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บทนํา
ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ พุทธศักราช 2558 นี้ จัดทําขึ้นโดย
ปรับจากฉบับแรกที่ทดลองใชเมื่อปการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางการแบง
โครงสรางการทํางาน สิทธิหนาที่ การเลือกตั้ง องคประกอบ ที่มา รวมทั้งบทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการสภานักเรียน ทั้งนี้คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ รุนป
การศึกษา 2556 ไดตระหนักและทราบถึงปญหาเปนอยางดี จึงเสนอแนวทางแกไขปญหาและขอคําปรึกษา
จากคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อจัดระบบการบริหารงานของคณะกรรมการสภา
นักเรียนใหมีระเบียบแบบแผนปฏิบัติที่ชัดเจน และใหมีการยกรางธรรมนูญสภานักเรียน ในปการศึกษา
2556 กําหนดใหใชเปนฉบับทดลอง มาจนถึงปการศึกษา 2557 โดยผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการนักเรียน (พคน.) และฝายบริหารของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ เพื่อใหงานมี
ประสิทธิภาพและทรงไวซึ่งผลประโยชนของโรงเรียนสืบไป คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน
ปการศึกษา 2558 จึงเห็นสมควรนําธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ พุทธศักราช
2557 ซึ่งผานการพิจารณาเห็นชอบเรียบรอยแลว มาใชใหเกิดประโยชน

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
ฝายกิจการนักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
ปการศึกษา 2558
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ธรรมนูญสภานักเรียน
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทศิ
พุทธศักราช 2558
หมวด 1
บททั่วไป
ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ พุทธศักราช 2558 เปนปที่42 แหงการสถาปนา
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศดวยโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียนขึ้นและโดยเห็นสมควรแกการจัดการบริหารงานและเพื่อเปนกฎเกณฑในการจัด
ระเบีย บแบ งโครงสร า งของคณะกรรมการสภานัก เรีย นโรงเรีย นพิ ปูน สัง ฆรัก ษประชาอุทิศ จึ ง ไดต รา
ธรรมนูญฉบับนี้ไวขึ้นโดยคําแนะนําและความยินยอมของนักเรียนคณะครูและผูอํานวยการโรงเรียน
พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
ขอ 1 ธรรมนูญฉบับนี้เรียกวา“ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนพิปนู สังฆรักษประชาอุทิศ พุทธศักราช 2558 ”
ขอ 2 ธรรมนูญฉบับนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันที่ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ ไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานทายธรรมนูญฉบับนี้เปนตนไปเพื่อใหความตามวรรคหนึ่งสมบูรณควรจัดใหมี
สําเนาธรรมนูญฉบับนี้ประกาศไวณปายนิเทศจํานวนไมนอยกวา 3 แหงทัว่ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชา
อุทิศ หรือ ประกาศทางอินเตอรเน็ตอีกชองทางหนึ่ง
ขอ 3 ขอความที่บัญญัติไวในธรรมนูญฉบับนี้
โรงเรียนหมายความวาโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทศิ จังหวัด นครศรีธรรมราช
นักเรียนหมายความวานักเรียนโรงเรียนพิปนู สังฆรักษประชาอุทิศ
คณะครูหมายความวาคณะครูหรือบุคลากรที่ทํางานประจําในสังกัดโรงเรียน
คุณครูที่ปรึกษาหมายความวาคุณครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
ฝายบริหารหมายความวาผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียน
ผูสมัครรับเลือกตั้งหมายความวาผูสมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งหมายความวานักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
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การเลือกตั้งหมายความวาการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนที่มีขึ้นในแตละครั้งในปการศึกษา
คณะกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งหมายความวานักเรียนและคณะครูที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียนในการ
จัดการและการกํากับดูแลเกีย่ วกับการเลือกตั้งเพื่อใหการเลือกตั้งในครั้งนั้นเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
หนวยเลือกตั้งหมายความวาสถานที่ที่ไดกาํ หนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
การประชุมหมายความวาการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนหรือการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
โครงการนักเรียนก็ไดแลวแตกรณี
ที่ประชุมหมายความวาสถานที่ที่กําหนดใหพิจารณาและใหความเห็นชอบในญัตติตา งๆ
มติที่ประชุมหมายความวาขอสรุปของที่ประชุมในการใหความเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติ
ขอ 4 ธรรมนูญนี้ถือวาเปนบทบัญญัติที่บังคับสูงสุดของคณะกรรมการสภานักเรียนบทบัญญัติคําสั่งหรือ
ระเบียบการใดที่ออกโดยคณะกรรมการสภานักเรียนหรือองคกรที่เกี่ยวของอื่นที่ขดั หรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงธรรมนูญฉบับนี้ใหบทบัญญัติคําสั่งหรือระเบียบการนั้นเปนอันใชบังคับมิได
การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้ตองไดรับความยินยอมและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สภานักเรียนชุดที่ปฏิบัติงานและคณะครูกลุมฝายงานกิจการนักเรียนตองนําญัตติการแกไขเพิม่ เติมพรอม
หลักการและเหตุผลประกอบในการแกไขเพิ่มเติมนัน้ รวมปรึกษากับฝายบริหารของโรงเรียนดวย
ขอ 5 คณะกรรมการสภานักเรียนหมายความวาองคกรกิจกรรมตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนซึ่งมีหนาที่
ประสานงานระหวางคณะผูบริหารคณะครูนักเรียนและชุมชนพรอมทั้งมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมของ
นักเรียนและโรงเรียนและเปนองคกรที่ไดจําลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
ขอ 6 ใหรองผูอํานวยการกลุม งานกิจการนักเรียนเปนผูรักษาการตามธรรมนูญฉบับนี้ถาไมมีรอง
ผูอํานวยการใหหวั หนาฝายกิจการนักเรียนรักษาการตามธรรมนูญฉบับนี้และใหมีอานาจออกประกาศหรือ
ระเบียบการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพใหคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเปนครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนและครู
ผูรับผิดชอบงานสงเสริมประชาธิปไตยเปนครูที่ปรึกษาโดยตรงเพื่อใหคําแนะนําการบริหารงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 7 เมื่อมีปญหาเพราะไมไดบัญญัติขอความหรือความไมชัดเจนของขอความที่ไดบัญญัติไวในธรรมนูญ
ฉบับนี้ใหวินิจฉัยปญหานั้นตามเจตนารมณของประเพณีการปกครองของโรงเรียนหรือการดําเนินการของ
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดกอนที่ไดเคยปฏิบัติผานมาแลวตามลักษณะทางการปกครองที่ยุติธรรมแก
กรณีโดยอนุโลม
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หมวด 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
สวนที่ 1 องคประกอบ
ขอ 8 ใหมีประธานสภานักเรียนคนหนึ่งรองประธานสภานักเรียน3 คน และกรรมการสภานักเรียนฝาย
บริหารไมเกิน 60 คนคณะกรรมการสภานักเรียนจากตัวแทนหอง หองละ 2 คนประกอบกันเปน
คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้และตามคําสั่งอื่นๆ
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัตหิ นาที่บุคคลตามวรรคหนึ่งนั้นตองไดรับการแตงตั้งและเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียนตองมีความเปนกลางในการ
ดําเนินนโยบาย
ขอ 9 ในการปฏิบัติงานแตละครั้งคณะกรรมการสภานักเรียนตองมีเจตนารมณมีอุดมคติและ
มีจุดมุงหมายในการทําหนาที่กรรมการสภานักเรียนอยางเดียวกันเพื่อใหงานนัน้ มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คณะกรรมการสภานักเรียนยอมเปนผูแทนของนักเรียนทุกคนในกิจการภายนอกและตองปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของนักเรียน
ขอ 10 องคประชุมของการประชุมแตละครัง้ ตองมีกรรมการสภานักเรียนเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภานักเรียนทัง้ หมดเทาที่มีอยูในขณะนั้นเวนแตประธานของที่ประชุมจะไดแจงในที่ประชุม
คราวกอนแลววาการประชุมคราวตอไปจะใชองคประชุมจํานวนเทาใดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสภา
นักเรียนแตละชุดในการตราและพิจารณากําหนดขอบังคับการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเองโดย
ตองใหสอดคลองกับธรรมนูญฉบับนี้ดวยใหประธานสภานักเรียนเปนประธานของที่ประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามขอบังคับการประชุมหรือมอบหมายใหรองประธานสภานักเรียนคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่
แทนและดําเนินการประชุมตามขอบังคับการประชุมไดโดยอนุโลมการตราขอบังคับตามวรรคสองนั้นตองมี
บทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวกับวิธีดาเนินการประชุมการเสนอญัตติการอภิปรายการลงมติและอื่นๆตามที่ที่ประชุม
เห็นสมควรใหมีการลงมติวินจิ ฉัยขอปรึกษาใหที่ประชุมถือตามเสียงขางมากเปนประมาณเวนแตธรรมนูญนี้
หรือขอบังคับการประชุมจะไดบัญญัติเปนอยางอื่นโดยกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึง่ ในการ
ออกเสียงลงคะแนนแตละครั้งถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อ
เปนเสียงชี้ขาด
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สวนที่ 2
คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 11 คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียนมีดังนี้
(1) เปนผูมีความจงรักดีตอชาติศาสนาพระมหากษัตริยและเคารพในเกียรติของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ
ประชาอุทิศอยางจริงใจ
(2)ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นตลอดเวลา
(3) บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสว นรวม
(4)ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรวมทั้งมี
ความเปนผูนําและผูตามที่ดี
(5) เปนผูมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือหลักทางศาสนาอื่นๆที่นับถือ
(6) เปนผูอนุรักษและเผยแพรขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

สวนที่ 3
สิทธิของคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 12 สิทธิในการเสนอโครงการที่จะพัฒนาโรงเรียน
ขอ 13 สิทธิในการดาเนินงานตามโครงการที่เสนอเมื่อโครงการผานการพิจารณาแลว
ขอ 14 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ขอ 15 สิทธิในการจัดการประชุมและเสนอญัตติใหเรียกประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 16 สิทธิในการเสนอญัตติและใชมติขอบังคับตามที่ประชุม
ขอ 17 สิทธิในการแสดงตนเปนคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 18 สิทธิในการตักเตือนแนะนําในขอบเขตที่ตนสามารถกระทําได
ขอ 19 สิทธิในการเสนอความคิดเห็นตอผูบ ริหารในกิจการอันเกี่ยวของกับนักเรียน
ขอ 20 สิทธิในการเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียนตามที่โรงเรียนกําหนด
ขอ 21 สิทธิในการเปดอภิปรายทั่วไปประธานและรองประธานสภานักเรียนในกรณีทกี่ ารบริหารงาน
ผิดพลาดและกระทบตอผลประโยชนของคณะกรรมการสภานักเรียน
บทบัญญัตินี้ใหเปนอํานาจของผูที่ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมที่จะพิจารณาเปนรายไป

5

ขอ 22 สิทธิในการขอถอดถอนชื่อออกจากการเปนกรรมการสภานักเรียนที่รวมเสนอญัตติ
ขอ 32 สิทธิในการขอความรวมมือจากบุคลากรในโรงเรียนในการรวมกิจกรรมตางๆ
ขอ 33 สิทธิในการคัดคานมติขอบังคับที่เสนอเมื่อตนเห็นวามติหรือขอบังคับนั้นขัดหรือแยงกับกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบรอยของประชาชนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการคัดคานมติที่
ขัดหรือแยงตอระเบียบการของโรงเรียนและธรรมนูญฉบับนี้ดวยโดยอนุโลม
ขอ 34 สิทธิในการรับรองหรือเขาชื่อรวมเสนอโครงการเมื่อเห็นวาโครงการนั้นเปนประโยชนตอนักเรียน
และสาธารณชนและไมขดั หรือแยงตอกฎหมายศีลธรรมอันดี

