสารจากพิธีกรประจำวัน  
 ๑๔.๑  นักเร ียนที ่มาเข้าแถวหลังจากสัญญาณเข้าแถวของโรงเร ียนจบลงแล้ว ให้ไปเข้าแถว  
                     บริเวณพลาญชัยนุสรณ์ 
 ๑๔.๒  การควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนที่เข้าบริเวณพลาญชัยนุสรณ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของ 
                     หัวหน้าคณะสี  
 ๑๔.๓  กรณีท่ีไม่สามารถเข้าแถวหน้าเสาธงได้ให้ฟังประกาศจากทางโรงเรียน  
ข้อ ๑๕ พิธีการหน้าเสาธงเริ่มจากครูหัวหน้าคณะสีแจ้งข่าวสาร กิจกรรมหน้าเสาธง คณะกรรมการนักเรียนนำ  
          ร้องเพลงชาติ เพลงมาร์ช ต.อ.พ.รอ. สวดมนต์ สงบนิ่ง แผ่เมตตา ในวันอังคาร ถวายสักการะพระบรม   
          อนุเสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๕ โดยนักเรียนควรปฏิบัติต่อพิธีการด้วยความต้ังใจ 
ข้อ ๑๖ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๒๐ น. นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าห้องเรียนพบครูท่ีปรึกษา  
ข้อ ๑๗ การปฏิบัติสำหรับนักเรียนมาสายหลังเวลา ๐๘.๒๐ น. ให้ปฏิบัติดังนี้  
 ๑๗.๑  ให้ลงชื ่อมาสายที ่ป ้อมยามประตู ๑ ในสมุดติดตามนักเรียนมาสาย โดยต้องแสดงบัตร  
                   ประจำตัว นักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง  
 ๑๗.๒  นักเรียนที่มีเหตุจำเป็นต้องมาสายเป็นประจำให้ผู ้ปกครองติดต่อขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป  
                   โดยพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็น  
 ๑๗.๓  ถ้านักเรียนมาสายเกิน ๓ ครั้ง ครูท่ีปรึกษาดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  
 ๑๗.๔ ถ้านักเรียนมาสายเกิน ๕ ครั้ง ครูที่ปรึกษาทำบันทึกข้อความส่งฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อเชิญ   
                     ผู้ปกครองมาพบ ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนต่อไป  
 ๑๗.๕  การมาสายแต่ละครั้ง นักเรียนจะถูกตัดคะแนนตามระเบียบของโรงเรียน 
ข้อ ๑๘ การปฏิบัติสำหรับนักเรียนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้  
 ๑๘.๑  อาคาร ๑, ๒ และ ๓ เฉพาะห้องเรียนไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าขึ ้นอาคาร ให้ถอดรองเท้าวาง  
                    ให้เป็นระเบียบหน้าห้องเรียน  
 ๑๘.๒  ห้องที่เป็นห้องปฏิบัติการ/ห้องพักครูไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าขึ้นอาคารให้  ถอดรองเท้าเรียง 
                     ไว้เป็นระเบียบหน้าห้องเรียน 
 ๑๘.๓  ไม่วิ่งเล่น ทำเสียงดังหรือ เล่นกีฬาหรือเกมต่าง ๆ บนอาคารเรียน  
 ๑๘.๔  ช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียนอาคารเรียนและห้องเรียน  



 ๑๘.๕  ไม่ปีนหรือนั่งบนราวบันได ชายคาระเบียงอาคารเพราะอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียน  
 ๑๘.๖  ไม่ทำลายหรือเขียนข้อความ ขูดขีดให้เป็นรอยตามฝาผนัง อาคารเรียนและห้องน้ำ รวมท้ัง   
                     ต้องช่วยกันรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้  
 ๑๘.๗  ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้อุปกรณ์การสอนของโรงเรียน เช่น ลำโพง ไมค์ โปรเจคเตอร์  
                     โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ข้อ ๑๙ การปฏิบัติตนในระหว่างเรียน  
 ๑๙.๑  นักเรียนต้องต้ังใจเรียน ไม่คุยหรือเล่นกันในห้อง ไม่ลุกจากท่ีนั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต  
 ๑๙.๒  ไม่นำเอาวิชาอื่นขึ้นมาทำโดยท่ีครูผู้สอนไม่อนุญาต  
 ๑๙.๓  หากครูไม่เข้าสอนเกิน ๑๐ นาที ให้หัวหน้าห้องไปแจ้งครูผู ้สอน หรือรายงานหัวหน้ากลุ่ม  
                    สาระฯ เพื่อจัดครูสอนแทน  
 ๑๙.๔  ในระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียน 
 ๑๙.๕  หากครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้นักเรียนอยู่ในความเรียบร้อยไม่ส่งเสียงรบกวนห้องข้างเคียง ๑๙.๖ 

 การจะเข ้าและออกจากห ้องเร ียนในระหว ่างการเร ียนการสอน จะต ้องขออน ุญาตจากครู ท่ี   
          กำลังสอน โดยจะเข้าเรียนให้ขออนุญาตที่ประตูหน้าห้องเรียนและเมื่อนักเรี ยนจะออกไปพบ  
          ผู้ใดให้ขออนุญาตครูท่ีกำลังสอนก่อน  

 ๑๙.๗  หากนักเรียนหายไปในเวลาเรียนเป็นเวลานานโดยไม่แจ้งให้ครูที ่ทำการสอนทราบ ให้ถือว่า   
          นักเรียน “หนีเรียน” มีความผิดตามบทลงโทษของโรงเรียน ครูที ่ปรึกษาสามารถบันทึกและ  
          ลงโทษได้ตามสมควรหรือแจ้งสำนักงานกิจการนักเรียนทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๒๐  การปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินเปล่ียนห้องเรียน  
 ๒๐.๑  เดินแถวให้เรียบร้อย โดยเดินชิดขวาตลอดให้หัวหน้าห้องควบคุมการเดินแถว  
 ๒๐.๒  ไม่แวะหรือไปทำธุระในระหว่างเปล่ียนคาบ หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตครูประจำวิชา 
                     ถัดไป  
 ๒๐.๓  หากเข้าห้องช้าในระหว่างเปล่ียนคาบเรียน ครูประจำวิชาสามารถลงโทษได้ตามสมควร 
ข้อ ๒๑  การปฏิบัต ิในการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน  เม ื ่อน ักเร ียนมาถึงโรงเร ียนแล้วต้องอยู ่ในการ 
          ควบคุมดูแลของครู จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้ จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน นักเรียน  
          จะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้เมื่อ  
 ๒๑.๑  ผู ้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตนเองที ่สำนักงานกิจการนักเรียน และทำหลักฐานการรับ  
                     นักเรียน รวมทั้งได้รับอนุญาตจากสำนักงานกิจการนักเรียนแล้วเท่านั้น  
 ๒๑.๒  เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับไปเอาอุปกรณ์การเรียน สิ่งของใด ๆ   
                     นอกบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด ยกเว้นพิจารณาเป็นรายกรณี  
ข้อ ๒๒  การปฏิบัติเกี่ยวกับการลากิจ – ลาป่วย  
 ๒๒.๑  การลากิจ นักเรียนต้องยื่นใบลากิจล่วงหน้าที่ครูที ่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ วันก่อนวันที่ขอหยุด 
                     เรียน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสุดวิสัยให้มายื่นใบลาในวันมาเรียนวันแรก  
 ๒๒.๒  การลาป่าย นักเรียนต้องยื่นใบลาป่วยท่ีครูท่ีปรึกษาเมื่อมาเรียนวันแรกหลังจากหยุดเรียน ๒๒.๓ 

 การลาป่วยเมื ่อยู ่ในโรงเรียน - แจ้งครูที ่กำลังสอนในชั ่วโมงเร ียน ครูที ่ปรึกษา ครูพยาบาลเพื่อ 



          ขออนุญาตเข้าพ ักในห้องพยาบาล  - กรณีป่วยต้องกลับบ้าน งานพยาบาลจะแจ้งผ ่าน 
          สำนักงานกิจการนักเรียนให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน 

ข้อ ๒๓ การปฏิบัติเมื่อนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน  
 ๒๓.๑  นักเรียนขาดเรียนเกิน ๓ วัน ติดต่อกันโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครอง จะดำเนินการดังนี้ 
   - ครูท่ีปรึกษาจะแจ้งผู้ปกครอง ครั้งท่ี ๑  
   - หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากนักเรียนหรือผู้ปกครองภายใน ๕ วัน และทางโรงเรียนยัง   
                      ไม่ทราบสาเหตุของการขาดเรียน โรงเรียนจะทำการเชิญผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียน หรือ  
                      โรงเรียนจะติดต่อเป็นครั้งท่ี ๒ โดยแจ้งผ่านจดหมายลงทะเบียน  
   - หากทำการติดต่อครั ้งที ่ ๒ แล้วยังไม่ได้ร ับการติดต่อกลับ สำนักงานกิจการนักเรียนจะ 
                      นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพิจารณาจัดทำระบบแขวนลอยนักเรียนต่อไป  
 