สวนที่ 4
หนาที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 35 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาทีป่ ฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน
ขอ 36 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาทีป่ ระพฤติตนเปนตัวอยางทีด่ ีของนักเรียนทั่วไป
ขอ 37 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาทีป่ ฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 38 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่ตอ งเขารวมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนทุกครั้งยกเวนเมื่อมี
เหตุสุดวิสยั หรือมีเหตุจาเปนอันมิอาจจะกาวลวงได
การลาการประชุมตองทําเปนหนังสือยืน่ ตอประธานที่ประชุมกอนวันประชุมวันหนึง่
ขอ 39 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่ตอ งเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกตามที่ได
มีคําสั่งโรงเรียนรับมอบหมายและปฏิบัติหนาที่นั้นอยางเต็มกําลังความสามารถ
ขอ 40 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่ตอ งออกเสียงเมือ่ ที่ประชุมตองการขอมติที่ประชุม
ขอ 41 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่รบั ผิดชอบในการบริหารงานของคณะกรรมการฝายตางๆใน
คณะกรรมการสภานักเรียนดังนี้
( 1 ) คณะกรรมการฝายอํานวยการและการคลัง
1.1. ประสานงานกับกลุมงานอํานวยการของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวของ
1.2 ดูแลงานปฏิคมของคณะกรรมการสภานักเรียน
1.3 ดูแลการจัดเก็บและเบิก – จายพัสดุในคณะกรรมการสภานักเรียน
1.4 ดูแลการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน
1.5 ดูแลการจัดเก็บเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน
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( 2 ) คณะกรรมการฝายวิชาการ
2.1 ประสานงานกับกลุมงานวิชาการของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวของ
2.2 ประสานงานกับงานแนะแนวของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวของ
2.3 ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวของ
2.4 ประสานงานกับงานหองสมุดและกลุมรักการอานในกิจกรรมที่เกีย่ วของ
2.5 จัดทําผลวิจัยของการศึกษาภายในโรงเรียน
2.6 เสนอขอมูลทางการศึกษาที่เปนประโยชนแกนักเรียนทุกคน
2.7 ประสานงานใหมกี ิจกรรมสงเสริมความรูดานวิชาการตามสถานการณอยางเหมาะสม
( 3 ) คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน
3.1 ประสานงานกับกลุมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวของ
3.2 ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของตางโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกลเคียง
3.3 ดูแลงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
3.4 จัดเวรคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อชวยดูแลงานชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในแตละวัน
3.5 ดูแลงานอาหารและโภชนาการของนักเรียน
4 ) คณะกรรมการฝายบริการและสวัสดิการ
4.ประสานงานกับกลุมงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนในกิจการตางๆ
4.2 ประสานงานกับงานอาคารสถานที่และนักงานภารโรงในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ
4.3 ดูแลการจัดสถานที่ในกิจกรรมที่เกีย่ วของ
4.4 ดูแลการจัดอาหารวางและอาหารในกิจกรรมที่เกีย่ วของ
4.5 ดูแลงานโสตทัศนูปกรณในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
4.6 ดูแลการเบิกจายและการเก็บอุปกรณสงคืนหลังเสร็จกิจกรรมที่เกีย่ วของ
( 5 ) คณะกรรมการฝายแผนงานและโครงการ
5.1 เสนอแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนประจําภาคเรียนตอที่ประชุม
5.2 ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว
5.3 ดูแลการเขียนโครงการและตรวจสอบความถูกตองโครงการตางๆ
5.4 นําโครงการที่จะเสนอฝายบริหารตอคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเพื่อตรวจสอบ
5.5 รับผิดชอบการเสนอโครงการตอฝายบริหารจนโครงการนั้นไดรับการอนุมัติ
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5.6 ดูแลการเขียนคําสั่งหรือบันทึกขอความตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการที่เสนอ
5.7 เปนตัวแทนของคณะกรรมการสภานักเรียนในการเสนอโครงการตางๆเขาที่ประชุม
5.8 ออกแบบประเมินและประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆตามโครงการที่เกี่ยวของ
( 6 ) คณะกรรมการฝายดําเนินงานและติดตามมติการประชุม
6.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมตางๆตอคณะกรรมการสภานักเรียน
6.2 เรียกประชุมตางๆตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว
6.3 จัดหาสถานที่ประชุมตามความเหมาะสม
6.4 บันทึกวาระตางๆที่ไดพจิ ารณาและผลการลงมติในวาระตางๆของที่ประชุม
6.5 กลาวสรุปผลการประชุมผลการลงมติจํานวนผูเขาประชุมขาดและลาประชุม
6.6 ดูแลเอกสารตางๆที่ใชประกอบในการประชุมแตละครั้ง
6.7 ดูแลความเรียบรอยตางๆตลอดการประชุม
( 7 ) คณะกรรมการฝายปกครองและดูแลชวยเหลือนักเรียน
7.1 ประสานงานกับนักเรียนและตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนในแตละหอง
7.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแตละวันของคณะกรรมการสภานักเรียนและตัวแทนหองเรียน
7.3 ปองกันการเกิดปญหายาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทในสถานศึกษา
7.4 ดูแลงานจราจรและความปลอดภัยในการใชถนนภายในโรงเรียน
7.5 สงเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
( 8 ) คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ
8.1 ประสานงานกับงานประชาสัมพันธของโรงเรียนในกิจการที่เกีย่ วของ
8.2 เผยแพรผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการสภานักเรียน
8.3 จัดรายการเสียงตามสายเผยแพรขอมูลตางๆจากคณะกรรมการสภานักเรียน
8.4 ปรับขอมูลในเว็บไซดคณะกรรมการสภานักเรียนใหมีความทันสมัยตลอดเวลา
8.5 ดูแลความเรียบรอยในพิธีเคารพธงชาติ
8.6 ดูแลงานพิธีกรในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
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( 9 ) คณะกรรมการฝายสิง่ แวดลอม
9.1ประสานงานกับฝายบริหารงานทั่วไป ฝายอาคารสถานที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ
9.2 ดูแลการดําเนินงานกิจกรรม 5 สของโรงเรียน
9.3 ดูแลนโยบายการประหยัดพลังงานทุกชนิดในโรงเรียน
9.4 สงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียนในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน
9.5 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียนและกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวของ
ขอ 42 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่ในการประเมินและติดตามผลของกิจกรรมตางๆตามคําสั่งที่ไดรับ
มอบหมาย