 
ข้อ ๒๔   การปฏิบัติของนักเรียนในการใช้โรงอาหาร  
 ๒๔.๑  เข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบและนำภาชนะไปวางในที่กำหนดเมื่อรับประทานอาหาร 
                     เสร็จแล้ว  
 ๒๔.๒  ไม่พูดหรือส่งเสียงดัง เวลารับประทานอาหาร  
 ๒๔.๓  ไม่นำภาชนะออกไปรับประทานนอกโรงอาหาร  
 ๒๔.๔  ช่วยกันรักษาความสะอาดและมีจิตบริการต่อผู้อื่น  
 ๒๔.๕  ให้ปฏิบัติตามระเบียบงานโภชนาการท่ีกลุ่มบริหารงานท่ัวไปกำหนดไว้  
ข้อ ๒๕  การปฏิบัติของนักเรียนสำหรับช่ัวโมงประชุมระดับและประชุมคณะสี  
 ๒๕.๑  นักเรียนทุกคนมีหน้าท่ีต้องเข้าประชุมท้ังช่ัวโมงประชุมระดับและประชุมคณะสี  
 ๒๕.๒  หัวหน้าห้องเรียนมีหน้าท่ีเช็คช่ือนักเรียนในห้องและรายงานช่ือนักเรียนท่ีขาดประชุมต่อครูท่ี 
                     ปรึกษาเพื่อรายงานหัวหน้าระดับหรือหัวหน้าคณะสีต่อไป  
 ๒๕.๓  นักเรียนมีหน้าที ่ร ับผิดชอบในการพัฒนาพื ้นที ่ และรักษาความสะอาดตามพื ้นที ่ที ่ได้รับ  
                     มอบหมายจากหัวหน้าระดับช้ันหรือหัวหน้าคณะสี  
 ๒๕.๔  นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 ๒๕.๕  การขาดการเข้าร่วมประชุมเป็นประจำถือเป็นความผิด ให้หัวหน้าคณะสีและหัวหน้าระดับช้ัน   
                     ลงโทษได้ตามสมควร 
 

หมวดที่ ๓ 
เคร่ืองแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

ข้อ ๒๖  เครื่องแบบนักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ๒๖.๑  เส้ือ - เส้ือเช้ิต ผ้าขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอดมีสาบท่ีอกกว้าง ๔ เซนติเมตร ไม่มีเกล็ด
ด้านหลัง ใช้กระดุมกลมแบนไม่มีลวดลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร แขนเส้ือยาวเพียงข้อศอก 



(ห้ามยาวเกินเลยข้อศอก) มีกระเป๋าขนาดกว้าง ๘-๑๒ เซนติเมตร ลึก ๑๐-๑๕ เซนติเมตร ติดแนบราวนมเบ้ืองซ้าย 
๑ ใบ ตัวเส้ือตัดตรง ไม่คับหรือใหญ่จนเกินไปและไม่มีจีบด้านหลัง  
 ๒๖.๒  กางเกง  
   - ขาส้ันสีดำ ขอบขากางเกงสูงเหนือเข่าขึ้นมาไม่เกิน ๕ เซนติเมตร  
   - ความกว้างของขอบขากางเกง เมื่อยืนตรงห่างจากขา ๘-๑๐ เซนติเมตร  
   - ปลายขาพับเข้าในประมาณ ๕ เซนติเมตร  
   - กระเป๋าแบบตัดตรง ๒ ข้าง ทรงกางเกงมีจีบข้างละ ๒ จีบ  
   - ต้องไม่มีกระเป๋าหลัง เป้าต้องไม่ส้ันจนเกินไป  
   - เวลาสวมต้องทับชายเสื้อไว้ในขอบกางเกงให้เรียบร้อย มองเห็นเข็มขัดตลอดเส้นและไม่ต่ำ 
                     กว่าใต้สะดือ  
   - หากกางเกงถูกจัดแต่งทรงให้ผิดระเบียบของโรงเรียนให้ติดต่อผู้ปกครองนำกางเกงที่ถูกต้อง   
                     มาเปล่ียน ณ วันนั้นทันที 
 ๒๖.๓  เข็มขัด  
   - สายหนังสีน้ำตาล ขนาดกว้างต้ังแต่ ๒.๕-๔ เซนติเมตร  
   - หัวเข็มขัดเป็นโลหะทองเหลืองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแบน  
   - ชนิดหัวกลัด มีเข็มสอดเพียงเข็มเดียว  
   - มีปลอกหนังกว้าง ๑ เซนติเมตร สำหรับสอดปลายเข็มขัด  
   - เข็มขัดไม่มีลวดลายใดๆ  
 ๒๖.๔ รองเท้า-ถุงเท้า  
   - รองเท้าผ้าใบชนิดหุ้มส้นสีดำล้วน มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย  
   - ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ไม่เป็นแบบลูกฟูก ไม่พับและไม่ม้วน ความยาวไม่เกินครึ่งน่อง  
   - ห้ามใส่ถุงเท้าส้ันตามแฟช่ัน  
   - ให้ใช้กับเครื่องแบบพลศึกษาด้วยเช่นกัน  
   - กรณีรองเท้าผิดระเบียบ ให้ติดต่อผู ้ปกครองนำมาเปลี ่ยนให้ในวันนั ้น ส่วนถุงเท้าที ่ผิด 
                     ระเบียบ ให้คุณครูทุกท่าน สามารถยึดและจัดเก็บนำมาที่กิจการนักเรียนโดยให้ผู ้ปกครองมา  
                     รับคืน ภายใน ๗ วัน 
ข้อ ๒๗  เครื่องแบบนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ๒๗.๑  เส้ือ  
   - เส้ือสีขาว ผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินไป  
   - เส้ือแบบคอพับในตัว (คอกลาสี) ลึกพอสวมหัวได้สะดวก ปกขนาด ๑๐ เซนติเมตร  
   - ขอบแขนท่ีพับกว้าง ๓ เซนติเมตร  
   - แขนยาวเพียงข้อศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย  
   - ความยาวของตัวเส้ือสีขาวจากขอบกระโปรงลงมาข้างล่าง ๑๕ เซนติเมตร  
   - ชายเส้ือด้านขวาติดกระเป๋า ๑ ใบ  
   - ขนาดของตัวเส้ือพอเหมาะไม่รัดเอวหรือหลวมเกินไป  



   - ต้องสวมเส้ือซับในและช้ันในแบบสุภาพสีขาวทุกครั้งท่ีแต่งเครื่องแบบนักเรียน  
 ๒๗.๒  โบว์ (คอซอง)  
   - ต้องเป็นสีเดียวกับกระโปรง ขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป สายต้องไม่ยาวหรือส้ัน   
                     เกินไป  
 ๒๗.๓ กระโปรง  
   - สีกรมท่า ผ้าโทเร มีกระเป๋าข้าง ๑ ใบ ตามแนวตะเข็บด้านขวาไม่ใช้ซิปหรือกระดุม  
   - ด้านหน้าและด้านหลังข้างละ ๓ จีบ แต่ละจีบกว้าง ๑ นิ้ว หันจีบออกด้านนอก  
   - ความยาวของชายกระโปรง ต้องให้คลุมเข่าลงมา ๒ – ๓ นิ้ว  
   - กระโปรงบานพอประมาณ ไม่แคบ ไม่สอบ  
   - หากตรวจพบว่ามีการจัดแต่งทรงให้ผิดระเบียบของโรงเรียน ให้ติดต่อผู้ปกครองนำกระโปรง   
                     ตัวใหม่มาเปล่ียนให้ในวันนั้นทันที  
 ๒๗.๔  รองเท้า-ถุงเท้า  
   - รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น ปลายหัวมน มีสายรัดหลังเท้าไม่มีลวดลาย  
   - ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย พับปลายขอบกว้าง ๒ นิ้วเหนือตาตุ่ม  
   - ห้ามใส่ถุงเท้าส้ันพิเศษตามแฟช่ัน  
   - ให้ใช้กับเครื่องแบบพลศึกษาด้วยเช่นกัน  
ข้อ ๒๘  เครื่องแบบนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒๘.๑  เส้ือ  
   - เสื ้อเชิ ้ตสีขาว ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่บางเกินไป ผ่าอกตลอด ที่อกเสื ้อทำตลบเข้าข้างในกว้าง  ๓  
                     เซนติเมตร  
   - ติดกระดุมแบบกลมแบนขาวธรรมดา ไม่มีกระดุมท่ีปก  
   - แขนเส้ือยาวเพียงข้อศอก เหนือขึ้นไปเล็กน้อยปลายแขนจีบเล็กน้อย  
   - เวลาสวมเส้ือ ชายเส้ือสอดในกระโปรงมองเห็นเข็มขัดตลอดเส้น  
   - ต้องสวมเส้ือซับในและช้ันในแบบสุภาพสีขาวทุกครั้งท่ีแต่งเครื่องแบบนักเรียน  
 ๒๘.๒ กระโปรง ถุงเท้า รองเท้า  
   - เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ๒๘.๓  เข็มขัด  
   - เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔ เซนติเมตร ไม่มีลวดลายใด ๆ  
   - หัวส่ีเหล่ียมผืนผ้าชนิดหัวกลัดสีดำ มีปลอกหนังสีดำขนาด ๑.๕ เซนติเมตร 
   - ให้คาดเข็มขัดทับขอบกระโปรง ไม่ดึงเสื้อมาปิดเข็มขัดหรือคาดแบบหลวม ๆ หย่อนหรือต่ำ  
                       ลงมา  
ข้อ ๒๙  ทรงผมนักเรียนชาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  - นักเร ียนชาย ชั ้นม ัธยมศึกษาตอนต้น ตัดผมทรงนักเร ียน หร ือรองทรงสูงด้า นบนยาวไม่เกิน  
            ๓ เซนติเมตร  ด้านข้างไถเกร ียน ๓ ด้าน ด้านหน้าไม ่ก ันตีนผม ไม่ไว ้ผมทรงหน้าม้า และไม่  
            ยาวจนเกินไป  