หมวด 3
ที่มาขององคกร
สวนที่ 1
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ 43 บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานสภา
นักเรียนตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้
(1) เปนนักเรียนโรงเรียนอยางถูกตองตามกฎหมาย
(2) เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือ 5 ของปที่มีการเลือกตัง้
(3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไมตากวา 2.00
(4) เปนผูมีคุณธรรมและมีความเปนกลางในการดําเนินนโยบาย
(5) เปนผูที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอยางจริงใจ
ขอ 44 บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานนักเรียน
ตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้
(1) ผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งจะตองสมัครเปนทีมโดยมีหัวหนาคนหนึ่งและสมาชิกฝายบริหาร 4 คน สมาชิก
25 คนโดยใหสมาชิกในทีมจะตางหองเรียนกันก็ยอมได
(2) เปนผูที่กาลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือ 5 ของปที่มีการเลือกตัง้
(3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไมตากวา 2.00
(4) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกพรรคที่สมัครระยะเวลาไมนอยกวา 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
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ขอ 45 บุคคลผูมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งหามมิใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้
(1) เปนบุคคลผูมีอาการทางจิตไมปกติ
(2) ไมไปใชสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งกอน
(3) เคยถูกหักคะแนนความประพฤติจากกลุมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
(4) เปนผูที่ปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียนที่กําหนดตลอดเวลา
(5) เคยใหถูกพักการเรียนไมวาดวยกรณีใดๆก็ตาม
(6) ไมไดรับความยินยอมจากคุณครูที่ปรึกษาประจําชัน้ เรียนในการใหความเห็นชอบในการสมัคร
ขอ 46 กรรมการสภานักเรียนมีวาระการดํารงตําแหนงนับแตวนั ที่คณะกรรมการสภานักเรียนชุดกอนไดสง
มอบงานในหนาที่ใหอยางเปนทางการและหมดวาระการดํารงตําแหนงลงในวันที่ 31 ธันวาคมของป
การศึกษาที่ดาํ รงตําแหนงและใหถือวาสิ้นสุดการดํารงตําแหนงแตสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไดจนมี
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม และสิ้นสุดการดํารงตําแหนงในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามขอ 45
(4) เมื่อกรรมการสภานักเรียนอื่นไมนอยกวาหนึ่งในหายืน่ ญัตติเปนหนังสือถอดถอนบุคคลนั้นตอ
รองผูอํานวยการกลุมกิจการนักเรียนและมีมติถอดถอนโดยการลงมติเปนการลับไมนอยกวาหาในหกของ
กรรมการสภานักเรียนทั้งหมดเทาที่มีอยูใ นขณะนัน้ ใหพน จากตาแหนง
(5) เมื่อมีการประกาศคําสั่งใหมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไป
บุคคลที่พนจากตําแหนงตองปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะไดกรรมการสภานักเรียนคนใหมมาทํา
หนาที่แทนโดยบุคคลที่พนจากตําแหนงตาม (1) (2) (3) และ (4) ใหกรรมการสภานักเรียนในสังกัดเดียวกัน
เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ 43 หรือขอ 44 แลวแตกรณีเปนกรรมการสภานักเรียนแทนบุคคลที่พนจาก
ตําแหนงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่บุคคลนั้นมีกรณีใหออกจากตําแหนงหากกรณีไมสามารถ
หาบุคคลใหมมาแทนไดทันกําหนดภายในเวลาดังกลาวหรือมีเหตุอื่นทีท่ ําใหกรรมการสภานักเรียนไมครบ
คณะใหอาจารยที่ปรึกษาหาบุคคลที่เหมะสมใหตารงตําแหนงแทนก็ไดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนหลังจากพนวาระตามวรรคหนึง่ ใหประธานและรองประธานสภานักเรียนยังคง
ดารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสภานักเรียนตอเพื่อรักษาการในชวงทีก่ ําลังจัดใหมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไปในการนี้จะออกคําสั่งหรือโครงการที่มีผลไดเสียตอคณะกรรมการสภา
นักเรียนชุดตอไปมิไดเวนแตไดรับการแนะนําจากคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนแลว
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สวนที่ 2
วิธีการเลือกตั้ง
ขอ 47 การเลือกตั้งทุกครั้งตองมีคาประกาศหรือคําสั่งของผูอํานวยการโรงเรียนในการกําหนดวันรับสมัคร
วันเลือกตั้งคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครและกําหนดหนวยเลือกตั้งดวย
ประธานสภานักเรียนมีการเลือกตั้งโดยตรงและลับจากผูม ีสิทธิเลือกตั้ง
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการสภานักเรียนเปนผูกําหนดและขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการ
โรงเรียนในการประกาศนั้น
ขอ 48 การกําหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งตองมีระยะเวลาหางกันอยางนอย 15 วัน
เมื่อไดมีการกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งเปนที่เรียบรอยแลวใหดําเนินการรับสมัครในระยะเวลาอยาง
นอย 2 วันและกําหนดระยะเวลาการเลือกตัง้ ในวันเลือกตัง้ อยางนอย 2 ชั่วโมงตอกัน
การกําหนดวันเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและวันเลือกตั้งประธานนักเรียนใหกําหนดเปนวันเดียวกันทัว่
โรงเรียน
ขอ 49 เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งใหมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกตัง้
ใหประธานสภานักเรียนเปนประธานและใหรองประธานสภานักเรียนเปนรองประธานคณะกรรมการ
ผูดําเนินการเลือกตั้งใหนักเรียนหัวหนาหองหรือตัวแทนหองหองละหนึ่งคนเปนกรรมการผูดาเนินการ
เลือกตั้งประจําหนวยเลือกตัง้ ในการนีใ้ หคณ
ุ ครูที่ปรึกษา คุณครูที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งเปนผูอํานวยการ
เลือกตั้งประจําหนวยเลือกตัง้ และที่ปรึกษาประจําหนวยเลือกตั้ง และเปนกรรมการผูสังเกตการณการ
เลือกตั้งดวยก็ไดกรรมการตามวรรคสองและวรรคสามนั้นตองไดรับการแตงตั้งจากผูอ ํานวยการโรงเรียน
ขอ 50 เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งใหผูสมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิหาเสียงเลือกตั้งได
เทาที่จําเปนและไมขัดกับหลักการการเลือกตั้งตามธรรมนูญฉบับนี้และใหโรงเรียนจัดหาสถานที่สาหรับหา
เสียงเเละแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละครั้งดวย
ขอ 51 เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรมหามมิใหผสู มัครรับเลือกตั้งทําการทุจริตการ
เลือกตั้งไมวาดวยการใหหรือสัญญาวาจะใหสิ่งของหรือดวยการขูเข็นหรือบังคับหลอกลวงดวยประการใดๆ
เพื่อใหตนหรือผูอื่นนั้นไดหรือเสียผลประโยชนในการเลือกตั้งและใหรวมถึงการกระทําของผูสนับสนุน
ผูสมัครนั้นดวยโดยอนุโลม
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ขอ 52 ในวันเลือกตั้งทุกหนวยเลือกตั้งตองทําการเปดและปดหีบเลือกตั้งพรอมกัน
ขอ 53 ผูมีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งตองตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามหนวยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
และในวันเลือกตั้งตองแสดงบัตรนักเรียนบัตรประจาตัวประชาชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหตอ
กรรมการผูดําเนินการเลือกตัง้ ประจําหนวยเลือกตั้งเพื่อขอรับบัตรเลือกตั้งเวนแตคณะกรรมการผูดําเนินการ
เลือกตั้งประจําหนวยเลือกตัง้ นั้นจะไดพจิ ารณาและใหความเห็นชอบแตละกรณีไป
ขอ 54 ใหดําเนินการนับคะแนนผูสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนพรอมกันทุกหนวยเลือกตั้งณหนวย
เลือกตั้งนั้นๆเวลาหลังจากทีไ่ ดปดการลงคะแนนเปนทีเ่ รียบรอยแลวใหดําเนินการนับคะแนนผูสมัครรับ
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนพรอมกันทุกหนวยเลือกตั้งณหนวยเลือกตั้ง
ขอ 55 หามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนนโดยบัตรที่มีลักษณะตอไปนี้เปนบัตรเสีย
(1) บัตรที่มไิ ดทาเครื่องหมายกากบาท
(2) บัตรที่มิหยัง่ ทราบวาลงคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตั้งคนใด
(3) บัตรที่มีรอยขีดขาดแมแตสวนใดสวนหนึ่งก็มิได
(4) บัตรที่กรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งประจาหนวยตัดสินแลววาเปน “บัตรเสีย”
บัตรเลือกตั้งใดเปนบัตรเสียใหระบุวา “บัตรเสีย ” และใหมีกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยลง
ลายมือชื่อรับรองในบัตรนั้นดวยอยางนอย 2 คนบัตรเลือกตั้งตองมีจํานวนหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้งครบ
และตองมีชองระบุไมประสงคลงคะแนนใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดเลยดวย
ขอ 56 เมื่อนับคะแนนแลวเสร็จใหคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยสงจํานวนผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้นและคะแนนทัง้ หมดที่นับไดรวมทั้งจํานวนบัตรเสียและคะแนนที่ไมประสงค
เลือกไปยังประธานคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง
คะแนนของผูสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งตองเรียงผูส มัครที่มีคะแนนสูงสุดที่นบั ไดตามลําดับจนครบ
จํานวนผูสมัครที่รับเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้นทุกคนดวย
ขอ 57 ใหผูทสี่ มัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนอันดับหนึ่งเปนประธานสภานักเรียน ในกรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียนเพียงคนเดียวตองไดคะแนนไมนอ ยกวารอยละยี่สิบของผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง
หากกรณีไมมผี ูไดคะแนนถึงเกณฑตามวรรคสองหรือวรรคสามแลวแตกรณีใหมีการเลือกตั้งใหมอกี ครั้ง
หนึ่งถายังไมไดคะแนนถึงเกณฑท่กี ําหนดอีกในกรณีนใี้ หถือวาผูสมัครรับเลือกตั้งคนนั้นไดรับตําแหนงตาม
หลักเสียงขางมากเลยโดยไมตองเลือกตั้งอีกในครั้งตอไปก็ได
ขอ 58 ใหประธานคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งเปนผูประกาศผลการเลือกตั้งและแจงวาผูสมัครรับ
เลือกตั้งคนใดที่ไดรับเลือกตัง้ และรายงานผลนั้นใหนกั เรียนทุกคนไดทราบ
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ขอ 59 หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนประธานสภานักเรียนมีหนาที่สรรหาและ
แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ 43 และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 45 เปนรองประธานสภานักเรียนอีก
9 คนตามระเบียบใหมนี้ เพือ่ เปนคณะกรรมการฝายอํานวยการของคณะกรรมการสภานักเรียน
การพิจารณาแตงตั้งตามวรรคหนึ่งนั้นตองคํานึงถึงบุคคลที่มีความเหมาะสมโดยตองใหมี
ผูที่เหมาะสมไดรับการแตงตัง้ เปนรองประธานสภานักเรียน
ขอ 60 หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งใหผทู ี่ไดรับการเลือกตั้งเปนประธานนักเรียนพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการสภา โดยจะตองแตงตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ 44 และไมมีลกั ษณะตองหามตามขอ
45 การพิจารณาแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองคํานึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากทีมตางๆที่สมัครรับเลือกตั้งอยางเปน
ธรรมโดยใหมผี ูสมัครจากทุกทีมเปนกรรมการไดดว ยโดยอนุโลมเวนแตไดมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการ
ไมใหความยินยอมของบุคคลที่ถูกทาบทามนั้น
ขอ 61 ผูที่ไดรับการเลือกตั้งและไดรับการแตงตั้งตามขอ 59 ใหเปนคณะกรรมการสภานักเรียนนั้นตองไป
รายงานตัวเพื่อไดรับการประกาศผลจากประธานกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งผูที่รับการประกาศผลตาม
วรรคหนึ่งตองมีหนาที่ไปเขาคายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนจึงจะสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการสภานักเรียนไดเวนแตมีเหตุสุดวิสัยอันมิอาจเขารวมอบรมได

หมวด 4
การดําเนินนโยบายพื้นฐาน
ขอ 62 คณะกรรมการสภานักเรียนตองพิทกั ษรักษาไวซึ่งธรรมนูญฉบับนี้
ขอ 63 คณะกรรมการสภานักเรียนตองสงเสริมความสัมพันธไมตรีอันดีระหวางนักเรียน
ทุกคนรวมทั้งประสานประโยชนระหวางคณะครูและนักเรียนดวย
ขอ 64 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรมเกี่ยวกับการประกวดมารยาทไทยของนักเรียนขึ้นภายใน
โรงเรียน
ขอ 65 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับรองผูอํานวยการ
และคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเกีย่ วกับการดําเนินงานการแขงขันกีฬาสีหรือกีฬาอําเภอ
ขอ 66 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูที่ปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่ วกับการพัฒนาสิง่ แวดลอมและการรักษาความสะอาด
ขอ 67 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําแผนการปฎิบัติงานของแตละภาคเรียนและดําเนินกิจกรรม
ตางๆตามแผนงานที่ไดกําหนดไวแลวนั้น
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ขอ 68 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมและการ
ดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน
ขอ 69 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูที่ปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่ วกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนตามธรรมนูญฉบับนี้
ขอ 70 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูที่ปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่ วกับการเขาคายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไป
ขอ 71 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูที่เกี่ยวของ
ในการจัดการปจฉิมนิเทศใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6
ขอ 72 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ใหคณะกรรมการสภานักเรียนจัดใหมีคณะที่ปรึกษาและ
พัฒนากิจการของคณะกรรมการสภานักเรียนจานวนไมเกิน 10 คนเพือ่ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการสภานักเรียนในปญหาตางๆที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการตางๆของคณะกรรมการสภา
นักเรียนการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในคณะที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาแตงตั้งจากผูมีความรู
และความสามารถในการบริหารงานและมีความเขาใจเปนอยางดีในโครงการตางๆของคณะกรรมการสภา
นักเรียนโดยใหเปนนักเรียนที่เคยเปนกรรมการสภานักเรียนมากอนเวนแตมีเหตุสุดวิสัยอื่นที่จะไมสามารถ
แตงตั้งบุคคลดังกลาวไดกใ็ หพิจารณาถึงความสามารถและประสบการณของบุคคลนั้นแทนและบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อตองใหความยินยอมแลวการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในคณะที่ปรึกษาตามวรรค
หนึ่งตองพิจารณาถึงความเหมาะสมตามองคประกอบที่มาอํานาจหนาทีแ่ ละการดําเนินกิจการของคณะที่
ปรึกษาใหเปนไปตามที่ขอบังคับการประชุมกําหนด

หมวด 5
การดําเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 73 คณะกรรมการสภานักเรียนตองดําเนินการใหมกี ารเปดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
ครั้งแรกภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษานัน้ การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่งให
พิจารณาและชีแ้ จงถึงบทบัญญัติตางๆตามธรรมนูญฉบับนี้และใหมีการแบงคณะกรรมการฝายตางๆตามที่ที่
ประชุมไดกําหนด
ขอ 74 ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนประธานสภานักเรียนตองแบงหนาที่งานใหรองประธานสภานักเรียนที่
แตงตั้งตามขอ 59 ดูแลรับผิดชอบงานฝายอํานวยการและการคลังงานฝายวิชาการงานฝายกิจการนักเรียนงาน
ฝายบริการและสวัสดิการงานฝายแผนงานและโครงการงานฝายการดําเนินงานและติดตามมติการประชุม
งานฝายปกครองและการดูแลชวยเหลือนักเรียนงานฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ
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งานฝายสิ่งแวดลอมและเลือกคณะกรรมการ คณะละ 4 คนในการทํางาน งานในฝายใหสอดคลองกับ
บทบาทหนาที่ หรือจะเรียกชื่ออยางอื่นก็ได แตงานตองสัมพันธกับฝายงานนัน้ และตองรับรูรวมกัน
ขอ 75 กรรมการสภานักเรียนทุกคนตองรับผิดชอบในงานของคณะกรรมการฝายตามงานที่ไดรับมอบ
ขอ 41 โดยตนสมัครใจและที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการสภานักเรียนอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการฝาย
กี่คณะก็ไดแตคณะกรรมการฝายที่ตั้งขึ้นนัน้ ตองมีหนาทีใ่ นการดําเนินงานที่สอดคลองกับขอ 41 และให
สังกัดในความดูแลของงานรองประธานสภานักเรียนตามขอ 75
ขอ 76 กรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งมีสทิ ธิดํารงตําแหนงในคณะกรรมการฝายได 2 คณะแตผูที่ดาํ รง
ตําแหนงประธานรองประธานกรรมการสภานักเรียนและกรรมการสภานักเรียนที่เปนประธาน
กรรมการฝายใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการฝายนั้นไดเพียงคณะเดียว
ขอ 77 ใหประธานสภานักเรียนแตงตั้งกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสภา
นักเรียนและอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคนหนึ่งหรือสองคนก็ได
ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนเลขานุการในคณะกรรมการสภานักเรียนตองเปนคณะกรรมการฝายดําเนินงาน
และติดตามมติการประชุมดวยโดยอนุโลมเลขานุการตามวรรคหนึ่งใหเปนเลขานุการการประชุมแตละครั้ง
ดวยโดยอนุโลม
ขอ 78 การดําเนินการใดๆที่เปนเรื่องจําเปนและเรงดวนที่ตองใหคณะกรรมการสภานักเรียนดําเนินการให
ประธานรองประธานสภานักเรียนดําเนินการเทาที่จําเปนไปพลางกอนไดโดยไมตองขออนุมัติมติที่ประชุม
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองเเจงการดําเนินการที่ไดทาํ ไปนั้นตอกรรมการสภานักเรียนภายในครั้งแรก
ที่มีการเรียกประชุม