  - นักเร ียนชาย ชั ้นม ัธยมศึกษาตอนปลาย ตัดผมทรงนักเร ียนหรือตัดผมแบบรองทรงสูง โดย  
            ด้านหลัง ไถไล่ระดับสูงจนถึงบริเวณกลางศีรษะ ด้านบนยาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ด้านหน้าไม่กันตีน  
            ผมไม่ไว้ผม ทรงหน้าม้า และไม่ยาวจนเกินไป  
 - นักเรียนชายท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหารให้ตัดผมตามระเบียบทรงผมของนักศึกษาวิชาทหาร  
  - ห้ามไว้หนวดเครา ห้ามทำสีผม ห้ามไว้จอน ห้ามใส่นํ้ามันหรือเจลหรือเครื่องแต่งทรงผมต่าง ๆ  
  - ห้ามตัดผมทรงสกินเฮด หรือทรงผมอื่นใดท่ีผิดไปจากระเบียบของโรงเรียน  
ข้อ ๓๐  ทรงผมนักเรียนหญิง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
  - ไว้ผมยาวไม่เกินต้นคอ ถ้ายาวเกินต้นคอให้รวบเก็บให้เรียบร้อยและผูกโบว์สีกรมท่า  ความกว้างไม่ 
             เกิน ๑ นิ้ว  
  - โบว์ผูกผมให้ใช้แบบผูกเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้แบบหนีบหรืออื่น ๆ 
 - ห้ามซอยผม ห้ามทำสีผม ห้ามตกแต่งเครื่องประดับอื่น เช่น กิ๊ฟลวดลาย ท่ีคาดผม  
ข้อ ๓๑  ทรงผมนักเรียนหญิง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 - ผมส้ัน ต้องตัดไม่ซอยผมความยาวต้องไม่ถึงปกเส้ือ  
 - ผมยาว ต้องรวบมัดด้วยยางสีดำ ผูกโบว์ริบบ้ินสีกรมท่า ขนาดกว้างไม่เกิน ๑ นิ้ว 
 - การรวบผมให้รวบตึงบริเวณกลางศีรษะด้านหลังลงมาด้านท้ายทอย ไม่ให้ไว้หน้าม้า ไม่ให้มีไรผม  
           ลูกผม หรือปอยผมอื่นๆ  
 - ความยาวของปลายผมเม่ือรวบผมแล้ว ให้ยาวไม่เกินกึ่งกลางหลัง  
 - ห้ามซอยผม ห้ามถักผม ห้ามทำสีผม ห้ามตกแต่งด้วยเครื่องประดับอื่น หรือทำผมทรงอื่นที่ไม่ตรงกับ   
            ระเบียบของโรงเรียน 
ข้อ ๓๒  เครื่องแบบอื่นนอกเหนือจากเครื่องแบบนักเรียน  
 ๓๒.๑  เครื่องแบบพลศึกษา  
   - แต่งกายด้วยเสื้อและกางเกงที่เป็นแบบของโรงเรียนโดยเป็นเสื้อโปโลสีน้ำเงิน มีกระเป๋าเส้ือ   
                      ด้านซ้าย ท่ีกระเป๋าเส้ือมีตราโรงเรียน กางเกงเป็นผ้ายืดทรงกระบอกสีกรมท่า กุ๊นตะเข็บ  
                      สีชมพูด้านข้างขนาด ๑/๒ เซนติเมตรมีกระเป๋าสองข้าง ไม่มีขาเหยียบ  
   -  ปล่อยปลายขากางเกงให้คลุมข้อเท้าหรือส้นเท้าพอดี ห้ามดัดแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งให้  
                      ขากางเกงลอยขึ้นมาเหนือข้อเท้า เช่น ตัดขากางเกง พับขอบกระโปรงขึ้นเพื่อให้ขาลอย 
   -  ในวันอังคารจะแต่งชุดไหว้พระเกี้ยว โดยเป็นเสื ้อโปโลสีน้ำเงิน นักเรียนชายเป็นกางเกง 
                      นักเรียนขาสั ้นสีดำ รองเท้าผ้าใบชนิดหุ ้มส้นสีดำล้วน และนักเรียนหญิงเป็นกระโปรง   
                      รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น 
   -  ให้แต่งกายด้วยชุดพลศึกษา ในวันที ่มีชั ่วโมงเรียนวิชาพลศึกษาหรือมีกิจกรรมอื ่นใดท่ี 
                      โรงเรียนนัดหมาย  
   -  ปักช่ือ-นามสกุล ท่ีบริเวณอกเส้ือด้านขวา ขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน ๐.๘ เซนติเมตร  
                      ด้วยไหม สีนํ้าเงินแก่  
   -  นักเรียนชายสวมรองเท้าผ้าใบสีดำเช่นเดียวกับเครื่องแบบนักเรียน  
   -  นักเรียนหญิงสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวแบบหุ้มส้นมีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย  



 ๓๒.๒  เครื่องแบบกิจกรรมอื่น ๆ  
   - ให้แต่งเครื ่องแบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบของการแต่งกายของกิจกรรมนั้นๆ เช่น   
                     กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและคณะสี 
ข้อ ๓๓  การสวมเครื่องประดับและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ  
 ๓๓.๑  กระเป๋านักเรียน  
   - ให้ใช้กระเป๋านักเรียนกระเป๋าแบบสะพาย (เป้) ของโรงเรียน  
   - ห้ามติดสต๊ิกเกอร์หรือขีดเขียนเครื่องหมายใดๆ ลงบนกระเป๋า   
   - กรณีกระเป๋าผิดระเบียบ คุณครูทุกท่านสามารถตรวจสอบและนำส่งกลุ่มบริหารงานกิจการ    
                     นักเรียนและให้ติดต่อผู้ปกครองมารับภายใน ๗ วัน  
 ๓๓.๒  แว่นตา (สำหรับนักเรียนท่ีสายตาผิดปกติ)  
   - ให้สวมแว่นตาท่ีมีกรอบรูปร่างและสีสุภาพ เช่น สีดำ สีนํ้าตาลไหม้  
   - ห้ามใส่คอนเทคเลนส์ท่ีเป็นแบบสีและห้ามใส่แบบท่ีใหญ่กว่าปกติ (บ๊ิกอาย)  
   - ถ้านักเรียนจะใส่คอนเทคเลนส์ อนุญาตให้ใช้เฉพาะแบบธรรมดา (แบบใส) เท่านั้น  
     ทั้งนี ้โรงเรียนสามารถขอตรวจใบรับรองแพทย์ของนักเรียน เพื่อยืนยันความผิดปกติทาง  
                       สายตา ของนักเรียนได้  
 ๓๓.๓  เครื่องประดับอื่น ๆ  
 - ให้สวมนาฬิกาข้อมือสำหรับดูเวลาได้ สายนาฬิกาให้ใช ้ส ีส ุภาพ เช่นสีดำ สีน ํ ้าตาล   
                      และห้ามใช้ นาฬิกาท่ีเป็นแบบห้อยคอ  

 - ห้ามไว้เล็บ ทาเล็บ เขียนคิ้ว กันคิ้ว สักคิ้ว เขียนตา ทาปาก แต่งหน้าหรือทาหน้าด้วยแป้งสี  
            ต่าง ๆ  

  - ห้ามใส่ต่างหู สร้อยคอ แหวน กำไลข้อมือทุกชนิด  
 - ห้ามประดับเครื ่องประดับอื ่น ๆ ไม่ว ่าจะทำด้วยเง ิน นาค ทอง หรือวัสดุอื ่นใด ยกเว้น  
                       เครื่องหมายท่ีโรงเรียนกำหนด  
 - ห้ามเจาะหู ระเบิดหู เจาะล้ินหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดบนใบหน้าและในปาก  
 - การแขวนพระเครื่องหรือสิ่งที่เคารพนับถือ ให้สวมด้วยสร้อยสเตนเลสหรือสายร่ม โดยให้มี    
                       ความยาวที่สามารถสวมหรือถอดออกจากคอได้ หรือใส่มิดชิดอยู่ภายในเส้ือ 
  - ห้ามสักหรือเขียนลวดลายต่าง ๆ ลงบนผิวร่างกาย  
 ๓๓.๔  การสวมใส่รองเท้าผ้าใบให้สวมแบบปกติ ห้ามเหยียบส้นรองเท้า  
 
ข้อ ๓๔  เครื่องหมายของโรงเรียน  
 ๓๔.๑  การปักช่ือย่อโรงเรียนและช่ือ-นามสกุล  
   - ชื่อย่อโรงเรียนให้ปักตามลักษณะและขนาดตัวอักษรที่โรงเรียนกำหนดไว้ด้วยไหมสีนํ้าเงิน  
                       เข้ม ปักด้านขวา ของเส้ือต่ำจากไหล่ประมาณ ๑๒ – ๑๓ เซนติเมตร  
   - ปักช่ือ-นามสกุลด้านซ้าย ขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน ๐.๘ เซนติเมตร ด้วยไหมสีนํ้าเงินเข้ม 
 ๓๔.๒  เข็มพระเกี้ยวน้อย  



   - เป็นรูปพระเกี้ยวน้อย ด้านหลังเป็นเข็มกลัด ขนาดสูงประมาณ ๑ นิ้ว มี ๒ สี คือ สีทอง  
                     สำหรับ นักเรียนชายช้ัน ม.ปลาย และสีเงิน สำหรับนักเรียนหญิง ช้ันม.ปลาย  
   - การประดับเข็มพระเกี้ยวน้อย ให้ประดับเหนือแนวกึ่งกลางจากตัวอักษรช่ือย่อโรงเรียน  
                     (ต.อ.พ. รอ.) สูงขึ้นมาประมาณ ๑ เซนติเมตร  
   - ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ต้องประดับเข็มพระเกี ้ยวน้อยทุกครั้งที ่แต่ง   
                     เครื่องแบบนักเรียน 
 

หมวดที่ ๔ 
พฤติกรรมที่เป็นข้อห้ามปฏิบัติสำหรับนักเรียน 

ข้อ ๓๕   พฤติกรรมตามกฎกระทรวงว่าด้วย กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  
ข้อ ๓๖   ห้ามนำอาวุธ ส่ิงเทียมอาวุธ หรือส่ิงท่ีสามารถดัดแปลงเพื่อใช้เป็นอาวุธได้เข้ามาในโรงเรียน  
ข้อ ๓๗  ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียน หากมีความจำเป็นให้ผู้ปกครองขออนุญาตเป็น 
          รายกรณี  
ข้อ ๓๘  ห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ทุกรูปแบบและสิ่งของที่มีมูลค่าเกินความจำเป็ นเข้ามาในโรงเรียน  
          ถ้านำมาต้องรับผิดชอบส่ิงของตนเอง หากเกิดกรณีสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ  
ข้อ ๓๙  ห้ามนำสิ ่งเสพติดทุกชนิด อุปกรณ์การเล่นการพนันหรือสิ ่งดัดแปลงเพื ่อใช้เล่นการพนันทุกชนิด  
          รวมทั้งสื่อลามกอนาจารทุกชนิดเข้ามาในบริเวณโรงเรียน โดยหมายรวมถึงการเล่นการเสพ การจัดให้  
          มีการเล่น การเสพ หรือการส่งเสริมสนับสนุนร่วมอยู่ในวงการเล่นการเสพนั้นด้วย  
ข้อ ๔๐  ห้ามแต่งกายผิดระเบียบทุกกรณี โดยให้ยึดตามระเบียบเครื่องแบบและการแต่งกายเป็นหลัก  
ข้อ ๔๑  ห้ามมั่วสุม เท่ียวเตร่ รวมกลุ่มก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน อันเป็นเหตุให้ถูกร้องเรียนมาถึง   
          โรงเรียน หรือเป็นเหตุให้ถูกพนักงานเจ้าหน้าท่ีจับกุมตัวไว้  
ข้อ ๔๒  ห้ามแสดงกิริยาก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท อันธพาล ข่มขู่ กรรโชก ลักทรัพย์หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม   
          ท้ังต่อเพื่อนนักเรียน ต่อครูอาจารย์ หรือบุคคลท่ัวไป  
ข้อ ๔๓  ห้ามหนีเรียน โดดเรียน หลบเล่ียงจงใจไม่เข้าเรียน หลบหนีออกจากโรงเรียน  
ข้อ ๔๔  ห้ามแสดงพฤติกรรมเชิงชู้สาวหรือเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี  
ข้อ ๔๕  ห้ามทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือละเมิดข้อห้ามอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนกำหนด 

 
หมวดที่ ๕ 

หลักเกณฑ์และหลักวิธีพิจารณาโทษนักเรียน 
ข้อ ๔๖  นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ทุกคน เมื่อขึ ้นช่วงชั้นใหม่จะมีคะแนน  
          ประจำตัว เริ ่มต้นคนละ ๑๐๐ คะแนน และโรงเรียนมีสิทธิ ์ตัดคะแนนนักเรียน หากนักเรียนกระทำ 
          ความผิด โดยจำนวนคะแนนท่ีถูกตัดขึ้นอยู่กับสถานความผิด  
ข้อ ๔๗  ลักษณะโทษท่ีจะลงโทษนักเรียนท่ีกระทำความผิดมี ๔ ลักษณะ ดังนี้  
 ๔๗.๑  ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำความผิดสถานเบาไม่ร้ายแรง  



 ๔๗.๒  ทำทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำความผิดสถานกลางความผิดปานกลาง หรือความผิด 
                 สถานหนักความผิดร้ายแรง หรือกรณีมีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรในเร ื ่อง  
                 เดียวกันมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า ๒ ครั้ง 
 ๔๗.๓  ตัดคะแนนความประพฤติ สามารถใช้ร ่วมกับโทษอื ่นได้ทุกกรณีขึ ้นอยู ่ก ับสถานความผิดท่ี  
                 นักเรียนกระทำ  
 ๔๗.๔  ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถใช้ร ่วมกับโทษอื่นได้ทุกกรณีขึ ้นอยู่กับสถาน   
                 ความผิดท่ีนักเรียนกระทำ  
ข้อ ๔๘  โรงเรียนแบ่งลักษณะความผิดของนักเรียนออกเป็น ๓ สถาน ดังนี้  
 ๔๘.๑  ความผิดสถานเบา หรือไม่ร้ายแรงพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายสถานเบา ได้แก่ 
  - แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว  
  - ขัดคำส่ังโดยชอบของครู  
  - เข้าไปในเขตหวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต  
  - มาโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ  
  - กระทำความผิดในการใช้โรงอาหาร การใช้ห้องเรียน  
  - การะทำความผิดในการใช้ห้องสมุด การใช้ห้องแหล่งเรียนรู้ การใช้ห้องพยาบาล  
  - แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  
  - ความผิดเกี่ยวกับเครื่องแบบและการแต่งกายทุกกรณี  
  - นำรถยนต์ รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  
  - นำส่ิงของมีค่าเกินความจำเป็นมาโรงเรียน  
  - ฝ่าฝืนกฎระเบียบอื่นๆ ของโรงเรียนในเรื่องท่ัวไป  
  - ความผิดอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรลงโทษตามสถานนี้ 
 ๔๘.๒  ความผิดสถานกลาง หรือ ความผิดปานกลาง พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายสถานกลาง ได้แก่  
  - แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว ทะเลาะวิวาทต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกัน  
  - เล่นการพนัน หรือจัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมีอุปกรณ์การพนันหรืออยู่ในกลุ่มท่ีเล่น 
                    การพนัน  
  - มั่วสุม เท่ียวเตร่ รวมกลุ่มก่อความเดือดร้อนรำคาญจนถูกครูหรือสารวัตรนักเรียนจับกุมได้  
  - มีส่ือลามกอนาจารไว้ในครอบครอง  
  - ความผิดอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรลงโทษตามสถานนี้  
  - หนีเรียน โดดเรียน หลบเล่ียงจงใจไม่เข้าเรียน หลบหนีออกจากบริเวณโรงเรียน 
 ๔๘.๓  ความผิดสถานหนัก หรือ ความผิดร้ายแรง พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายสถานหนัก ได้แก่  
  - ลบหลู่ต่อครู อาจารย์  
  - แสดงกิริยาอาการ ใช้วาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว  
  - ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน โดยเจตนาให้เกิดความเสียหาย  
  - มั่วสุม เที่ยวเตร่ กระทำตนเป็นอันธพาล หรือรวมกลุ่มก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน อัน 
                   เป็นเหตุให้ถูกร้องเรียนมาถึงโรงเรียน หรือเป็นเหตุให้ถูกพนักงานเจ้าหน้าท่ีจับกุมตัวไว้  