15

หมวด 6
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน
ขอ 84 ใหมีคณะนักเรียนหนึ่งในคณะกรรมการสภานักเรียนอันประกอบดวยคณะกรรมการสภานักเรียนและ
หัวหนาหองทุกหองในโรงเรียนโดยใหเรียกคณะนีว้ าคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนหรือให
เรียกชื่อโดยยอวาคณะกรรมการพคน. นักเรียนหัวหนาหองนั้นจะตองมาจากการเลือกตั้งหรือไดรบั การ
แตงตั้งโดยเสียงขางมากจากนักเรียนในหองและไดรับความเห็นชอบจากคุณครูที่ปรึกษาของหองเรียน
ใหนกั เรียนหัวหนาหองเปนตัวแทนของนักเรียนในหองเรียนในการแสดงความคิดเห็นและเสนอญัตติตา งๆ
ในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน
ขอ 85 ใหคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนเลือกตั้งประธานคณะกรรมการพคน. คนหนึง่ และรอง
ประธานคณะกรรมการพคน. คนหนึ่งหรือสองคนก็ไดตามแตที่ประชุมกําหนดหามมิใหเสนอชือ่ ผูดํารง
ตําแหนงประธานและรองประธานสภานักเรียนเปนประธานหรือรองประธานคณะกรรมการพิจารณา
โครงการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งใหที่ประชุมเลือกโดยสมาชิกเสนอรายชื่อและที่ประชุมลงมติเห็นชอบ
โดยวิธยี กมือขึน้ พนศีรษะโดยใหผูที่ไดคะแนนสูงสุดไดรบั เลือกเปนประธานคณะกรรมการพิจารณา
โครงการและผูที่ไดคะแนนลําดับรองลงมาเปนรองประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
ขอ 86 ใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการพคน. ครั้งแรกภายใน 15 วันนับแตวันเรียกประชุมคณะกรรมการ
สภานักเรียนครั้งแรกและใหมีการประชุมทุกครั้งที่มีวาระพิจารณาและใหความเห็นชอบโครงการตางๆโดย
ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการจะเปนผูกาํ หนดการประชุมทุกครั้งใหใชขอบังคับการประชุม
คณะกรรมการสภานักเรียนโดยอนุโลมการประชุมครั้งแรกใหประธานสภานักเรียนเปนผูกําหนดวันและ
เปนประธานคณะกรรมการพคน. ชั่วคราวเพื่อใหสมาชิกคณะกรรมการพคน. ดําเนินการเลือกประธานและ
รองประธานคณะกรรมการพคน. การประชุมทุกครั้งใหเลขานุการคณะกรรมการสภานักเรียนเปนเลขานุการ
ของที่ประชุมคณะกรรมการพคน. ดวยโดยอนุโลม
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการแตละครั้งตองมีสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาโครงการเขารวม
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะนับวาเปนองคประชุมเวนแตมปี ระธาน
ของที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบเองวาในการประชุมครั้งนั้นควรใชองคประชุมจํานวนเทาใดแตตอง
คํานึงถึงขอเสนอที่เปนความเห็นของสมาชิกและเสียงขางมากที่เขาประชุมขณะนั้นที่จะใหมีการดําเนินการ
ประชุมตอไปโดยไมครบองคประชุมก็ได
ขอ87 ประธานและรองประธานกรรมการสภานักเรียนตองแถลงนโยบายตอที่ประชุมคณะกรรมการพคน.
และใหสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาโครงการทุกคนมีสิทธิอภิปรายเรื่องที่แถลงไดแตหามลงมติเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบใดๆทั้งสิ้น
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ขอ 88 สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาโครงการทุกคนมีสทิ ธิตั้งกระทูถามปญหาตางๆในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนไดโดยเสนอญัตติกระทูเปนคําถามตอประธานคณะกรรมการพิจาณาโครงการ
นักเรียน เพื่อใหดําเนินการยืน่ กระทูคําถามนั้นตอกรรมการสภานักเรียนผูที่ตองตอบกระทูนั้นตอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการพคน. ตอไปกระทูคําถามนั้นตองมีลักษณะเปนเรื่องการทํางานในหนาที่หามมิใหถามเรื่อง
สวนตัวและในการตอบกระทูของกรรมการสภานักเรียนนั้นตองตอบตรงประเด็นหรือจะไมตอบก็ไดถาเรื่อง
นั้นเปนเรื่องสวนตัว

หมวด 7
การเสนอโครงการของคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน
ขอ 89 คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนทุกคนมีสิทธิเสนอโครงการที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
โรงเรียนไดโดยยื่นญัตติเสนอโครงการพรอมหลักการและเหตุผลประกอบโครงการนั้นโดยตองมีสมาชิก
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนรับรองโครงการนั้นไมนอยกวา 10 คนโดยใหยนื่ ญัตติเสนอ
โครงการนั้นตอประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการนักเรียนนักเรียนทุกคนอาจเขาชื่อรวมกันเพื่อเสนอโครงการที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
โรงเรียนไดโดยตองรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สนใจและตองการเสนอโครงการนั้นอยางนอย 350 คนและให
ยื่นเสนอโครงการนั้นตอประธานสภานักเรียนเพื่อใหประธานสภานักเรียนนําเสนอโครงการนั้นตอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน ญัตติเสนอโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองนั้นใหนาํ เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน พิจารณาใหความความเห็นชอบกับโครงการนั้นเมื่อที่
ประชุมไดใหความเห็นชอบแลวใหเสนอโครงการนั้นตอประธานสภานักเรียนเพื่อดําเนินการตามที่โรงเรียน
กําหนด
ขอ 90 การใหความเห็นชอบโครงการตางๆของคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนนั้นสมาชิก
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน แตละคนมีสิทธิเสนอญัตติและแปรญัตติในถอยคําหรือขอความ
ตางๆที่ปรากฏในโครงการนัน้ ได
ขอ 91 ใหคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนพิจารณาโครงการที่เสนอตอที่ประชุมนั้นโดยเรียงลําดับ
ตามขั้นตอนการเขียนโครงการเมื่อที่ประชุมพิจารณาโครงการนั้นเสร็จเรียบรอยแลวใหผูที่เปนประธานของ
ที่ประชุมขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนเพื่อใหอนุมตั ิหรือไมอนุมตั ิ
โครงการนั้น
ขอ 92 โครงการใดที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนใหความเห็นชอบอนุมตั ิแลวใหประธาน
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน นําเสนอโครงการนั้นตอประธานสภานักเรียนเพื่อใหประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียนมอบโครงการนั้นใหรองประธานกรรมการสภานักเรียนฝายแผนงานและ
โครงการนาไปพิมพและเสนอโครงการนั้นตอฝายบริหารของโรงเรียนอนุมัติตอไป
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ขอ 93 โครงการใดที่พิมพเรียบรอยแลวใหนําโครงการนั้นมอบคุณครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
ในกลุมงานกิจการนักเรียนเพือ่ ตรวจทานความถูกตองของการพิมพกอนนาเสนอเพื่ออนุมัติตอไป
ขอ 94 โครงการใดที่มีหลักการและเหตุผลที่ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของกฎหมายศีลธรรมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของคนในสังคมหามมิใหเสนอโครงการที่เสนอตามวรรคหนึ่งนัน้ รวมทั้ง
โครงการที่มีหลักการและเหตุผลขัดหรือแยงตอระเบียบการของโรงเรียนหรือธรรมนูญฉบับนี้ดวยโดย
อนุโลม
ขอ 95 โครงการทุกโครงการที่มาจากนักเรียนนั้นตองผานการพิจารณาและใดรับความยินยอมหรือคําแนะนํา
จากคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน ( พคน. )กอนโครงการทุกโครงการที่มาจากการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนใหประธานสภานักเรียนเปนผูลงลายมือชื่อในฐานะผูเสนอ
โครงการเทานั้น
ขอ 96 ในวันทีม่ ีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการใหประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน
แจงตอสมาชิกลวงหนาอยางนอย 1 วันเวนแตไดนัดวันประชุมไวตั้งแตที่ประชุมครั้งที่ผานมาแลว
ในการนีใ้ หประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน เปนผูประสานงานกับคณะกรรมการฝาย
ดําเนินงานและติดตามมติการประชุมเพื่อใหเรียกประชุมและกําหนดวันเวลาและสถานที่สําหรับใชประชุม
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน ดวยโดยอนุโลม
ขอ 97 ในวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนใหผูเสนอโครงการแสดงตนตอที่ประชุมและ
แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอโครงการดวยตนเองโครงการใดถึงวาระพิจารณาแลวปรากฏตอที่
ประชุมวาผูเสนอโครงการไมอยูในที่ประชุมใหโครงการนั้นเปนอันตกไปมิใหนํามาพิจารณา
ขอ 98 โครงการทุกโครงการที่เสนอนั้นตองผานการเห็นชอบและอนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือรอง
ผูอํานวยการที่รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามอํานาจหนาที่ โครงการใดที่ทําไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้หรือไมไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
นักเรียน หรือไมไดรับการอนุมัติโครงการจากฝายบริหารของโรงเรียนใหโครงการนัน้ เปนอันตกไปและ
หามมิใหเสนอโครงการนั้นอีกตลอดภาคเรียน
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หมวด 8
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ขอ 99 ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน ประกอบดวย
(1 ) ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
(2) รองผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทศิ
(3) หัวหนาฝายบริหารงานทุกฝายในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
(๔) หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระในโรงเรียนพิปนู สังฆรักษประชาอุทิศ
(๕) ครูที่ปรึกษาทุกหองเรียนในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
(6) หัวหนาฝายบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ งานสงเสริม
ประชาธิปไตย ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน เปนผูรับผิดชอบงานสภานักเรียน โรงเรียนพิปนู
สังฆรักษประชาอุทิศ เปนทีป่ รึกษาและรับผิดชอบงานโดยตรง มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําในเรือ่ งตาง ๆ
แกคณะกรรมการสภานักเรียน ตลอดจนเสนอใหผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศยุบเลิกสภา
นักเรียนโดยผานคณะกรรมการที่ปรึกษา ตามขอ 1 ถึง 5 และผานมติคณะกรรมการสภานักเรียน 2 ใน 3
ดวยแลว หากปรากฏวาสภานักเรียนไดดําเนินกิจกรรมใหเกิดความเสียหายตอโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ
ประชาอุทิศ หรือกอความไมสงบเรียบรอย หรือเกี่ยวของกับยาเสพติดรายแรง หรือทําการใดใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอโรงเรียน
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หมวด 9
การเงิน
ขอ 100 รายไดของสภานักเรียน ไดมาจาก
(1) การสนับสนุนจากหนวยงานราชการและเอกชน
(2) การบริจาคเงินและทรัพยสิน
(3) ดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดรายได
(4) อื่น ๆ
ขอ 101 การใชจายของสภานักเรียนใหใชจายเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและการจัดการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมและอํานาจหนาที่ของสภานักเรียน
ขอ 102 เงินสด เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน อันเปนรายไดของสภานักเรียนตองนําฝากไวกับเหรัญญิก สภา
นักเรียน หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือฝากธนาคารในนามคณะกรรมการสภานักเรียน และใหฝากโดยผู
มีอํานาจ 3 คน ลงนามจึงฝาก – ถอนไดโดยที่ปรึกษาคณะกรรมการสภา 2 คน และประธาน 1 คน ทั้งนี้
แลวแตสภานักเรียนจะเห็นสมควร
ขอ 103 ประธานสภานักเรียนหรือรองประธานสภานักเรียนในกรณีทที่ ําหนาที่แทนประธานสภานักเรียน มี
อํานาจสั่งจายเงินไดคราวละไมเกินสองพันบาท ถาเกินกวาจํานวนดังกลาว จะตองไดรับอนุมัติจากสภา
นักเรียนโดยเสียงขางมาก เวนแตกรณีจําเปนและเรงดวนใหอยูในดุลพินิจของประธานสภานักเรียนที่อนุมัติ
ใหจายได แลวตองรายงานใหสภานักเรียนทราบ และรายงานใหที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาทราบดวยวาจา
กอน แลวรายงานแจงในการประชุมคราวตอไปดวย
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หมวด 10
การแกไขระเบียบ
ขอ 104 การแกไขเพิม่ เติมระเบียบจะกระทําไดก็แตโดยคณะกรรมการสามในสี่หรือสมาชิกไมนอ ย
กวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเปนผูเสนอ
ขอ 105 กรณีตองมีการวินจิ ฉัยหรือตีความตามระเบียบใหประธานสภานักเรียนยืน่ เปนหนังสือ ตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียนและเมื่อกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียนไดวินิจฉัยแลวใหถือเปนที่สุด
ขอ 106 ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ มีอํานาจยุบเลิกสภานักเรียน หากปรากฏ
วาสภานักเรียนไดดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสียหายตอโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ หรือกอ
ความไมสงบเรียบรอยหรือเกี่ยวของกับยาเสพติดรายแรงหรือกอใหเกิดความเสียหายอื่นใด