  - ก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยนำบุคคลภายนอกมาเกี่ยวข้อง  
  - เกี่ยวข้องการการค้าประเวณี หรือมีพฤติกรรมเชิงชู้สาว  
  - พกพาอาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน วัตถุระเบิด ประทัด อาวุธมีด หรือสิ่งดัดแปลงให้สามารถใช้   
                    เป็นอาวุธได้  
  - ดื่มสุรา ของมึนเมา หรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อ จัดหา จัดให้มีการดื่มสุราของมึนเมา   
                    รวมทั้งอยู่ในวง หรือสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการด่ืม  
  - เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด สารระเหย บุหรี่ทุกประเภท มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดหรือ   
                    อุปกรณ์สำหรับเสพยาเสพติดทุกชนิด รวมทั้งอยู่ในวง หรือส่งเสริมสนับสนุนการเสพ  
  - การเผยแพร่ข ้อมูลหรือข้อคิดเห็นที ่เป ็นเท็จลงสื ่อสาธารณะที ่ส ่งผลเสียหายต่อองค์กร  
                   โรงเรียน ครู-อาจารย์ และเป็นต้นเหตุท่ีทำให้เกิดความขัดแย้งให้หมู่คณะ  
  - กระทำการใดๆ ท่ีทำให้ช่ือเสียงของโรงเรียนเสียหายอย่างร้ายแรง  
  - ความผิดอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรลงโทษตามสถานนี้  
  - ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือรีดไถบุคคลอื่น 
ข้อ ๔๙  ความผิดใดหรือการลงโทษใดที ่ไม่มีในระเบียบนี ้ให้เป็นอำนาจของรองผู ้อำนวยการโรงเรียนกลุ่ม  
          บริหาร กิจการนักเรียนในการวินิจฉัยและส่ังการ  
ข้อ ๕๐  หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความพฤติ  
 ๕๐.๑ การตัดคะแนนแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ  
  (๑) ความผิดสถานหนักหรือความผิดร้ายแรง ตัดครั้งละไม่เกิน ๕๐ คะแนน  
  (๒) ความผิดสถานกลางหรือความผิดปานกลาง ตัดครั้งละไม่เกิน ๓๐ คะแนน  
  (๓) ความผิดสถานเบาหรือความผิดไม่ร้ายแรง ตัดครั้งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน  
 ๕๐.๒  การตัดคะแนนให้ตัดขั ้นต่ำ ครั ้งละ ๕ คะแนน และการตัดคะแนนให้ตัดด้วยตัวเลขที่เลข ๕   
                 หารได้ลงตัว 
ข้อ ๕๑  ผลของการตัดคะแนนความประพฤติ  
 ๕๑.๑  ถูกตัดคะแนนรวมทั้งสิ ้น ๒๐ คะแนนให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมอื่นตามท่ี   
                 โรงเรียนกำหนด จำนวน ๔ ช่ัวโมง  
 ๕๑.๒  ถูกตัดคะแนนรวมทั้งสิ ้น ๔๐ คะแนน ให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมอื่นตามท่ี   
                 โรงเรียนกำหนด จำนวน ๖ ช่ัวโมงและให้แจ้งผู้ปกครองรับทราบและให้ทำทัณฑ์บน  
 ๕๑.๓  ถูกตัดคะแนนรวมทั้งสิ ้น ๖๐ คะแนน ให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมอื่นตามท่ี   
                 โรงเรียนกำหนด จำนวน ๘ ช่ัวโมง ให้เชิญผู้ปกครองมาพบและให้ทำทัณฑ์บน  
 ๕๑.๔  ถูกตัดคะแนนรวมทั้งสิ ้นตั ้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป ให้พิจารณาพักการเรียนตามระยะเวลาตามท่ี   
                 โรงเรียนกำหนดหรือพิจารณาให้ย้ายสถานศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ทั้งนี้   
                 ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ๕๑.๕  นักเรียนถูกตัดคะแนนพฤติกรรมตั้งแต่ ๖๐ คะแนน ขึ้นไป หากยังไม่มาทำกิจกรรมบำเพ็ญ  
                 ประโยชน์หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคะแนนความดี เมื ่อจบช่วงชั้นจะได้รับใบเหลืองจากทาง 
                 โรงเรียน  



 ๕๑.๕  นักเรียนถูกตัดคะแนนพฤติกรรมต้ังแต่ ๘๐ คะแนน ขึ้นไป หากยังไม่มาทำกิจกรรมบำเพ็ญ 
                 ประโยชน์หรือกิจกรรมอื ่น ๆ เพื่อเพิ่มคะแนนความดี เมื ่อจบช่วงชั้นจะได้รั บใบแดงจากทาง 
                 โรงเรียน 
ข้อ ๕๒  นักเรียนที่ถูกทำทัณฑ์บน ไม่ว่าด้วยเรื่องใด ตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ ้นไป ให้พิจารณาพักการเรียนหรือให้ย้าย   
          สถานศึกษา ท้ังนี้ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา  
ข้อ ๕๓  อำนาจการตัดคะแนนความประพฤติ  
 ๕๓.๑  ครูในสถานศึกษา มีอำนาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนได้ไม่เกินครั้งละ ๒๐ คะแนน  
 ๕๓.๒  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าระดับช้ัน หัวหน้าคณะสี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
                 มีอำนาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนไม่เกินครั้งละ ๓๐ คะแนน  
 ๕๓.๓  การตัดคะแนนตามข้อ ๕๓.๑ และ ๕๓.๒ ให้ผ่านความเห็นชอบโดยรองผู ้อำนวยการกลุ่ม  
                 บริหาร กิจการนักเรียน  
 ๕๓.๔  ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน  
                 ได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐ คะแนน  
 ๕๓.๕  การตัดคะแนนความประพฤติครั้งละมากกว่า ๕๐ คะแนนให้ทำในรูปคณะกรรมการแต่ให้  
                 สิทธิในการแข่งขัน เพื ่อพิจารณาความผิดนั ้นเป็นรายกรณี ยกเว้นกรณีที ่คณะกรรมการได้  
                 กำหนดไว้แล้ว  
ข้อ ๕๔  ผลของการตัดคะแนน สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนต่อ 
         มัธยมศึกษาปีที ่ ๔ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด นักเรียนที่ได้ร ับใบเหลืองก่อน  
         พิจารณาคัดเลือกจะต้องมาทำบันทึกสัญญาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อคณะกรรมการรับนักเรียน  ส่วน 
         นักเรียนที่ได้ใบแดงโรงเรียนจะไม่พิจารณาคัดเลือก และให้มีผลสิ้นสุด เมื่อนักเรียนได้จบช่วงชั้น นั้นไป 
         แล้ว แต่ให้สิทธิ์ไปสอบแข่งขัน สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีผลต่อการขอใบรับรองความ 
         ประพฤติและการอนุมัติจบหลักสูตร 
ข้อ ๕๕  เมื่อนักเรียนขึ้นช่วงชั้นใหม่ให้เริ ่มนับคะแนนใหม่ แต่สามารถนำพฤติกรรมของนักเรียนที่เคยบันทึกไว้   
          มาประกอบการพิจารณาในช่วงช้ันใหม่ได้  
ข้อ ๕๖  การตัดคะแนนมีข้ันตอนดังนี้  
 ๕๖.๑  ครูแจ้งนักเรียนให้ทราบถึงสถานความผิด จำนวนคะแนนท่ีถูกตัด จากนั้นให้ครูและนักเรียน  
                  ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  
 ๕๖.๒  นำส่งใบตัดคะแนนท่ีสำนักงานกิจการนักเรียน  
 ๕๖.๓  นำเสนอรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ให้ความเห็นชอบแล้วจึง   
                  บันทึกลงในประวัตินักเรียน  
 ๕๖.๔  ให้งานอำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รวบรวมจัดทำข้อมูลคะแนนความประพฤติของ  
นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในโอกาสท่ีมีการประชุมหรือโอกาสท่ี มีความเหมาะสม  
ข้อ ๕๗  กรณีนักเรียนทำความดี ให้มีการบันทึกความดีนั ้นลงในประวัตินักเรียน โดยมิให้นำมาหักล้างหรือ  
          ชดเชยกับคะแนนความประพฤติท่ีถูกตัดไป แต่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
          ได้  



ข้อ ๕๘  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นคนใดท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๖๐ คะแนนขึ้นไป หรือ 
          กระทำความผิดสถานหนักหรือความผิดร้ายแรง อาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน 
          มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ  
ข้อ ๕๙  ประวัติการถูกตัดคะแนน การกระทำความผิด หรือการทำความดีของนักเรียน สามารถนำไปใช้ 
           ประกอบการพิจารณา กรณีท่ีนักเรียนอาจได้รับสิทธิ์ใด ๆ จากทางโรงเรียน  

ข้อ ๖๐  ให้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมท้ังให้มี 
          อำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ระเบียบโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  

ว่าด้วยการพกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่มาโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

สภาพปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีความจำเป็นต่อการเรียนการสอน และการติดต่อประสานงานระหว่างครู
กับนักเรียน หรือผู้ปกครองกับนักเรียน โทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีความจำเป็นสำหรับนักเรียน ขณะเดียวกัน  ถ้า
นักเรียนนำมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็ย่อมไม่เกิดผลดีกับนักเรียน จะส่งผลกระทบต่อการเรียน พฤติกรรม  ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนและ  
โรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จึงอนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์เคลื่อนที่มาโรงเรียนได้ 
แต่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ว่าด้วยการพกพาโทรศัพท์ 
เคล่ือนท่ีมาโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ดังนี้  

ข้อ ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ว่าด้วยการพกพา
โทรศัพท์ เคล่ือนท่ีมาโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”  

ข้อ ๒.  ให้ใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓.  ระเบียบใด ๆ ท่ีขัดกับ “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ว่าด้วยการพกพา

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมาโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑” นี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔.  ในระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ว่าด้วยการพกพาโทรศัพท์เคล่ือนท่ี มา

โรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๑ นี้  
 ๔.๑ โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
 ๔.๒ นักเรียน หมายถึง นักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ร้อยเอ็ด  
 ๔.๓ ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือ บุคคลที่ลงชื่อมอบตัวนักเรียนไว้กับโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ในวันท่ีมอบตัวนักเรียน  
 ๔.๔ โทรศัพท์ หมายถึง โทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ ท่ีมีลักษณะการใช้

งานในลักษณะเดียวกัน  
ข้อ ๕.  นักเรียนท่ีนำโทรศัพท์ มาโรงเรียน จะต้องปฏิบัติดังนี้  
 ๕.๑ การนำโทรศัพท์มาโรงเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เท่านั้น  



 ๕.๒ ถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์ ติดต่อ สื่อสาร กับผู้ปกครอง จะต้องใช้ก่อนเข้าแถว 
เคารพธงชาติ และหลังเลิกเรียน เท่านั้น  

 ๕.๓ การใช้โทรศัพท์ ติดต่อ ส่ือสาร กับ บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผู้ปกครอง จะต้องใช้เมื่อออกนอก
บริเวณโรงเรียนแล้วเท่านั้น  

 ๕.๔ ในขณะที่อยู ่ในห้องเรียน / ห้องพิเศษ / ห้องสอบ ห้ามนักเรียนเปิดเครื่องโทรศัพท์โดย
เด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนในคาบเรียนนั้น ๆ  

 ๕.๕ ในขณะที่อยู่ในโรงเรียน ห้ามใช้โทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์อื ่น ๆ นอกจากใช้ประกอบการ
เรียนการสอน และติดต่อกับผู้ปกครองเท่านั้น  

 ๕.๖ หากนักเรียนมีความจำเป็นจะต้องติดต่อ สื่อสาร กับผู้ปกครอง ให้ขออนุญาตจากครูผู้สอน 
หรือครูท่ีสามารถติดต่อได้ในขณะเวลานั้น พูดบริเวณท่ีเปิดเผย นั่งพูดประจำท่ีท่ีเหมาะสม ไม่เดินพูด  

 ๕.๗ หากนักเรียนกระทำผิด ตามข้อ ๕.๑- ๕.๖ ข้อหนึ่งข้อใด จะถูกเก็บโทรศัพท์และนำมาไว้ ท่ี
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นระยะเวลา ๑ ภาคเรียน และตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ๒๕ คะแนน  
และจะคืนให้ในวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน โดยผู้ปกครองจะต้องมาขอรับคืนและจะต้องมีหลักฐาน
ประจำตัวที่ทางราชการออกให้  

 ๕.๘ กรณีที่นักเรียนใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ส่งข้อความ เฟซบุ๊ก สังคมออนไลน์ ถ่ายภาพ เผยแพร่ 
ทำให้โรงเรียนเส่ือมเสียช่ือเสียง จะถูกตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕๐ คะแนน  

 ๕.๙ ให้นักเรียนผู้พกพา เก็บรักษาโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรืออิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ ให้ปลอดภัย หาก
เกิดกรณีเครื่องโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ประกอบของนักเรียนคนหนึ่งคนใด สูญหาย และหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ ทาง
โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
 

ระเบียบโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ว่าด้วยเรื่องกิจกรรมนักเรียน 
ข้อ ๑ ฝ่ายกิจการนักเรียนแบ่งนักเรียนออกเป็นคณะ ใช้สีประจำคณะ ดังนี้  

๑. คณะภูพลาญ   สีม่วง 

๒. คณะหาญณรงค์  สีแดง   
๓. คณะมเหศักด์ิ  สีเขียว  
๔. คณะหลักเมือง  สีฟ้า     

ข้อ ๒ ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนแบ่งครูออกเป็น ๔ คณะ เป็นครูท่ีปรึกษาของแต่ละคณะ ยกเว้นผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด และรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  

ข้อ ๓ ให้นักเรียนทุกคนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของครูท่ีปรึกษาในคณะท่ีตนสังกัดอยู่  
ข้อ ๔ ครูประจำคณะมีหน้าท่ี ดังนี้  

 ๑. อบรมส่ังสอนให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม รักษาส่ิงแวดล้อมปฏิบัติตามระเบียบคำส่ัง โรงเรียน
และระเบียบคณะ  

 ๒. จัดกิจกรรมหรืองานคณะตามนโยบายโรงเรียน  



 ๓. ตัดหรือเพิ่มคะแนนความประพฤติ ลงโทษหรือยกย่องนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วย   
คะแนนความประพฤติ  

 ๔. แนะนำตักเตือนป้องกันแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน  

 ๕. ประสานงานกับผู้ปกครองและบุคคลอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปกครองนักเรียน  

 ๖. เป็นครูปฏิบัติการสอน นักเรียนท่ีสังกัดคณะสีนั้น ๆ  

 ๗. กรณีได้รับมอบหมายเป็นเวรประจำวัน มีหน้าท่ีเพิ่มขึ้น ดังนี้  
 ๗.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนด้านการแต่งกาย ระเบียบและความประพฤติอื ่น ตามวัน เวลา   
                          สถานท่ีท่ีกำหนดไว้  
 ๗.๒ ดูแลนักเรียนให้รักษาความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ  

 ๗.๓ คุ้มครองป้องกันสถานท่ี และทรัพย์สินของโรงเรียนตามระเบียบราชการ  

 ๗.๔ ป้องกันอุบัติภัยอื่นๆ  

 ๘. ประสานการปฏิบัติงานในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ข้อ ๕ ขั้นตอนและวิธีการแต่งต้ังหัวหน้าคณะให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน  

 ข้อ ๖ อำนาจหน้าท่ีของหัวหน้าคณะ  

  ๑. เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนโดยตำแหน่ง  

  ๒. จัดประชุมคณะ  

  ๓. จัดต้ังคณะกรรมการนักเรียนของคณะ  

  ๔. จัดครูเป็นเวรประจำวัน 

   ๕. เป็นผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า  

  ๖. จัดและส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรตามนโยบายโรงเรียน  

  ๗. ควบคุมและติดตามผลงานของนักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  

  ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในคณะเสนอโรงเรียนเพื่อปรับปรุงพิจารณาความดีความชอบ
เป็นพิเศษ  

  ๙. รับข้อคิดเห็นของครูและนักเรียนในคณะเสนอโรงเรียน  

  ๑๐. ประสานความร่วมมือด้านการดูแลนักเรียนกับงานระดับช้ัน  

  ๑๑. บริหารงานคณะและออกระเบียบของคณะได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน และโดยความ  

เห็นชอบของผู้อำนวยการโรงเรียน  

  ๑๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 ข้อ ๗ ให้หัวหน้าคณะเสนอคณะกรรมการบริหารจากครูในคณะต่อโรงเรียนเพื่อขอแต่งตั ้งให้ดำรง  