หมวด 11
บทเฉพาะกาล
ขอ 107 ในวาระเริ่มแรกใหจัดตั้งสภานักเรียนตามระเบียบสภานักเรียนโรงเรียนพิปนู สังฆรักษ
ประชาอุทิศ
ขอ 108 ใหสภานักเรียนใหความเห็นชอบแกไขระเบียบตามขอ 104 หรือ 105
ขอ109 ใหผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ เปนผูประกาศใชระเบียบสภานักเรียน
และใหประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบฉบับนี้

ประกาศไวณวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช 2558

( นายสถิตย รัตนบุรี )
ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
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1

ธรรมนูญสภานักเรียน
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทศิ
พุทธศักราช 2558
หมวด 1
บททั่วไป
ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ พุทธศักราช 2558 เปนปที่ 42 แหงการ
สถาปนาโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ ดวยโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียนขึ้นและโดยเห็นสมควรแกการจัดการบริหารงานและเพื่อเปนกฎเกณฑในการจัด
ระเบียบแบงโครงสรางของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ จึงไดตรา
ธรรมนูญฉบับนี้ไวขึ้นโดยคําแนะนําและความยินยอมของนักเรียน คณะครูและผูอํานวยการโรงเรียน
พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
ขอ 1 ธรรมนูญฉบับนี้เรียกวา“ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนพิปนู สังฆรักษประชาอุทิศ พุทธศักราช 2558 ”
ขอ 2 ธรรมนูญฉบับนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันที่ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ ไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานทายธรรมนูญฉบับนี้เปนตนไป เพื่อใหความตามวรรคหนึ่งสมบูรณควรจัดใหมี
สําเนาธรรมนูญฉบับนี้ประกาศไว ณ ปายนิเทศจํานวนไมนอยกวา 3 แหง ทั่วโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชา
อุทิศ หรือ ประกาศทางอินเตอรเน็ต อีกชองทางหนึ่ง
ขอ 3 ขอความที่บัญญัติไวในธรรมนูญฉบับนี้
โรงเรียน หมายความวา โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ จังหวัด นครศรีธรรมราช
นักเรียน หมายความวา นักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
คณะครู หมายความวา คณะครูหรือบุคลากรที่ทํางานประจําในสังกัดโรงเรียน
คุณครูที่ปรึกษา หมายความวา คุณครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
ฝายบริหาร หมายความวา ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียน
ผูสมัครรับเลือกตั้ง หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมายความวา นักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
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การเลือกตั้ง หมายความวา การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนที่มีขึ้นในแตละครั้งในปการศึกษา
คณะกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้ง หมายความวา นักเรียนและคณะครูที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียนใน
การจัดการและการกํากับดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อใหการเลือกตั้งในครั้งนั้นเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
หนวยเลือกตั้ง หมายความวา สถานที่ที่ไดกาํ หนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
การประชุม หมายความวา การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนหรือการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
โครงการนักเรียนก็ไดแลวแตกรณี
ที่ประชุม หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหพิจารณาและใหความเห็นชอบในญัตติตา ง ๆ
มติที่ประชุม หมายความวา ขอสรุปของที่ประชุมในการใหความเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติ
ขอ 4 ธรรมนูญนี้ถือวา เปนบทบัญญัติที่บังคับสูงสุดของคณะกรรมการสภานักเรียนบทบัญญัติ คําสั่ง หรือ
ระเบียบการใดที่ออกโดยคณะกรรมการสภานักเรียนหรือองคกรที่เกี่ยวของอื่น ที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงธรรมนูญฉบับนี้ใหบทบัญญัติ คําสั่งหรือระเบียบการนั้นเปนอันใชบังคับมิได
การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้ตองไดรับความยินยอมและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สภานักเรียนชุดที่ปฏิบัติงานและคณะครูกลุมฝายงานกิจการนักเรียนตองนําญัตติการแกไขเพิม่ เติมพรอม
หลักการและเหตุผลประกอบในการแกไขเพิ่มเติมนัน้ รวมปรึกษากับฝายบริหารของโรงเรียนดวย
ขอ 5 คณะกรรมการสภานักเรียน หมายความวา องคกรกิจกรรมตัวแทนของนักเรียนโรงเรียน ซึ่งมีหนาที่
ประสานงานระหวางคณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนพรอมทั้งมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรม
ของนักเรียนและโรงเรียน และเปนองคกรที่ไดจําลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
ขอ 6 ใหรองผูอานวยการกลุม งานกิจการนักเรียนเปนผูรักษาการตามธรรมนูญฉบับนี้ถาไมมีรอง
ผูอํานวยการใหหวั หนาฝายกิจการนักเรียนรักษาการตามธรรมนูญฉบับนี้และใหมีอานาจออกประกาศหรือ
ระเบียบการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ ใหคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเปนครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนและครู
ผูรับผิดชอบงานสงเสริมประชาธิปไตยเปนครูที่ปรึกษาโดยตรงเพื่อใหคําแนะนําการบริหารงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 7 เมื่อมีปญหาเพราะไมไดบัญญัติขอความหรือความไมชัดเจนของขอความที่ไดบัญญัติไวในธรรมนูญ
ฉบับนี้ใหวินิจฉัยปญหานั้นตามเจตนารมณของประเพณีการปกครองของโรงเรียนหรือการดําเนินการของ
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดกอนที่ไดเคยปฏิบัติผานมาแลวตามลักษณะทางการปกครองที่ยุติธรรมแก
กรณีโดยอนุโลม
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หมวด 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
สวนที่ 1 องคประกอบ
ขอ 8 ใหมีประธานสภานักเรียนคนหนึ่ง รองประธานสภานักเรียน 4 คน และกรรมการสภานักเรียน
ฝายบริหารไมเกิน 25 คนคณะกรรมการสภานักเรียนจากตัวแทนหอง หองละ 1 คน ประกอบกันเปน
คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้และตามคําสั่งอื่น ๆ
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัตหิ นาที่ บุคคลตามวรรคหนึ่งนั้นตองไดรับการแตงตั้งและเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียนตองมีความเปนกลางในการดําเนินนโยบาย
ขอ 9 ในการปฏิบัติงานแตละครั้งคณะกรรมการสภานักเรียนตองมีเจตนารมณ มีอุดมคติและ
มีจุดมุงหมายในการทําหนาที่กรรมการสภานักเรียนอยางเดียวกันเพื่อใหงานนัน้ มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คณะกรรมการสภานักเรียนยอมเปนผูแทนของนักเรียนทุกคนในกิจการภายนอก และตองปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของนักเรียน
ขอ 10 องคประชุมของการประชุมแตละครัง้ ตองมีกรรมการสภานักเรียนเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภานักเรียนทัง้ หมดเทาที่มีอยูในขณะนั้นเวนแตประธานของที่ประชุมจะไดแจงในที่ประชุม
คราวกอนแลววาการประชุมคราวตอไปจะใชองคประชุมจํานวนเทาใด ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
สภานักเรียนแตละชุดในการตราและพิจารณากําหนดขอบังคับการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเอง
โดยตองใหสอดคลองกับธรรมนูญฉบับนี้ดว ย ใหประธานสภานักเรียนเปนประธานของที่ประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามขอบังคับการประชุมหรือมอบหมายใหรองประธานสภานักเรียนคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ
หนาที่แทนและดําเนินการประชุมตามขอบังคับการประชุมไดโดยอนุโลม การตราขอบังคับตามวรรคสอง
นั้นตองมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีดาเนินการประชุม การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ และอื่น ๆ ตามที่
ที่ประชุมเห็นสมควรใหมี การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหที่ประชุมถือตามเสียงขางมากเปนประมาณเวนแต
ธรรมนูญนี้หรือขอบังคับการประชุมจะไดบัญญัติเปนอยางอื่น โดยกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งยอมมีเสียง
หนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนแตละครั้ง ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
หนึ่งเสียงเพื่อเปนเสียงชี้ขาด
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สวนที่ 2
คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 11 คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน มีดังนี้
(1) เปนผูมีความจงรักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเคารพในเกียรติของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ
ประชาอุทิศอยางจริงใจ
(2) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นตลอดเวลา
(3) บาเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสว นรวม
(4) ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรวมทั้งมี
ความเปนผูนําและผูตามที่ดี
(5) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือหลักทางศาสนาอื่นๆที่นับถือ
(6) เปนผูอนุรักษและเผยแพร ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

สวนที่ 3
สิทธิของคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 12 สิทธิในการเสนอโครงการที่จะพัฒนาโรงเรียน
ขอ 13 สิทธิในการดาเนินงานตามโครงการที่เสนอ เมื่อโครงการผานการพิจารณาแลว
ขอ 14 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ขอ 15 สิทธิในการจัดการประชุมและเสนอญัตติใหเรียกประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 16 สิทธิในการเสนอญัตติและใชมติขอบังคับตามที่ประชุม
ขอ 17 สิทธิในการแสดงตนเปนคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 18 สิทธิในการตักเตือน แนะนําในขอบเขตที่ตนสามารถกระทําได
ขอ 19 สิทธิในการเสนอความคิดเห็นตอผูบ ริหารในกิจการอันเกี่ยวของกับนักเรียน
ขอ 20 สิทธิในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนตามที่โรงเรียนกําหนด
ขอ 21 สิทธิในการเปดอภิปรายทั่วไปประธานและรองประธานสภานักเรียนในกรณีทกี่ ารบริหารงาน
ผิดพลาดและกระทบตอผลประโยชนของคณะกรรมการสภานักเรียน
บทบัญญัตินี้ใหเปนอํานาจของผูที่ทาหนาที่ประธานในที่ประชุมที่จะพิจารณาเปนรายไป
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ขอ 22 สิทธิในการขอถอดถอนชื่อออกจากการเปนกรรมการสภานักเรียนที่รวมเสนอญัตติ
ขอ 32 สิทธิในการขอความรวมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ในการรวมกิจกรรมตางๆ
ขอ 33 สิทธิในการคัดคานมติ ขอบังคับที่เสนอ เมื่อตนเห็นวามติหรือขอบังคับนั้นขัดหรือแยงกับกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบรอยของประชาชน บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการคัดคานมติ
ที่ขัดหรือแยงตอระเบียบการของโรงเรียนและธรรมนูญฉบับนี้ดวยโดยอนุโลม
ขอ 34 สิทธิในการรับรองหรือเขาชื่อรวมเสนอโครงการ เมื่อเห็นวาโครงการนั้นเปนประโยชนตอนักเรียน
และสาธารณชน และไมขดั หรือแยงตอกฎหมายศีลธรรมอันดี