ตำแหน่งต่อไป  

  ๑. รองหัวหน้าคณะ ๒ คน  

  ๒. กรรมการฝ่ายพัฒนา ๒ คน  

  ๓. กรรมการฝ่ายสวัสดิการ ๒ คน  

  ๔. กรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการนักเรียน ๒ คน  

  ๕. กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย ๒ คน  



  ๖. กรรมการฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ๒ คน  

  ๗. กรรมการฝ่ายเหรัญญิก ๒ คน  

  ๘. กรรมการฝ่ายกีฬา ฝ่ายเชียร์ ฝ่ายพาเหรด และนันทนาการ ๘ คน  

  ๙. กรรมการฝ่ายเลขานุการ ๒ คน  

 ข้อ ๘ หน้าท่ีรองหัวหน้าคณะ  

  ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้าคณะเมื่อได้รับมอบหมายหรือเมื่อหัวหน้าไม่อยู่หรือไม่สามารถ ปฏิบัติ
หน้าท่ีได้  

  ๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการนักเรียนของคณะ  

  ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ หรือคณะต่าง ๆ  

  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๙ หน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา  

  ๑. ประสานงานกับฝ่ายบริการ  

  ๒. จัดและดำเนินการให้นักเรียนดูแลรักษาความสะอาดตามท่ีได้รับมอบหมาย  

  ๓. ปรับปรุงบริเวณอาคารสถานท่ีของคณะท่ีได้รับมอบหมายให้ดูสวยงาม  

  ๔. พัฒนาคุณธรรมของนักเรียน 

  ๕. ป้องกันแก้ไขการใช้ยาในทางท่ีผิดของนักเรียน  

  ๖. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน  

 ข้อ ๑๐ หน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  

  ๑. จัดเวรดูแลรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน  

  ๒. จัดสถานท่ีและสวัสดิการอื่น ๆ เมื่อมีกิจกรรมของคณะ  

  ๓. ป้องกันอุบัติภัยในบริเวณรับผิดชอบของคณะ  

  ๔. จัดเวรดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนและห้องสุขา  

  ๕. จัดสวัสดิการอื่น ๆ แก่ครู และนักเรียนในคณะ  

 ข้อ ๑๑ หน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ  

  ๑. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ  

  ๒. จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ และประสานงานการแข่งขันทางการวิชาการ  

ภายนอกโรงเรียน  

  ๓. สนับสนุนการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ  

  ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการทุกประเภทท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  

  ๕. ดูแลและตรวจสอบการจัดทำเอกสารของคณะ  

 ข้อ ๑๒ หน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัย  

  ๑. ควบคุมดูแลการแสดงการแต่งตัวและการใช้เครื่องประดับและมารยาทของนักเรียนให้  ถูกต้อง
ตามระเบียบ  

  ๒. ตรวจบัตรประจำตัว กระเป๋าใส่หนังสือ อุปกรณ์อื่น ๆ ของนักเรียนและการมาโรงเรียนสาย  

  ๓. ตักเตือนลงโทษนักเรียนทำผิดระเบียบวินัย  



  ๔. บันทึกรายช่ือนักเรียนทำผิดระเบียบวินัย  

  ๕. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน  

 ข้อ ๑๓ หน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายการสนเทศและประชาสัมพันธ์  
  ๑. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  

  ๒. ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคณะ 

  ๓. ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีของคณะ  

 ข้อ ๑๔ หน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก 

  ๑. รับ-จ่าย เงินของคณะ  

  ๒. ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคณะ  

 ข้อ ๑๕ หน้าท่ีของกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  

  ๑. คัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬา  

  ๒. ร่วมจัดกีฬาภายในโรงเรียน  

  ๓. จัดและดำเนินการเกี่ยวกับการเชียร์ ขบวนพาเหรด และนันทนาการ  

 ข้อ ๑๖ หน้าท่ีของกรรมการฝ่ายเลขานุการ  

  ๑. จัดข้อมูลและเอกสารการประชุม  

  ๒. บันทึกการประชุม  

  ๓. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะ  

  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าคณะจัดให้มีการเลือกตั้งนักเรียนในคณะเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ โดยมีวาระการดำรง  

ตำแหน่ง ๑ ปีการศึกษา ดังนี้  
  ๑. ประธานคณะ  

  ๒. รองประธานคณะฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมนักเรียน  

  ๓. รองประธานคณะฝ่ายกิจกรรมกีฬา กองเชียร์ พาเหรด และนันทนาการ  

  ๔. รองประธานคณะฝ่ายพัฒนาโรงเรียน  

  ๕. รองประธานคณะฝ่ายพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย  

  ๖. สารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
  ๗. สวัสดิการ 

  ๘. เหรัญญิก และผู้ช่วยเหรัญญิก  

  ๙. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ระเบียบโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ว่าด้วยสภานักเรียน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 



ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ว่าด้วยสภานักเรียน  
          ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑”  
ข้อ ๒  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หลังจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป  
ข้อ ๓  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รักษาการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้  
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ว่าด้วย  

 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
 คณะกรรมการที่ปรึกษา หมายถึง ครูผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสภานักเรียน โรงเรยีน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
 สภานักเรียน หมายถึง สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

  คณะกรรมการสภานักเรียน หมายถึง คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ท่ีกำลังศึกษา  
ข้อ ๕  สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จะต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  
 

หมวด ๒ 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ ๖  ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ว่าด้วยสภานักเรียน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
 ๖.๑ เพื่อส่งเสริมการมีภาวะผู้นำและผู้ตามท่ีดี ตลอดจนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 ๖.๒ เพื่อปลูกฝังการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแก่นักเรียน  
 ๖.๓ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสภานักเรียน  
 ๖.๔ เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๖.๕ เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
 ๖.๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ  และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
 ๖.๗ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน 

หมวด ๓ 
สิทธิ หน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการสภานักเรียน 

ข้อ ๗ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด มีสิทธิและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ บริหารงานกิจกรรมนักเรียนของสภานักเรียน เสนอโครงการและปฏิบัติงานตามโครงการเพื่อพัฒนา
โรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียน 
 ๗.๒ เป็นตัวแทนของนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗.๓ เป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 



 ๗.๔ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและกระทำการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน รวมถึงประโยชน์
ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
 ๗.๕ มีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีอันดีงามของโรงเรียน และประเพณีอันดีงาม
ของไทย เป็นผู้นำนักเรียนในการสืบสานความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
 ๗.๖ มีหน้าที่ธำรงไว้ซึ่งความสามัคคี สมานฉันท์ของนักเรียน ชักชวนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเพื่อนนักเรียน 
 ๗.๗ มีหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมท่ีจะปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียนโดยการ รับ
ฟังความคิดเห็นของนักเรียน ตลอดจนสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนเมื่อพบว่ามีนักเรียนประพฤติตนผิด
ระเบียบของโรงเรียน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 ๗.๘ บทบาทในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมี
ส่วนร่วม 
 ๗.๙ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในการบริหารงานคณะกรรมการสภานักเรียน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากโรงเรียน และต้องไม่ขัดต่อนโยบายของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะระเบียบ
คณะกรรมการสภานักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ การประกาศให้เป็นหน้าท่ีของผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๗.๑๐ แต่งต้ังคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อดำเนินกิจกรรมใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรในบางโอกาส 
 ๗.๑๑ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ภายใต้ระเบียบข้อบังคับนี้ 
 ๗.๑๒ รณรงค์ให้นักเรียนทำความดี เพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน 
 ๗.๑๓ คิดริเริ่มโครงการท่ีเป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน 
 ๗.๑๔ ดูแล สอดส่อง และบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 ๗.๑๕ เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน และเพื่อพัฒนา
โรงเรียนในด้านต่าง ๆ  
 

หมวด ๔ 
การเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ข้อ ๘ การได้มาซึ่งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 ๘.๑ ให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กำหนดการ
เลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้ง และดำเนินการทุกเรื่องท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ๘.๒ ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนจะต้องลงสมัครในนามพรรค มีสมาชิกพรรคไม่ต่ำกว่า ๑๐ 
คน พร้อมท้ังนำเสนอนโยบายพรรคในการประชาสัมพันธ์พรรคก่อนการเลือกตั้ง 
   ๘.๓ ให้หัวหน้าพรรคท่ีได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากท่ีสุด เป็นประธานสภานักเรียนและเป็นผู้นำใน การ
จัดต้ังทีมงานคณะกรรมการสภานักเรียนจากรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งในพรรคต่าง ๆ  
 ๘.๔ ให้คณะกรรมการสภานักเรียนที ่ได้ร ับการเลือกตั ้งเลือกระหว่างกันเองขึ ้นเป็นรองประธาน  
คณะกรรมการสภานักเรียนและตำแหน่งอื่น ๆ  
 ๘.๕ ให้หัวหน้าห้องทุกห้องเรียนเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ร้อยเอ็ด โดยตำแหน่ง  