สวนที่ 4
หนาที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 35 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาทีป่ ฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน
ขอ 36 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาทีป่ ระพฤติตนเปนตัวอยางทีด่ ีของนักเรียนทั่วไป
ขอ 37 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาทีป่ ฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 38 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่ตอ งเขารวมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนทุกครั้งยกเวนเมื่อมี
เหตุสุดวิสยั หรือมีเหตุจาเปนอันมิอาจจะกาวลวงได
การลาการประชุมตองทําเปนหนังสือยืน่ ตอประธานที่ประชุมกอนวันประชุมวันหนึง่
ขอ 39 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่ตอ งเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกตามที่ได
มีคําสั่งโรงเรียนรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่นั้นอยางเต็มกําลังความสามารถ
ขอ 40 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่ตอ งออกเสียงเมือ่ ที่ประชุมตองการขอมติที่ประชุม
ขอ 41 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่รบั ผิดชอบในการบริหารงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใน
คณะกรรมการสภานักเรียนดังนี้
( 1 ) คณะกรรมการฝายอํานวยการและการคลัง
1.1 ประสานงานกับกลุมงานอํานวยการของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวของ
1.2 ดูแลงานปฏิคมของคณะกรรมการสภานักเรียน
1.3 ดูแลการจัดเก็บและเบิก – จายพัสดุตา ง ๆในคณะกรรมการสภานักเรียน
1.4 ดู แลการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน
1.5 ดูแลการจัดเก็บเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน
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( 2 ) คณะกรรมการฝายวิชาการ
2.1 ประสานงานกับกลุมงานวิชาการของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวของ
2.2 ประสานงานกับงานแนะแนวของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวของ
2.3 ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูตา ง ๆ ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวของ
2.4 ประสานงานกับงานหองสมุดและกลุมรักการอานในกิจกรรมตาง ๆที่เกี่ยวของ
2.5 จัดทําผลวิจัยของการศึกษาภายในโรงเรียน
2.6 เสนอขอมูลทางการศึกษาตาง ๆที่เปนประโยชนแกนักเรียนทุกคน
2.7 ประสานงานใหมกี ิจกรรมสงเสริมความรูดานวิชาการตามสถานการณตา ง ๆ อยางเหมาะสม
( 3 ) คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน
3.1 ประสานงานกับกลุมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวของ
3.2 ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของตางโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกลเคียง
3.3 ดูแลงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
3.4 จัดเวรคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อชวยดูแลงานชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในแตละวัน
3.5 ดูแลงานอาหารและโภชนาการของนักเรียน
4 ) คณะกรรมการฝายบริการและสวัสดิการ
4.ประสานงานกับกลุมงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนในกิจการตาง ๆ
4.2 ประสานงานกับงานอาคารสถานที่และนักงานภารโรงในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ
4.3 ดูแลการจัดสถานที่ในกิจกรรมที่เกีย่ วของ
4.4 ดูแลการจัดอาหารวางและอาหารในกิจกรรมที่เกีย่ วของ
4.5 ดูแลงานโสตทัศนูปกรณในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
4.6 ดูแลการเบิกจายและการเก็บอุปกรณสงคืนหลังเสร็จกิจกรรมที่เกีย่ วของ
( 5 ) คณะกรรมการฝายแผนงานและโครงการ
5.1 เสนอแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนประจําภาคเรียนตอที่ประชุม
5.2 ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว
5.3 ดูแลการเขียนโครงการและตรวจสอบความถูกตองโครงการตาง ๆ
5.4 นําโครงการที่จะเสนอฝายบริหารตอคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเพื่อตรวจสอบ
5.5 รับผิดชอบการเสนอโครงการตอฝายบริหารจนโครงการนั้นไดรับการอนุมัติ
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5.6 ดูแลการเขียนคําสั่งหรือบันทึกขอความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการที่เสนอ
5.7 เปนตัวแทนของคณะกรรมการสภานักเรียนในการเสนอโครงการตางๆเขาที่ประชุม
5.8 ออกแบบประเมินและประเมินผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการที่เกี่ยวของ
( 6 ) คณะกรรมการฝายดําเนินงานและติดตามมติการประชุม
6.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมตาง ๆ ตอคณะกรรมการสภานักเรียน
6.2 เรียกประชุมตาง ๆตามระเบียบวาระการประชุมทีก่ ําหนดไว
6.3 จัดหาสถานที่ประชุมตามความเหมาะสม
6.4 บันทึกวาระตางๆที่ไดพจิ ารณาและผลการลงมติในวาระตางๆของที่ประชุม
6.5 กลาวสรุปผลการประชุม ผลการลงมติ จํานวนผูเขาประชุม ขาดและลาประชุม
6.6 ดูแลเอกสารตางๆที่ใชประกอบในการประชุมแตละครั้ง
6.7 ดูแลความเรียบรอยตาง ๆ ตลอดการประชุม
( 7 ) คณะกรรมการฝายปกครองและดูแลชวยเหลือนักเรียน
7.1 ประสานงานกับนักเรียนและตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนในแตละหอง
7.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแตละวันของคณะกรรมการสภานักเรียนและตัวแทนหองเรียน
7.3 ปองกันการเกิดปญหายาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทในสถานศึกษา
7.4 ดูแลงานจราจรและความปลอดภัยในการใชถนนภายในโรงเรียน
7.5 สงเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
( 8 ) คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ
8.1 ประสานงานกับงานประชาสัมพันธของโรงเรียนในกิจการที่เกีย่ วของ
8.2 เผยแพรผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการสภานักเรียน
8.3 จัดรายการเสียงตามสายเผยแพรขอมูลตาง ๆ จากคณะกรรมการสภานักเรียน
8.4 ปรับขอมูลในเว็บไซดคณะกรรมการสภานักเรียนใหมีความทันสมัยตลอดเวลา
8.5 ดูแลความเรียบรอยในพิธีเคารพธงชาติ
8.6 ดูแลงานพิธีกรในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
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( 9 ) คณะกรรมการฝายสิง่ แวดลอม
9.1 ประสานงานกับฝายบริหารงานทั่วไป ฝายอาคารสถานที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ
9.2 ดูแลการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียน
9.3 ดูแลนโยบายการประหยัดพลังงานทุกชนิดในโรงเรียน
9.4 สงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียนในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน
9.5 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียน และกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวของ
ขอ 42 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาที่ในการประเมินและติดตามผลของกิจกรรมตางๆ ตามคําสั่งที่
ไดรับมอบหมาย