ข้อ ๙ คุณสมบัติของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
 ๙.๑ มีความประพฤติเรียบร้อย  
 ๙.๒ มีความรู้ดี อ่าน พูด เขียนคล่อง  
 ๙.๓ มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีถูกต้อง  
 ๙.๔ มีความหนักแน่น มีเหตุผล มีความยุติธรรม  
 ๙.๕ เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
 ๙.๖ เป็นที่รักใคร่และเป็นท่ีไว้วางใจของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน  
 ๙.๗ ไม่เป็นโรคร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ  
 ๙.๘ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
 ๙.๙ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 ๙.๑๐ เป็นนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด และไม่ขาดเรียนบ่อย  
 ๙.๑๑ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 ๙.๑๒ ไม่เคยประพฤติผิดร้ายแรง ตามระเบียบของโรงเรียน  
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย  
 ๑๐.๑ คณะกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งประจำปีการศึกษา ประกอบด้วย  
   ๑. ประธานสภานักเรียน    ๑  คน  
   ๒. รองประธานสภานักเรียน  ๒   คน  
   ๓. เลขานุการ     ๑   คน  
   ๔. ผู้ช่วยเลขานุการ    ๑   คน  
   ๕. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์   ๑   คน  
   ๖. ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์    ๑   คน  
   ๗. เหรัญญิก     ๑   คน  
   ๘. ผู้ช่วยเหรัญญิก    ๑   คน  
   ๙. นายทะเบียน     ๑   คน  
   ๑๐. ผู้ช่วยนายทะเบียน    ๑   คน  
   ๑๑. หัวหน้าฝ่ายบริการ    ๑   คน  
   ๑๒. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    ๑   คน  
   ๑๓. หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม    2   คน   
  ๑๐.๒ คณะกรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วยหัวหน้าห้องทุกห้องเรียน 
ข้อ ๑๑ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน มีบทบาทและหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
 ๑๑.๑ เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  
 ๑๑.๒ ดำเนินกิจกรรมนักเรียนและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน  
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 ๑๑.๓ เสนอและสรุปรายงานข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้ปฏิบัติในรอบสัปดาห์ ให้ผู้บริหารและคณะครู  อาจารย์ใน
โรงเรียนรับทราบ พร้อมท้ังรายงานให้นักเรียนทุกคนทราบในวันสุดสัปดาห์  



 ๑๑.๔ เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  
 ๑๑.๕ กล่าวต้อนรับแขกท่ีมาเย่ียมโรงเรียน และกล่าวขอบคุณผู้ท่ีมีอุปการคุณต่อโรงเรียน  
 ๑๑.๖ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในระหว่างเพื่อน
นักเรียนด้วยกัน  
 ๑๑.๗ ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนทุกคนทำกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน ช่วยจัดระเบียบการเข้าแถว การ
ตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียน  
 ๑๑.๘ ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารและครูอาจารย์มอบหมาย  
ข้อ ๑๒ รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้  
 ๑๒.๑ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีประธานมอบหมาย  
 ๑๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การทำหน้าท่ี
แทนให้เป็นไปตามลำดับ  
 ๑๒.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ข้อ ๑๓ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้  
 ๑๓.๑ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน  
 ๑๓.๒ ทำหน้าท่ีงานสารบรรณของคณะกรรมการสภานักเรียน  
 ๑๓.๓ หน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการสภานักเรียนมอบหมาย  
ข้อ ๑๔ เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้  
 ๑๔.๑ ดูแล จัดเก็บ จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย และรายงานผลการใช้จ่ายเงินในส่วนที่สภานักเรียน  
รับผิดชอบดูแล  
 ๑๔.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ข้อ ๑๕ ประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้  
 ๑๕.๓ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ความเคล่ือนไหว และผลงานของคณะกรรมการสภานักเรียน  
 ๑๕.๔ ทำหน้าท่ีเป็นผู้ประกาศข่าวของโรงเรียน  
 ๑๕.๕ จัดรายการเสียงตามสายในตอนเช้าก่อนเข้าแถวหน้าเสาธง เช่น เปิดข่าวจากวิทยุ  หรือการ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในท้องถิ่น เป็นต้น  
 ๑๕.๖ ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ในตอนเช้าทุกวัน  
 ๑๕.๗ ทำกิจกรรมร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ และช่วยประชาสัมพันธ์ความเคล่ือนไหวของฝ่ายอื่น ๆ  
 ๑๕.๘ เป็นพิธีกรร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน ในงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  
 ๑๕.๙ ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีครูท่ีปรึกษามอบหมาย  
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายบริการ มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้  
 ๑๖.๑ ต้อนรับนักเรียนและครูท่ีหน้าประตูโรงเรียนทุกวันในตอนเช้าก่อนเข้าแถว  
 ๑๖.๒ จัดเตรียมการต้อนรับแขกท่ีมาเย่ียมโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการอื่น ๆ 
 ๑๖.๓ แจ้งและรายงานผลการตรวจดูแลความสะอาดของบริเวณโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด  
ท่ีนั่งเล่นห้องเรียน ห้องน้ำให้เพื่อนนักเรียนและครูได้รับทราบทุกสัปดาห์  



 ๑๖.๔ ช่วยกันดูแล รักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ถ้าพบว่ามีท่ีใดชำรุดเสียหายให้แจ้งครูในฝ่ายท่ี เกี่ยวข้อง
ได้ทันที  
 ๑๖.๕ ช่วยครูสอดส่องดูแลนักเรียนที่ไม่เข้าแถว ตลอดจนนักเรียนที่ทำผิดระเบียบของโรงเรียนในเรื่อง  
การแต่งกาย ความผิดเรื่องชู้สาว การลักขโมย การจุดประทัดในโรงเรียน ฯลฯ  
 ๑๖.๖ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ข้อ ๑๗ บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม  
 ๑๗.๑ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์  
 ๑๗.๒ จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนไปเลือกตั้ง ฯลฯ  
 ๑๗.๓ จัดกิจกรรมวันสุดสัปดาห์  
 ๑๗.๔ จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
 ๑๗.๕ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  
 ๑๗.๖ ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีครูท่ีปรึกษามอบหมาย 
 

หมวด ๕ 
การดำรงตำแหน่งและการพ้นสภาพ 

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการสภานักเรียนอยู่ในวาระ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปี   
         ถัดไป และให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการสภานักเรียน พ้นสภาพไปโดยเหตุดังต่อไปนี้  
 ๑๙.๑ ออกตามวาระ  
 ๑๙.๒ ตาย  
 ๑๙.๓ ลาออก  
 ๑๙.๔ พ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน  
 ๑๙.๕ คณะกรรมการสภานักเรียน มีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของ คณะกรรมการ
สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม เมื่อสมาชิกภาพ
ของกรรมการใดว่างลง ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาดำเนินการเลือกตั้ง หรือสรรหาบุคคลแทน ตำแหน่งที่ว่าง และ
ให้อยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลาท่ีเหลือสำหรับปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นกรณีท่ี มีการดำรงตำแหน่งท่ีเหลือน้อย
กว่า ๖๐ วัน  
 ๑๙.๖ ยุบสภา  
ข้อ ๒๐ การประชุม การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน มี ๒ ประเภท  
 ๒๐.๑ การประชุมสมัยสามัญ ให้คณะกรรมการสภานักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน อย่าง
น้อย เดือนละ ๑ ครั้ง  
 ๒๐.๒ การประชุมวิสามัญ เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนเป็นส่วนรวมให้  ประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียนเรียกประชุมได้ทันที  
ข้อ ๒๑ ในการประชุมแต่ละครั้งให้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นประธานในการดำเนินการประชุม   
          กรณีท่ีประธานไม่อยู่ ให้รองประธานทำหน้าท่ีแทน 



ข้อ ๒๒ในการประชุมแต่ละคร ั ้ง ต ้องมีคณะกรรมการสภานักเร ียน เข้าร ่วมประชุมเก ินกึ ่งหนึ ่ง ของ  
          คณะกรรมการท้ังหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม  
ข้อ ๒๓ ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง  
ข้อ ๒๔ ให้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน จัดทำระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อประธานคณะกรรมการ  
          ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนการประชุมอย่างน้อย ๑ วัน เพื่อขออนุมัติการประชุม และให้มี  
          การบันทึกการ ประชุมเพื ่อจัดทำรายงาน เสนอผู ้อำนวยการโรงเรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
          ร้อยเอ็ด หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน 

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียน ประกอบด้วย  
 ๒๕.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่งประธาน คณะกรรมการท่ี
ปรึกษา  
 ๒๕.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา ครูท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน  
ข้อ ๒๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม  
          แต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการสภานักเรียน  
ข้อ ๒๗ คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีบทบาทหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
 ๒๗.๑ ให้คำปรึกษา แนะนำและดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนให้เป็นไป
ตามระเบียบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒๗.๒ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
 ๒๗.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 