หมวด 3
ที่มาขององคกร
สวนที่ 1
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ 43 บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานสภา
นักเรียนตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้
(1) เปนนักเรียนโรงเรียนอยางถูกตองตามกฎหมาย
(2) เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือ 5 ของปที่มีการเลือกตัง้
(3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไมตากวา 2.00
(4) เปนผูมีคุณธรรมและมีความเปนกลางในการดําเนินนโยบาย
(5) เปนผูที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอยางจริงใจ
ขอ 44 บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานนักเรียน
ตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้
(1) ผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งจะตองสมัครเปนทีมโดยมีหัวหนาคนหนึ่งและสมาชิกฝายบริหาร 4 คน สมาชิก
25 คน โดยใหสมาชิกในทีมจะตางหองเรียนกันก็ยอมได
(2) เปนผูที่กาลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือ 5 ของปที่มีการเลือกตัง้
(3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไมตากวา 2.00
(4) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกพรรคที่สมัครระยะเวลาไมนอยกวา 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
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ขอ 45 บุคคลผูมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งหามมิใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้
(1) เปนบุคคลผูมีอาการทางจิตไมปกติ
(2) ไมไปใชสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งกอน
(3) เคยถูกหักคะแนนความประพฤติจากกลุมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
(4) เปนผูที่ปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียนที่กําหนดตลอดเวลา
(5) เคยใหถูกพักการเรียนไมวาดวยกรณีใด ๆ ก็ตาม
(6) ไมไดรับความยินยอมจากคุณครูที่ปรึกษาประจําชัน้ เรียนในการใหความเห็นชอบในการสมัคร
ขอ 46 กรรมการสภานักเรียนมีวาระการดํารงตําแหนงนับแตวนั ที่คณะกรรมการสภานักเรียนชุดกอนไดสง
มอบงานในหนาที่ใหอยางเปนทางการและหมดวาระการดํารงตําแหนงลงในวันที่ 31 มีนาคม ของป
การศึกษาที่ดาํ รงตําแหนงและใหถือวาสิ้นสุดการดํารงตําแหนงแตสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไดจนมี
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม และสิ้นสุดการดํารงตําแหนงในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ ขอใดขอหนึ่งตามขอ 45
(4) เมื่อกรรมการสภานักเรียนอื่นไมนอยกวาหนึ่งในหายืน่ ญัตติเปนหนังสือถอดถอนบุคคลนั้นตอ
รองผูอํานวยการกลุมกิจการนักเรียนและมีมติถอดถอนโดยการลงมติเปนการลับไมนอยกวาหาในหกของ
กรรมการสภานักเรียนทั้งหมดเทาที่มีอยูใ นขณะนัน้ ใหพน จากตําแหนง
(5) เมื่อมีการประกาศคําสั่งใหมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไป
บุคคลที่พนจากตําแหนงตองปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะไดกรรมการสภานักเรียนคนใหมมาทํา
หนาที่แทนโดยบุคคลที่พนจากตําแหนงตาม (1) (2) (3) และ (4) ใหกรรมการสภานักเรียนในสังกัดเดียวกัน
เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ 43 หรือ ขอ 44 แลวแตกรณีเปนกรรมการสภานักเรียนแทนบุคคลที่พนจาก
ตําแหนงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่บุคคลนั้นมีกรณีใหออกจากตําแหนง หากกรณีไมสามารถ
หาบุคคลใหมมาแทนไดทันกําหนดภายในเวลาดังกลาวหรือมีเหตุอื่นทีท่ ําใหกรรมการสภานักเรียนไมครบ
คณะใหอาจารยที่ปรึกษาหาบุคคลที่เหมะสมใหตารงตําแหนงแทนก็ได เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนหลังจากพนวาระตามวรรคหนึง่ ใหประธานและรองประธานสภานักเรียนยังคง
ดารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสภานักเรียนตอเพื่อรักษาการในชวงทีก่ ําลังจัดใหมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไป ในการนี้จะออกคําสัง่ หรือโครงการที่มีผลไดเสียตอคณะกรรมการสภา
นักเรียนชุดตอไปมิได เวนแตไดรับการแนะนําจากคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนแลว
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สวนที่ 2
วิธีการเลือกตั้ง
ขอ 47 การเลือกตั้งทุกครั้งตองมีคาประกาศหรือคําสั่งของผูอํานวยการโรงเรียนในการกําหนดวันรับสมัคร
วันเลือกตั้ง คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครและกําหนดหนวยเลือกตั้งดวย
ประธานสภานักเรียน มีการเลือกตั้งโดยตรงและลับจากผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการสภานักเรียนเปนผูกําหนดและขอความเห็นชอบจาก ผูอํานวยการ
โรงเรียนในการประกาศนั้น
ขอ 48 การกําหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งตองมีระยะเวลาหางกันอยางนอย 15 วัน
เมื่อไดมีการกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งเปนที่เรียบรอยแลวใหดําเนินการรับสมัครในระยะเวลาอยาง
นอย 2 วันและกําหนดระยะเวลาการเลือกตัง้ ในวันเลือกตัง้ อยางนอย 2 ชั่วโมงตอกัน
การกําหนดวันเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและวันเลือกตั้งประธานนักเรียนใหกําหนดเปนวันเดียวกันทัว่
โรงเรียน
ขอ 49 เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งใหมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกตัง้
ใหประธานสภานักเรียนเปนประธานและใหรองประธานสภานักเรียนเปนรองประธานคณะกรรมการ
ผูดําเนินการเลือกตั้ง ใหนักเรียนหัวหนาหองหรือตัวแทนหองหองละหนึ่งคนเปนกรรมการผูดาเนินการ
เลือกตั้งประจําหนวยเลือกตัง้ ในการนีใ้ หคุณครูที่ปรึกษา คุณครูที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งเปนผูอํานวยการ
เลือกตั้งประจําหนวยเลือกตัง้ และที่ปรึกษาประจําหนวยเลือกตั้ง และเปนกรรมการผูสังเกตการณการ
เลือกตั้งดวยก็ได กรรมการตามวรรคสองและวรรคสามนั้นตองไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการโรงเรียน
ขอ 50 เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งใหผูสมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิ หาเสียงเลือกตั้งได
เทาที่จําเปน และไมขัดกับหลักการการเลือกตั้งตามธรรมนูญฉบับนี้และให โรงเรียนจัดหาสถานทีส่ ําหรับหา
เสียงเเละแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละครั้งดวย
ขอ 51 เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรมหามมิใหผสู มัครรับเลือกตั้งทํา การทุจริตการ
เลือกตั้งไมวาดวยการใหหรือสัญญาวาจะใหสิ่งของ หรือดวยการขูเข็นหรือบังคับหลอกลวงดวยประการใดๆ
เพื่อใหตนหรือผูอื่นนั้นไดหรือเสียผลประโยชนในการเลือกตั้ง และใหรวมถึงการกระทําของผูสนับสนุน
ผูสมัครนั้นดวยโดยอนุโลม
ขอ 52 ในวันเลือกตั้งทุกหนวยเลือกตั้งตองทําการเปดและปดหีบเลือกตั้งพรอมกัน
ขอ 53 ผูมีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งตองตรวจสอบรายชื่อผูมสี ิทธิเลือกตั้งตามหนวยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
และในวันเลือกตั้งตองแสดงบัตรนักเรียน บัตรประจาตัวประชาชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหตอ
กรรมการผูดําเนินการเลือกตัง้ ประจาหนวยเลือกตั้งเพื่อขอรับบัตรเลือกตั้งเวนแตคณะกรรมการผูดําเนินการ
เลือกตั้งประจําหนวยเลือกตัง้ นั้นจะไดพจิ ารณาและใหความเห็นชอบแตละกรณีไป
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ขอ 54 ใหดําเนินการนับคะแนนผูสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนพรอมกัน ทุกหนวยเลือกตั้ง ณ หนวย
เลือกตั้งนั้นๆ เวลาหลังจากทีไ่ ดปดการลงคะแนนเปนทีเ่ รียบรอยแลว ใหดําเนินการนับคะแนนผูสมัครรับ
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนพรอมกันทุกหนวยเลือกตั้ง ณ หนวยเลือกตั้ง
ขอ 55 หามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน โดยบัตรที่มีลักษณะตอไปนี้เปนบัตรเสีย
(1) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายกากบาท
(2) บัตรที่มิหยัง่ ทราบวาลงคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตั้งคนใด
(3) บัตรที่มีรอยขีดขาดแมแตสวนใดสวนหนึ่งก็มิได
(4) บัตรที่กรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งประจาหนวยตัดสินแลววา เปน “บัตรเสีย”
บัตรเลือกตั้งใดเปนบัตรเสียใหระบุวา “บัตรเสีย ” และใหมีกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยลง
ลายมือชื่อรับรองในบัตรนั้นดวยอยางนอย 2 คน บัตรเลือกตั้งตองมีจํานวนหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้งครบ
และตองมีชองระบุไมประสงคลงคะแนนใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดเลยดวย
ขอ 56 เมื่อนับคะแนนแลวเสร็จใหคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยสงจํานวนผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้นและคะแนนทัง้ หมดที่นับไดรวมทั้งจํานวนบัตรเสียและคะแนนที่ไมประสงค
เลือกไปยังประธานคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง
คะแนนของผูสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งตองเรียงผูส มัครที่มคี ะแนนสูงสุดที่นบั ไดตามลําดับจนครบ
จํานวนผูสมัครที่รับเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้นทุกคนดวย
ขอ 57 ใหผูทสี่ มัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนอันดับหนึ่งเปนประธานสภานักเรียน ในกรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียนเพียงคนเดียวตองไดคะแนนไมนอ ยกวารอยละยี่สิบของผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง
หากกรณีไมมผี ูไดคะแนนถึงเกณฑตามวรรคสองหรือวรรคสามแลวแตกรณีใหมีการเลือกตั้งใหมอกี ครั้ง
หนึ่ง ถายังไมไดคะแนนถึงเกณฑทกี่ ําหนดอีกในกรณีนี้ ใหถือวาผูสมัครรับเลือกตั้งคนนั้นไดรับตําแหนง
ตามหลักเสียงขางมากเลยโดยไมตองเลือกตั้งอีกในครั้งตอไปก็ได
ขอ 58 ใหประธานคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้งเปนผูประกาศผลการเลือกตั้งและแจงวาผูสมัครรับ
เลือกตั้งคนใดที่ไดรับเลือกตัง้ และรายงานผลนั้นใหนกั เรียนทุกคนไดทราบ
ขอ 59 หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนประธานสภานักเรียนมีหนาที่สรรหาและ
แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ 43 และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 45 เปนรองประธานสภานักเรียนอีก
9 คนตามระเบียบใหมนี้ เพื่อเปนคณะกรรมการฝายอํานวยการของคณะกรรมการสภานักเรียน
การพิจารณาแตงตั้งตามวรรคหนึ่งนั้นตองคํานึงถึงบุคคลที่มีความเหมาะสมโดยตองใหมี
ผูที่เหมาะสมไดรับการแตงตัง้ เปนรองประธานสภานักเรียน
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ขอ 60 หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนประธานนักเรียน พิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการสภา โดยจะตองแตงตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ 44 และไมมีลกั ษณะตองหามตามขอ
45 การพิจารณาแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองคํานึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากทีมตาง ๆที่สมัครรับเลือกตั้งอยางเปน
ธรรมโดยใหมผี ูสมัครจากทุกทีมเปนกรรมการไดดว ยโดยอนุโลม เวนแตไดมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการ
ไมใหความยินยอมของบุคคลที่ถูกทาบทามนั้น
ขอ 61 ผูที่ไดรับการเลือกตั้งและไดรับการแตงตั้งตามขอ 59 ใหเปนคณะกรรมการสภานักเรียนนั้นตองไป
รายงานตัวเพื่อไดรับการประกาศผลจากประธานกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้ง ผูที่รับการประกาศผลตาม
วรรคหนึ่งตองมีหนาที่ไปเขาคายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนจึงจะสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการสภานักเรียนได เวนแตมีเหตุสุดวิสัยอันมิอาจเขารวมอบรมได

หมวด 4
การดําเนินนโยบายพื้นฐาน
ขอ 62 คณะกรรมการสภานักเรียนตองพิทกั ษรักษาไวซึ่งธรรมนูญฉบับนี้
ขอ 63 คณะกรรมการสภานักเรียนตองสงเสริมความสัมพันธไมตรีอันดีระหวางนักเรียน
ทุกคนรวมทั้งประสานประโยชนระหวางคณะครูและนักเรียนดวย
ขอ 64 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรมเกี่ยวกับการประกวดมารยาทไทยของนักเรียนขึ้นภายใน
โรงเรียน
ขอ 65 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทาโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับรองผูอานวยการ
และคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเกีย่ วกับการดําเนินงานการแขงขันกีฬาสีหรือกีฬาอําเภอ
ขอ 66 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูที่ปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่ วกับการพัฒนาสิง่ แวดลอมและการรักษาความสะอาด
ขอ 67 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําแผนการปฎิบัติงานของแตละภาคเรียนและดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ตามแผนงานที่ไดกําหนดไวแลวนัน้
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ขอ 68 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมและการ
ดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน
ขอ 69 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูที่ปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่ วกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนตามธรรมนูญฉบับนี้
ขอ 70 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูที่ปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่ วกับการเขาคายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไป
ขอ 71 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูที่เกี่ยวของ
ในการจัดการปจฉิมนิเทศใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6
ขอ 72 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ใหคณะกรรมการสภานักเรียนจัดใหมีคณะที่ปรึกษาและ
พัฒนากิจการของคณะกรรมการสภานักเรียนจานวนไมเกิน 10 คน เพือ่ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการสภานักเรียนในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการตาง ๆของคณะกรรมการสภา
นักเรียน การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในคณะที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาแตงตั้งจากผูมีความรู
และความสามารถในการบริหารงานและมีความเขาใจเปนอยางดีในโครงการตาง ๆ ของคณะกรรมการสภา
นักเรียน โดยใหเปนนักเรียนที่เคยเปนกรรมการสภานักเรียนมากอนเวนแตมีเหตุสุดวิสัยอื่นที่จะไมสามารถ
แตงตั้งบุคคลดังกลาวไดกใ็ หพิจารณาถึงความสามารถและประสบการณของบุคคลนั้นแทนและบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อตองใหความยินยอมแลว การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในคณะที่ปรึกษาตามวรรค
หนึ่งตองพิจารณาถึงความเหมาะสมตามองคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่และการดําเนินกิจการของคณะที่
ปรึกษาใหเปนไปตามที่ขอบังคับการประชุมกําหนด

หมวด 5
การดําเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน
ขอ 73 คณะกรรมการสภานักเรียนตองดําเนินการใหมกี ารเปดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
ครั้งแรกภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษานัน้ การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่งให
พิจารณาและชีแ้ จงถึงบทบัญญัติตาง ๆ ตามธรรมนูญฉบับนี้และใหมีการแบงคณะกรรมการฝายตาง ๆตามที่
ที่ประชุมไดกาํ หนด
ขอ 74 ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนประธานสภานักเรียนตองแบงหนาที่งานตางๆใหรองประธานสภานักเรียนที่
แตงตั้งตามขอ 59 ดูแลรับผิดชอบงานฝายอํานวยการและการคลัง งานฝายวิชาการ งานฝายกิจการนักเรียน
งานฝายบริการและสวัสดิการ งานฝายแผนงานและโครงการ งานฝายการดําเนินงาน
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และติดตามมติการประชุม งานฝายปกครองและการดูแลชวยเหลือนักเรียน งานฝายประชาสัมพันธและ
สารสนเทศ และงานฝายสิ่งแวดลอม
ขอ 75 กรรมการสภานักเรียนทุกคนตองรับผิดชอบในงานของคณะกรรมการฝายตางๆตาม
ขอ 41 โดยตนสมัครใจและที่ประชุมเห็นชอบ คณะกรรมการสภานักเรียนอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ฝายกี่คณะก็ไดแตคณะกรรมการ ฝายที่ตั้งขึ้นนั้นตองมีหนาที่ในการดําเนินงานที่สอดคลองกับขอ 41 และให
สังกัดในความดูแลของงานรองประธานสภานักเรียนตามขอ 75
ขอ 76 กรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งมีสทิ ธิดํารงตําแหนงในคณะกรรมการฝายได 2 คณะ
แตผูที่ดํารงตําแหนงประธาน รองประธานกรรมการสภานักเรียนและกรรมการสภานักเรียนที่เปนประธาน
กรรมการฝายใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการฝายนั้นไดเพียงคณะเดียว
ขอ 77 ใหประธานสภานักเรียนแตงตั้งกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสภา
นักเรียนและอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคนหนึ่งหรือสองคนก็ได
ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนเลขานุการในคณะกรรมการสภานักเรียนตองเปนคณะกรรมการฝายดําเนินงาน
และติดตามมติการประชุมดวยโดยอนุโลม เลขานุการตามวรรคหนึ่งใหเปนเลขานุการการประชุมแตละครั้ง
ดวยโดยอนุโลม
ขอ 78 การดําเนินการใด ๆ ที่เปนเรื่องจําเปนและเรงดวนที่ตองใหคณะกรรมการสภานักเรียนดําเนินการให
ประธาน รองประธานสภานักเรียนดําเนินการเทาที่จําเปนไปพลางกอนไดโดยไมตองขออนุมัติมติของที่
ประชุม การดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองเเจงการดําเนินการที่ไดทําไปนั้นตอกรรมการสภานักเรียนภายใน
ครั้งแรกที่มีการเรียกประชุม
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หมวด 6
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน
ขอ 84 ใหมีคณะนักเรียนหนึ่งในคณะกรรมการสภานักเรียนอันประกอบดวยคณะกรรมการสภานักเรียน
และหัวหนาหองทุกหองในโรงเรียนโดยใหเรียกคณะนี้วา คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนหรือให
เรียกชื่อโดยยอวาคณะกรรมการ พคน. นักเรียนหัวหนาหองนั้นจะตองมาจากการเลือกตั้งหรือไดรบั การ
แตงตั้งโดยเสียงขางมากจากนักเรียนในหองและไดรับความเห็นชอบจากคุณครูที่ปรึกษาของหองเรียน
ใหนกั เรียนหัวหนาหองเปนตัวแทนของนักเรียนในหองเรียนในการแสดงความคิดเห็นและเสนอญัตติตาง ๆ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ พคน.
ขอ 85 ใหคณะกรรมการ พคน. เลือกตั้งประธานคณะกรรมการ พคน. คนหนึ่งและรองประธาน
คณะกรรมการ พคน. คนหนึง่ หรือสองคนก็ไดตามแตทปี่ ระชุมกําหนด หามมิใหเสนอชื่อผูดํารงตําแหนง
ประธานและรองประธานสภานักเรียนเปนประธานหรือรองประธาน คณะกรรมการ พคน.
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งใหที่ประชุมเลือกโดยสมาชิกเสนอรายชื่อและที่ประชุมลงมติเห็นชอบโดยวิธยี ก
มือขึ้นพนศีรษะโดยใหผูที่ไดคะแนนสูงสุดไดรับเลือกเปนประธานคณะกรรมการ พคน.และผูที่ไดคะแนน
ลําดับรองลงมาเปนรองประธานคณะกรรมการ พคน.
ขอ 86 ใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ พคน. ครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแตวันเรียกประชุม
คณะกรรมการสภานักเรียนครั้งแรกและใหมีการประชุมทุกครั้งที่มีวาระพิจารณาและใหความเห็นชอบ
โครงการตาง ๆโดยใหประธานคณะกรรมการ พคน. จะเปนผูกําหนด การประชุมทุกครั้งใหใชขอบังคับการ
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโดยอนุโลม การประชุมครั้งแรกใหประธานสภานักเรียนเปนผูก ําหนดวัน
และเปนประธานคณะกรรมการ พคน. ชั่วคราวเพื่อใหสมาชิกคณะกรรมการ พคน. ดําเนินการเลือกประธาน
และรองประธานคณะกรรมการ พคน. การประชุมทุกครั้งใหเลขานุการคณะกรรมการสภานักเรียนเปน
เลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการ พคน. ดวยโดยอนุโลม
การประชุมคณะกรรมการ พคน . แตละครั้งตองมีสมาชิกคณะกรรมการ พคน. เขาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูจงึ จะนับวาเปนองคประชุมเวนแตมีประธานของที่ประชุมจะ
พิจารณาเห็นชอบเองวาในการประชุมครั้งนั้นควรใชองคประชุมจํานวนเทาใด แตตองคํานึงถึงขอเสนอที่
เปนความเห็นของสมาชิกและเสียงขางมากที่เขาประชุมขณะนั้นที่จะใหมีการดําเนินการประชุมตอไปโดย
ไมครบองคประชุมก็ได
ขอ87 ประธานและรองประธานกรรมการสภานักเรียนตองแถลงนโยบายตอที่ประชุมคณะกรรมการ พคน.
และใหสมาชิกคณะกรรมการ พคน. ทุกคนมีสิทธิอภิปรายเรื่องที่แถลงไดแตหามลงมติเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบใดๆทั้งสิ้น
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ขอ 88 สมาชิกคณะกรรมการ พคน. ทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถามปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนไดโดยเสนอญัตติกระทูเปนคําถามตอประธานคณะกรรมการ พคน. เพื่อให
ดําเนินการยื่นกระทูคาถามนัน้ ตอกรรมการสภานักเรียนผูท ี่ตองตอบกระทูนั้นตอที่ประชุมคณะกรรมการ
พคน. ตอไป กระทูคําถามนั้นตองมีลักษณะเปนเรื่องการทํางานในหนาที่หามมิใหถามเรื่องสวนตัวและใน
การตอบกระทูข องกรรมการสภานักเรียนนัน้ ตองตอบตรงประเด็นหรือจะไมตอบก็ไดถา เรื่องนั้นเปนเรื่อง
สวนตัว

หมวด 7
การเสนอโครงการของคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน
ขอ 89 คณะกรรมการ พคน. ทุกคนมีสิทธิเสนอโครงการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนไดโดยยืน่
ญัตติเสนอโครงการพรอมหลักการและเหตุผลประกอบโครงการนั้นโดยตองมีสมาชิกคณะกรรมการ พคน.
รับรองโครงการนั้นไมนอยกวา 10 คน โดยใหยื่นญัตติเสนอโครงการนั้นตอประธานคณะกรรมการ พคน.
ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการ พคน. นักเรียนทุกคนอาจเขาชื่อรวมกันเพื่อเสนอโครงการที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนไดโดยตองรวบรวมรายชื่อนักเรียนทีส่ นใจและตองการเสนอโครงการนั้น
อยางนอย 350 คน และใหยนื่ เสนอโครงการนั้นตอประธานสภานักเรียนเพื่อใหประธานสภานักเรียน
นําเสนอโครงการนั้นตอที่ประชุมคณะกรรมการ พคน. ญัตติเสนอโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองนั้น
ใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ พคน.พิจารณาใหความความเห็นชอบกับโครงการนั้นเมื่อที่ประชุมได
ใหความเห็นชอบแลวใหเสนอโครงการนั้นตอประธานสภานักเรียนเพือ่ ดําเนินการตามที่โรงเรียนกําหนด
ขอ 90 การใหความเห็นชอบโครงการตาง ๆ ของคณะกรรมการ พคน. นั้นสมาชิกคณะกรรมการ พคน. แต
ละคนมีสิทธิเสนอญัตติและแปรญัตติในถอยคําหรือขอความตาง ๆ ที่ปรากฏในโครงการนั้นได
ขอ 91 ใหคณะกรรมการ พคน. พิจารณาโครงการที่เสนอตอที่ประชุมนั้นโดยเรียงลําดับตามขั้นตอนการ
เขียนโครงการเมื่อที่ประชุมพิจารณาโครงการนั้นเสร็จเรียบรอยแลวใหผูที่เปนประธานของที่ประชุมขอมติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการ พคน. เพื่อใหอนุมัติหรือไมอนุมัติ โครงการนั้น
ขอ 92 โครงการใดที่คณะกรรมการ พคน. ใหความเห็นชอบอนุมัติแลวใหประธานคณะกรรมการ พคน.
นําเสนอโครงการนั้นตอประธานสภานักเรียนเพื่อใหประธานคณะกรรมการสภานักเรียนมอบโครงการนั้น
ใหรองประธานกรรมการสภานักเรียนฝายแผนงานและโครงการนาไปพิมพและเสนอโครงการนั้นตอฝาย
บริหารของโรงเรียนอนุมัติตอ ไป
ขอ 93 โครงการใดที่พิมพเรียบรอยแลวใหนําโครงการนั้นมอบคุณครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
ในกลุมงานกิจการนักเรียนเพือ่ ตรวจทานความถูกตองของการพิมพกอนนาเสนอเพื่ออนุมัติตอไป
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ขอ 94 โครงการใดที่มีหลักการและเหตุผลที่ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของกฎหมายศีลธรรมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของคนในสังคมหามมิใหเสนอ โครงการที่เสนอตามวรรคหนึ่งนัน้ รวมทั้ง
โครงการที่มีหลักการและเหตุผลขัดหรือแยง ตอระเบียบการของโรงเรียนหรือธรรมนูญฉบับนี้ดวยโดย
อนุโลม
ขอ 95 โครงการทุกโครงการที่มาจากนักเรียนนั้นตองผานการพิจารณาและใดรับความยินยอมหรือคําแนะนํา
จากคณะกรรมการ พคน. กอน โครงการทุกโครงการที่มาจากการพิจารณาของคณะกรรมการ พคน. ให
ประธานสภานักเรียนเปนผูล งลายมือชื่อในฐานะผูเสนอโครงการเทานั้น
ขอ 96 ในวันทีม่ ีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการใหประธานคณะกรรมการ พคน.แจงตอสมาชิก
ลวงหนาอยางนอย 1 วันเวนแตไดนัดวันประชุมไวตั้งแตที่ประชุมครั้งที่ผานมาแลว
ในการนีใ้ หประธานคณะกรรมการ พคน. เปนผูประสานงานกับคณะกรรมการฝายดําเนินงานและติดตามมติ
การประชุมเพือ่ ใหเรียกประชุมและกําหนดวัน เวลา และสถานที่สําหรับใชประชุมคณะกรรมการ พคน.ดวย
โดยอนุโลม
ขอ 97 ในวันประชุมคณะกรรมการ พคน. ใหผูเสนอโครงการแสดงตนตอที่ประชุมและแถลงหลักการและ
เหตุผลในการเสนอโครงการดวยตนเอง โครงการใดถึงวาระพิจารณาแลวปรากฏตอทีป่ ระชุมวาผูเสนอ
โครงการไมอยูในที่ประชุมใหโครงการนัน้ เปนอันตกไปมิใหนํามาพิจารณา
ขอ 98 โครงการทุกโครงการที่เสนอนั้นตองผานการเห็นชอบและอนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือรอง
ผูอํานวยการที่รักษาราชการแทนผูอํานวยการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามอํานาจหนาที่ โครงการใดที่ทําไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้หรือไมไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พคน. หรือไม
ไดรับการอนุมตั ิโครงการจากฝายบริหารของโรงเรียนใหโครงการนั้นเปนอันตกไปและหามมิใหเสนอ
โครงการนั้นอีกตลอดภาคเรียน

ประกาศไว ณ วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช 2558

( นายสถิตย รัตนบุรี )
ผูอานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ

