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    บทนํา 
 
                 ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  พุทธศักราช 2558 นี้ จัดทําข้ึนโดย
ปรับจากฉบับแรกท่ีทดลองใชเม่ือปการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางการแบง
โครงสรางการทํางาน สิทธิหนาท่ี การเลือกต้ัง องคประกอบ ท่ีมา รวมท้ังบทบาทและหนาท่ีของ
คณะกรรมการสภานักเรียน ท้ังนี้คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  รุนป
การศึกษา 2556 ไดตระหนักและทราบถึงปญหาเปนอยางดี จึงเสนอแนวทางแกไขปญหาและขอคําปรึกษา
จากคณะครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อจัดระบบการบริหารงานของคณะกรรมการสภา
นักเรียนใหมีระเบียบแบบแผนปฏิบัติท่ีชัดเจน และใหมีการยกรางธรรมนูญสภานักเรียน ในปการศึกษา 
2556  กําหนดใหใชเปนฉบับทดลอง มาจนถึงปการศึกษา 2557 โดยผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการนักเรียน (พคน.) และฝายบริหารของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  เพื่อใหงานมี
ประสิทธิภาพและทรงไวซ่ึงผลประโยชนของโรงเรียนสืบไป  คณะครู  และคณะกรรมการสภานักเรียน      
ปการศึกษา 2558  จึงเห็นสมควรนําธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  พุทธศักราช 
2557  ซ่ึงผานการพิจารณาเห็นชอบเรียบรอยแลว  มาใชใหเกิดประโยชน 
 
 

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  
     ฝายกิจการนักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 

  ปการศึกษา  2558   
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  ธรรมนูญสภานักเรียน 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทศิ 

      พุทธศักราช 2558 
 

 

         หมวด 1  
        บททั่วไป 
 

ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ พุทธศักราช 2558   เปนปท่ี42 แหงการสถาปนา
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศดวยโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการไดจัดต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียนข้ึนและโดยเห็นสมควรแกการจัดการบริหารงานและเพื่อเปนกฎเกณฑในการจัด
ระเบียบแบงโครงสรางของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ จึงไดตรา
ธรรมนูญฉบับนี้ไวข้ึนโดยคําแนะนําและความยินยอมของนักเรียนคณะครูและผูอํานวยการโรงเรียน 
พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 
 

ขอ 1 ธรรมนูญฉบับนี้เรียกวา“ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ พุทธศักราช 2558 ”  
ขอ 2 ธรรมนูญฉบับนี้ใหใชบังคับนับต้ังแตวันท่ีผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ ไดลง
ลายมือช่ือไวเปนหลักฐานทายธรรมนูญฉบับนี้เปนตนไปเพื่อใหความตามวรรคหน่ึงสมบูรณควรจดัใหมี
สําเนาธรรมนูญฉบับนี้ประกาศไวณปายนิเทศจํานวนไมนอยกวา 3  แหงท่ัวโรงเรียนพปูินสังฆรักษประชา
อุทิศ  หรือ  ประกาศทางอินเตอรเน็ตอีกชองทางหนึ่ง 
ขอ 3 ขอความท่ีบัญญัติไวในธรรมนูญฉบับนี้ 
โรงเรียนหมายความวาโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ จังหวดั นครศรีธรรมราช 
นักเรียนหมายความวานักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 
คณะครูหมายความวาคณะครูหรือบุคลากรท่ีทํางานประจําในสังกัดโรงเรียน 
คุณครูท่ีปรึกษาหมายความวาคุณครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน 
ฝายบริหารหมายความวาผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียน 
ผูสมัครรับเลือกตั้งหมายความวาผูสมัครรับเลือกต้ังประธานสภานักเรียน 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งหมายความวานักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 
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การเลือกตั้งหมายความวาการเลือกต้ังประธานสภานักเรียนท่ีมีข้ึนในแตละคร้ังในปการศึกษา 
คณะกรรมการผูดําเนนิการเลือกตั้งหมายความวานักเรียนและคณะครูท่ีไดรับมอบหมายจากโรงเรียนในการ
จัดการและการกํากับดูแลเกีย่วกับการเลือกต้ังเพื่อใหการเลือกต้ังในคร้ังนั้นเปนไปโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม 
หนวยเลือกตั้งหมายความวาสถานท่ีท่ีไดกาํหนดใหทําการลงคะแนนเลือกต้ังประธานสภานักเรียน 
การประชุมหมายความวาการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนหรือการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
โครงการนักเรียนกไ็ดแลวแตกรณ ี
ท่ีประชมุหมายความวาสถานท่ีท่ีกําหนดใหพิจารณาและใหความเห็นชอบในญัตติตางๆ 
มติท่ีประชุมหมายความวาขอสรุปของท่ีประชุมในการใหความเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติ 
ขอ 4 ธรรมนูญนี้ถือวาเปนบทบัญญัติท่ีบังคับสูงสุดของคณะกรรมการสภานักเรียนบทบัญญัติคําส่ังหรือ
ระเบียบการใดท่ีออกโดยคณะกรรมการสภานักเรียนหรือองคกรท่ีเกี่ยวของอ่ืนท่ีขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงธรรมนูญฉบับนี้ใหบทบัญญัติคําส่ังหรือระเบียบการนั้นเปนอันใชบังคับมิได 
การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้ตองไดรับความยินยอมและเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สภานักเรียนชุดท่ีปฏิบัติงานและคณะครูกลุมฝายงานกิจการนักเรียนตองนําญัตติการแกไขเพ่ิมเติมพรอม
หลักการและเหตุผลประกอบในการแกไขเพิ่มเติมนัน้รวมปรึกษากับฝายบริหารของโรงเรียนดวย 
ขอ 5 คณะกรรมการสภานักเรียนหมายความวาองคกรกิจกรรมตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนซ่ึงมีหนาท่ี
ประสานงานระหวางคณะผูบริหารคณะครูนักเรียนและชุมชนพรอมท้ังมีบทบาทในการดําเนนิกิจกรรมของ
นักเรียนและโรงเรียนและเปนองคกรท่ีไดจําลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
ขอ 6 ใหรองผูอํานวยการกลุมงานกิจการนกัเรียนเปนผูรักษาการตามธรรมนูญฉบับนี้ถาไมมีรอง
ผูอํานวยการใหหวัหนาฝายกิจการนกัเรียนรักษาการตามธรรมนูญฉบับนี้และใหมีอานาจออกประกาศหรือ
ระเบียบการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพใหคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเปนครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนและครู
ผูรับผิดชอบงานสงเสริมประชาธิปไตยเปนครูท่ีปรึกษาโดยตรงเพ่ือใหคําแนะนําการบริหารงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอ 7 เม่ือมีปญหาเพราะไมไดบัญญัติขอความหรือความไมชัดเจนของขอความท่ีไดบัญญัติไวในธรรมนูญ
ฉบับนี้ใหวินิจฉัยปญหานั้นตามเจตนารมณของประเพณกีารปกครองของโรงเรียนหรือการดําเนนิการของ
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดกอนท่ีไดเคยปฏิบัติผานมาแลวตามลักษณะทางการปกครองท่ียุติธรรมแก
กรณีโดยอนุโลม 
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หมวด 2  
 

คณะกรรมการสภานักเรียน 
 

สวนท่ี 1 องคประกอบ 
ขอ  8 ใหมีประธานสภานกัเรียนคนหนึ่งรองประธานสภานักเรียน3   คน   และกรรมการสภานักเรียนฝาย
บริหารไมเกิน 60  คนคณะกรรมการสภานักเรียนจากตัวแทนหอง  หองละ 2  คนประกอบกนัเปน
คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้และตามคําส่ังอ่ืนๆ 
ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงนั้นตองไดรับการแตงต้ังและเหน็ชอบจาก
ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียนตองมีความเปนกลางในการ
ดําเนินนโยบาย 
ขอ 9 ในการปฏิบัติงานแตละคร้ังคณะกรรมการสภานักเรียนตองมีเจตนารมณมีอุดมคติและ 
มีจุดมุงหมายในการทําหนาท่ีกรรมการสภานักเรียนอยางเดียวกันเพื่อใหงานนัน้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
คณะกรรมการสภานักเรียนยอมเปนผูแทนของนักเรียนทุกคนในกิจการภายนอกและตองปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความซ่ือสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของนักเรียน 
ขอ 10 องคประชุมของการประชุมแตละคร้ังตองมีกรรมการสภานักเรียนเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภานักเรียนท้ังหมดเทาท่ีมีอยูในขณะนั้นเวนแตประธานของท่ีประชุมจะไดแจงในท่ีประชุม
คราวกอนแลววาการประชุมคราวตอไปจะใชองคประชุมจํานวนเทาใดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสภา
นักเรียนแตละชุดในการตราและพิจารณากาํหนดขอบังคับการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเองโดย
ตองใหสอดคลองกับธรรมนูญฉบับนี้ดวยใหประธานสภานักเรียนเปนประธานของท่ีประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามขอบังคับการประชุมหรือมอบหมายใหรองประธานสภานักเรียนคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาท่ี
แทนและดําเนนิการประชุมตามขอบังคับการประชุมไดโดยอนุโลมการตราขอบังคับตามวรรคสองนั้นตองมี
บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับวิธีดาเนนิการประชุมการเสนอญัตติการอภิปรายการลงมติและอ่ืนๆตามท่ีท่ีประชุม
เห็นสมควรใหมีการลงมติวินจิฉัยขอปรึกษาใหท่ีประชุมถือตามเสียงขางมากเปนประมาณเวนแตธรรมนูญนี้
หรือขอบังคับการประชุมจะไดบัญญัติเปนอยางอ่ืนโดยกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึง่ในการ
ออกเสียงลงคะแนนแตละคร้ังถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อ
เปนเสียงช้ีขาด 
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สวนท่ี 2  
คุณลักษณะท่ีพึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานกัเรียน 
 

ขอ 11 คุณลักษณะท่ีพึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียนมีดังนี ้
(1)  เปนผูมีความจงรักดีตอชาติศาสนาพระมหากษัตริยและเคารพในเกยีรติของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ
ประชาอุทิศอยางจริงใจ 
(2)ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืนตลอดเวลา 
(3) บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม 
(4)ยึดม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรวมท้ังมี
ความเปนผูนําและผูตามท่ีด ี
(5) เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือหลักทางศาสนาอ่ืนๆท่ีนับถือ 
(6) เปนผูอนุรักษและเผยแพรขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
 
สวนท่ี 3  
สิทธิของคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขอ 12 สิทธิในการเสนอโครงการท่ีจะพัฒนาโรงเรียน 
ขอ 13 สิทธิในการดาเนนิงานตามโครงการท่ีเสนอเม่ือโครงการผานการพิจารณาแลว 
ขอ 14 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ขอ 15 สิทธิในการจัดการประชุมและเสนอญัตติใหเรียกประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขอ 16 สิทธิในการเสนอญัตติและใชมติขอบังคับตามท่ีประชุม 
ขอ 17 สิทธิในการแสดงตนเปนคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขอ 18 สิทธิในการตักเตือนแนะนําในขอบเขตที่ตนสามารถกระทําได 
ขอ 19 สิทธิในการเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารในกจิการอันเกี่ยวของกับนักเรียน 
ขอ 20 สิทธิในการเขารวมกจิกรรมตางๆของโรงเรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
ขอ 21 สิทธิในการเปดอภิปรายท่ัวไปประธานและรองประธานสภานักเรียนในกรณีท่ีการบริหารงาน
ผิดพลาดและกระทบตอผลประโยชนของคณะกรรมการสภานักเรียน 
บทบัญญัตินี้ใหเปนอํานาจของผูท่ีทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมท่ีจะพิจารณาเปนรายไป 
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ขอ 22 สิทธิในการขอถอดถอนช่ือออกจากการเปนกรรมการสภานักเรียนท่ีรวมเสนอญัตติ 
ขอ 32 สิทธิในการขอความรวมมือจากบุคลากรในโรงเรียนในการรวมกิจกรรมตางๆ 
ขอ 33 สิทธิในการคัดคานมติขอบังคับท่ีเสนอเม่ือตนเห็นวามติหรือขอบังคับนั้นขัดหรือแยงกับกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบรอยของประชาชนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึงใหรวมถึงการคัดคานมติท่ี
ขัดหรือแยงตอระเบียบการของโรงเรียนและธรรมนูญฉบับนี้ดวยโดยอนุโลม 
ขอ 34 สิทธิในการรับรองหรือเขาช่ือรวมเสนอโครงการเม่ือเห็นวาโครงการนั้นเปนประโยชนตอนกัเรียน
และสาธารณชนและไมขัดหรือแยงตอกฎหมายศีลธรรมอันด ี
 

สวนท่ี 4 
หนาท่ีของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 
ขอ 35 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน 
ขอ 36 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดีของนักเรียนท่ัวไป 
ขอ 37 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีปฏิบัติตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขอ 38 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีตองเขารวมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนทุกคร้ังยกเวนเม่ือมี
เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเปนอันมิอาจจะกาวลวงได 
การลาการประชุมตองทําเปนหนังสือยืน่ตอประธานท่ีประชุมกอนวันประชุมวันหนึง่ 
ขอ 39 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีตองเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนท้ังภายในและภายนอกตามท่ีได
มีคําส่ังโรงเรียนรับมอบหมายและปฏิบัติหนาท่ีนั้นอยางเต็มกําลังความสามารถ 
ขอ 40 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีตองออกเสียงเม่ือท่ีประชุมตองการขอมติท่ีประชุม 
ขอ 41 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานของคณะกรรมการฝายตางๆใน
คณะกรรมการสภานักเรียนดงันี้ 
( 1 )  คณะกรรมการฝายอํานวยการและการคลัง 
 1.1.  ประสานงานกับกลุมงานอํานวยการของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวของ 
 1.2 ดูแลงานปฏิคมของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 1.3  ดูแลการจดัเก็บและเบิก – จายพัสดใุนคณะกรรมการสภานักเรียน 
 1.4  ดูแลการจดัทําบัญชีรายรับ – รายจายเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 1.5  ดูแลการจดัเก็บเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน 
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( 2 )  คณะกรรมการฝายวิชาการ 
 2.1 ประสานงานกับกลุมงานวิชาการของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวของ 

2.2 ประสานงานกับงานแนะแนวของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวของ 
2.3  ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวของ 
2.4  ประสานงานกับงานหองสมุดและกลุมรักการอานในกิจกรรมท่ีเกีย่วของ 
2.5 จัดทําผลวจิัยของการศึกษาภายในโรงเรียน 
2.6  เสนอขอมูลทางการศึกษาท่ีเปนประโยชนแกนักเรียนทุกคน 
2.7  ประสานงานใหมีกิจกรรมสงเสริมความรูดานวิชาการตามสถานการณอยางเหมาะสม 
 

( 3 )  คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน 
3.1 ประสานงานกับกลุมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวของ 
3.2  ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของตางโรงเรียนในเขตพื้นท่ีใกลเคียง 
3.3  ดูแลงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 
3.4  จัดเวรคณะกรรมการสภานักเรียนเพ่ือชวยดแูลงานชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในแตละวัน 
3.5  ดูแลงานอาหารและโภชนาการของนักเรียน 

 
4 )   คณะกรรมการฝายบริการและสวัสดิการ 

4.ประสานงานกับกลุมงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนในกจิการตางๆ 
4.2 ประสานงานกับงานอาคารสถานท่ีและนักงานภารโรงในกจิกรรมท่ีเกี่ยวของ 
4.3   ดูแลการจัดสถานท่ีในกิจกรรมท่ีเกีย่วของ 
4.4  ดูแลการจดัอาหารวางและอาหารในกจิกรรมท่ีเกีย่วของ 
4.5  ดูแลงานโสตทัศนูปกรณในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 
4.6  ดูแลการเบิกจายและการเก็บอุปกรณสงคืนหลังเสร็จกิจกรรมท่ีเกีย่วของ 

 
( 5 )  คณะกรรมการฝายแผนงานและโครงการ 

5.1  เสนอแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนประจําภาคเรียนตอท่ีประชุม 
5.2  ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 
5.3  ดูแลการเขียนโครงการและตรวจสอบความถูกตองโครงการตางๆ 
5.4  นําโครงการท่ีจะเสนอฝายบริหารตอคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเพื่อตรวจสอบ 
5.5  รับผิดชอบการเสนอโครงการตอฝายบริหารจนโครงการนั้นไดรับการอนุมัติ 
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5.6  ดูแลการเขียนคําส่ังหรือบันทึกขอความตางๆท่ีเกี่ยวของกับโครงการท่ีเสนอ 
5.7  เปนตัวแทนของคณะกรรมการสภานักเรียนในการเสนอโครงการตางๆเขาท่ีประชุม 
5.8  ออกแบบประเมินและประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆตามโครงการท่ีเกี่ยวของ 

 
( 6 )  คณะกรรมการฝายดําเนินงานและตดิตามมติการประชุม 

6.1  เสนอระเบียบวาระการประชุมตางๆตอคณะกรรมการสภานักเรียน 
6.2  เรียกประชุมตางๆตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไว 
6.3  จัดหาสถานท่ีประชุมตามความเหมาะสม 
6.4  บันทึกวาระตางๆท่ีไดพจิารณาและผลการลงมติในวาระตางๆของท่ีประชุม 
6.5  กลาวสรุปผลการประชุมผลการลงมติจํานวนผูเขาประชุมขาดและลาประชุม 
6.6 ดูแลเอกสารตางๆท่ีใชประกอบในการประชุมแตละคร้ัง 
6.7 ดูแลความเรียบรอยตางๆตลอดการประชุม 

 
( 7 )  คณะกรรมการฝายปกครองและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

7.1 ประสานงานกับนกัเรียนและตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนในแตละหอง 
7.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแตละวนัของคณะกรรมการสภานักเรียนและตัวแทนหองเรียน 
7.3 ปองกันการเกิดปญหายาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทในสถานศึกษา 
7.4 ดูแลงานจราจรและความปลอดภัยในการใชถนนภายในโรงเรียน 
7.5 สงเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน 

 
( 8 )  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ 

8.1 ประสานงานกับงานประชาสัมพันธของโรงเรียนในกจิการท่ีเกีย่วของ 
8.2  เผยแพรผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการสภานักเรียน 
8.3  จัดรายการเสียงตามสายเผยแพรขอมูลตางๆจากคณะกรรมการสภานักเรียน 

 8.4 ปรับขอมูลในเว็บไซดคณะกรรมการสภานักเรียนใหมีความทันสมัยตลอดเวลา 
8.5 ดูแลความเรียบรอยในพิธีเคารพธงชาติ 
8.6  ดูแลงานพิธีกรในกจิกรรมท่ีเกี่ยวของ 
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( 9 )  คณะกรรมการฝายส่ิงแวดลอม 

9.1ประสานงานกับฝายบริหารงานท่ัวไป  ฝายอาคารสถานท่ีดําเนนิกิจกรรมตางๆ 
9.2  ดูแลการดาํเนินงานกิจกรรม 5 สของโรงเรียน 
9.3  ดูแลนโยบายการประหยัดพลังงานทุกชนิดในโรงเรียน 
9.4  สงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียนในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน 
9.5  สนับสนุนการดําเนินกจิกรรมสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียนและกิจกรรมโครงการท่ีเกี่ยวของ 

 
ขอ 42 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีในการประเมินและติดตามผลของกิจกรรมตางๆตามคําส่ังท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

หมวด 3  
      ที่มาขององคกร 
 

สวนท่ี 1  
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
 
ขอ 43 บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกต้ังเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานสภา
นักเรียนตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้ 
(1) เปนนักเรียนโรงเรียนอยางถูกตองตามกฎหมาย 
(2) เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือ 5 ของปท่ีมีการเลือกต้ัง 
(3) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมทุกภาคเรียนไมตากวา 2.00  
(4) เปนผูมีคุณธรรมและมีความเปนกลางในการดําเนินนโยบาย 
(5) เปนผูท่ีรักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอยางจริงใจ 
ขอ 44 บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกต้ังเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานนักเรียน
ตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้ 
(1) ผูท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังจะตองสมัครเปนทีมโดยมีหัวหนาคนหนึ่งและสมาชิกฝายบริหาร 4 คน สมาชิก
25  คนโดยใหสมาชิกในทีมจะตางหองเรียนกันก็ยอมได 
(2) เปนผูท่ีกาลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือ 5  ของปท่ีมีการเลือกต้ัง 
(3) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมทุกภาคเรียนไมตากวา 2.00  
(4) ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกพรรคท่ีสมัครระยะเวลาไมนอยกวา 30 วันนับถึงวนัเลือกต้ัง 
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ขอ 45 บุคคลผูมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกต้ังหามมิใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
ตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้ 
(1) เปนบุคคลผูมีอาการทางจิตไมปกติ 
(2) ไมไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนคร้ังกอน 
(3) เคยถูกหักคะแนนความประพฤติจากกลุมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
(4) เปนผูท่ีปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียนท่ีกําหนดตลอดเวลา 
(5) เคยใหถูกพักการเรียนไมวาดวยกรณีใดๆก็ตาม 
(6) ไมไดรับความยนิยอมจากคุณครูท่ีปรึกษาประจําช้ันเรียนในการใหความเหน็ชอบในการสมัคร 
 
ขอ 46 กรรมการสภานักเรียนมีวาระการดาํรงตําแหนงนบัแตวนัท่ีคณะกรรมการสภานักเรียนชุดกอนไดสง
มอบงานในหนาท่ีใหอยางเปนทางการและหมดวาระการดํารงตําแหนงลงในวันท่ี  31 ธันวาคมของป
การศึกษาท่ีดาํรงตําแหนงและใหถือวาส้ินสุดการดํารงตําแหนงแตสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไดจนมี
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม และส้ินสุดการดํารงตําแหนงในกรณใีดกรณหีนึ่งตอไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามขอ 45  
(4) เม่ือกรรมการสภานักเรียนอ่ืนไมนอยกวาหนึ่งในหายืน่ญัตติเปนหนงัสือถอดถอนบุคคลนั้นตอ 
รองผูอํานวยการกลุมกิจการนักเรียนและมีมติถอดถอนโดยการลงมติเปนการลับไมนอยกวาหาในหกของ
กรรมการสภานักเรียนท้ังหมดเทาท่ีมีอยูในขณะน้ันใหพนจากตาแหนง 
(5) เม่ือมีการประกาศคําส่ังใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไป 
บุคคลท่ีพนจากตําแหนงตองปฏิบัติหนาท่ีไปจนกวาจะไดกรรมการสภานักเรียนคนใหมมาทํา 
หนาท่ีแทนโดยบุคคลท่ีพนจากตําแหนงตาม (1) (2) (3) และ (4) ใหกรรมการสภานักเรียนในสังกัดเดียวกัน
เลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 43 หรือขอ 44 แลวแตกรณีเปนกรรมการสภานักเรียนแทนบุคคลท่ีพนจาก
ตําแหนงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนบัแตวนัท่ีบุคคลนั้นมีกรณใีหออกจากตําแหนงหากกรณีไมสามารถ
หาบุคคลใหมมาแทนไดทันกําหนดภายในเวลาดังกลาวหรือมีเหตุอ่ืนท่ีทําใหกรรมการสภานักเรียนไมครบ
คณะใหอาจารยท่ีปรึกษาหาบุคคลท่ีเหมะสมใหตารงตําแหนงแทนก็ไดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนหลังจากพนวาระตามวรรคหนึง่ใหประธานและรองประธานสภานักเรียนยังคง
ดารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสภานักเรียนตอเพื่อรักษาการในชวงท่ีกําลังจัดใหมีการเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไปในการนี้จะออกคําส่ังหรือโครงการท่ีมีผลไดเสียตอคณะกรรมการสภา
นักเรียนชุดตอไปมิไดเวนแตไดรับการแนะนําจากคณะครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนแลว 
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สวนท่ี 2  
วิธีการเลือกต้ัง 
 
ขอ 47  การเลือกต้ังทุกคร้ังตองมีคาประกาศหรือคําส่ังของผูอํานวยการโรงเรียนในการกําหนดวันรับสมัคร
วันเลือกต้ังคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครและกําหนดหนวยเลือกต้ังดวย 
ประธานสภานักเรียนมีการเลือกต้ังโดยตรงและลับจากผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
ประกาศตามวรรคหน่ึงใหคณะกรรมการสภานักเรียนเปนผูกําหนดและขอความเหน็ชอบจากผูอํานวยการ
โรงเรียนในการประกาศนั้น 
ขอ 48 การกําหนดวันรับสมัครและวันเลือกต้ังตองมีระยะเวลาหางกันอยางนอย 15 วัน 
เม่ือไดมีการกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงเปนท่ีเรียบรอยแลวใหดําเนินการรับสมัครในระยะเวลาอยาง
นอย 2 วันและกําหนดระยะเวลาการเลือกต้ังในวนัเลือกต้ังอยางนอย 2 ช่ัวโมงตอกัน 
การกําหนดวนัเลือกต้ังประธานสภานักเรียนและวนัเลือกต้ังประธานนักเรียนใหกําหนดเปนวนัเดยีวกันท่ัว
โรงเรียน 
ขอ 49  เพื่อประโยชนในการเลือกต้ังใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกต้ัง 
ใหประธานสภานักเรียนเปนประธานและใหรองประธานสภานักเรียนเปนรองประธานคณะกรรมการ
ผูดําเนินการเลือกต้ังใหนักเรียนหวัหนาหองหรือตัวแทนหองหองละหนึ่งคนเปนกรรมการผูดาเนินการ
เลือกต้ังประจาํหนวยเลือกต้ังในการนีใ้หคุณครูท่ีปรึกษา  คุณครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ังเปนผูอํานวยการ
เลือกต้ังประจาํหนวยเลือกต้ัง และท่ีปรึกษาประจําหนวยเลือกต้ัง และเปนกรรมการผูสังเกตการณการ
เลือกต้ังดวยกไ็ดกรรมการตามวรรคสองและวรรคสามน้ันตองไดรับการแตงต้ังจากผูอํานวยการโรงเรียน 
ขอ 50 เพื่อประโยชนในการเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ังใหผูสมัครรับเลือกต้ังมีสิทธิหาเสียงเลือกต้ังได
เทาท่ีจําเปนและไมขัดกับหลักการการเลือกต้ังตามธรรมนูญฉบับนี้และใหโรงเรียนจดัหาสถานท่ีสาหรับหา
เสียงเเละแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกต้ังในแตละคร้ังดวย 
ขอ 51 เพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมหามมิใหผูสมัครรับเลือกต้ังทําการทุจริตการ
เลือกต้ังไมวาดวยการใหหรือสัญญาวาจะใหส่ิงของหรือดวยการขูเข็นหรือบังคับหลอกลวงดวยประการใดๆ
เพื่อใหตนหรือผูอ่ืนนั้นไดหรือเสียผลประโยชนในการเลือกต้ังและใหรวมถึงการกระทําของผูสนับสนุน
ผูสมัครนั้นดวยโดยอนุโลม 
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ขอ 52  ในวันเลือกต้ังทุกหนวยเลือกต้ังตองทําการเปดและปดหีบเลือกต้ังพรอมกัน 
ขอ 53  ผูมีสิทธิเลือกต้ังในวนัเลือกต้ังตองตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังตามหนวยเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิ
และในวันเลือกต้ังตองแสดงบัตรนักเรียนบัตรประจาตัวประชาชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกใหตอ
กรรมการผูดําเนินการเลือกต้ังประจําหนวยเลือกต้ังเพื่อขอรับบัตรเลือกต้ังเวนแตคณะกรรมการผูดําเนินการ
เลือกต้ังประจาํหนวยเลือกต้ังนั้นจะไดพจิารณาและใหความเห็นชอบแตละกรณีไป 
ขอ 54  ใหดําเนินการนับคะแนนผูสมัครรับเลือกต้ังประธานนักเรียนพรอมกันทุกหนวยเลือกต้ังณหนวย
เลือกต้ังนั้นๆเวลาหลังจากท่ีไดปดการลงคะแนนเปนท่ีเรียบรอยแลวใหดําเนินการนับคะแนนผูสมัครรับ
เลือกต้ังประธานสภานักเรียนพรอมกันทุกหนวยเลือกต้ังณหนวยเลือกต้ัง 
ขอ 55 หามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนนโดยบัตรท่ีมีลักษณะตอไปนี้เปนบัตรเสีย 
(1) บัตรท่ีมิไดทาเคร่ืองหมายกากบาท 
(2) บัตรท่ีมิหยัง่ทราบวาลงคะแนนใหผูสมัครรับเลือกต้ังคนใด 
(3) บัตรท่ีมีรอยขีดขาดแมแตสวนใดสวนหนึ่งก็มิได 
(4) บัตรท่ีกรรมการผูดําเนินการเลือกต้ังประจาหนวยตัดสินแลววาเปน “บัตรเสีย”  
บัตรเลือกต้ังใดเปนบัตรเสียใหระบุวา “บัตรเสีย ” และใหมีกรรมการผูดําเนินการเลือกต้ังประจําหนวยลง
ลายมือช่ือรับรองในบัตรนั้นดวยอยางนอย 2 คนบัตรเลือกต้ังตองมีจํานวนหมายเลขผูสมัครรับเลือกต้ังครบ
และตองมีชองระบุไมประสงคลงคะแนนใหกับผูสมัครรับเลือกต้ังคนใดเลยดวย 
ขอ 56 เม่ือนับคะแนนแลวเสร็จใหคณะกรรมการผูดําเนนิการเลือกต้ังประจําหนวยสงจํานวนผูมาใชสิทธิ
เลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังนั้นและคะแนนท้ังหมดท่ีนับไดรวมท้ังจํานวนบัตรเสียและคะแนนท่ีไมประสงค
เลือกไปยังประธานคณะกรรมการผูดําเนนิการเลือกต้ังเพื่อประกาศผลการเลือกต้ัง 
คะแนนของผูสมัครรับเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งตองเรียงผูสมัครท่ีมีคะแนนสูงสุดท่ีนบัไดตามลําดบัจนครบ
จํานวนผูสมัครท่ีรับเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังนั้นทุกคนดวย 
ขอ 57 ใหผูท่ีสมัครรับเลือกต้ังท่ีไดคะแนนอันดับหนึ่งเปนประธานสภานักเรียน ในกรณีมีผูสมัครรับเลือกต้ัง
ประธานสภานักเรียนเพียงคนเดียวตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
หากกรณีไมมีผูไดคะแนนถึงเกณฑตามวรรคสองหรือวรรคสามแลวแตกรณีใหมีการเลือกต้ังใหมอีกคร้ัง
หนึ่งถายังไมไดคะแนนถึงเกณฑท่ีกําหนดอีกในกรณีนีใ้หถือวาผูสมัครรับเลือกต้ังคนน้ันไดรับตําแหนงตาม
หลักเสียงขางมากเลยโดยไมตองเลือกต้ังอีกในคร้ังตอไปก็ได 
ขอ 58 ใหประธานคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกต้ังเปนผูประกาศผลการเลือกต้ังและแจงวาผูสมัครรับ
เลือกต้ังคนใดที่ไดรับเลือกต้ังและรายงานผลนั้นใหนกัเรียนทุกคนไดทราบ 
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ขอ 59 หลังจากการประกาศผลการเลือกต้ังใหผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนประธานสภานกัเรียนมีหนาท่ีสรรหาและ
แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 43 และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 45 เปนรองประธานสภานักเรียนอีก 
9  คนตามระเบียบใหมนี้ เพือ่เปนคณะกรรมการฝายอํานวยการของคณะกรรมการสภานักเรียน 
การพิจารณาแตงต้ังตามวรรคหน่ึงนั้นตองคํานึงถึงบุคคลท่ีมีความเหมาะสมโดยตองใหมี 
ผูท่ีเหมาะสมไดรับการแตงต้ังเปนรองประธานสภานักเรียน 
ขอ 60 หลังจากการประกาศผลการเลือกต้ังใหผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนประธานนักเรียนพิจารณาแตงต้ัง
คณะกรรมการสภา  โดยจะตองแตงต้ังจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 44 และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 
45 การพิจารณาแตงต้ังตามวรรคหน่ึงตองคํานึงผูสมัครรับเลือกต้ังจากทีมตางๆท่ีสมัครรับเลือกต้ังอยางเปน
ธรรมโดยใหมีผูสมัครจากทุกทีมเปนกรรมการไดดวยโดยอนุโลมเวนแตไดมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการ
ไมใหความยนิยอมของบุคคลท่ีถูกทาบทามนั้น 
ขอ 61 ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังและไดรับการแตงต้ังตามขอ 59 ใหเปนคณะกรรมการสภานักเรียนนั้นตองไป
รายงานตัวเพื่อไดรับการประกาศผลจากประธานกรรมการผูดําเนินการเลือกต้ังผูท่ีรับการประกาศผลตาม
วรรคหน่ึงตองมีหนาท่ีไปเขาคายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนจึงจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
กรรมการสภานักเรียนไดเวนแตมีเหตุสุดวิสัยอันมิอาจเขารวมอบรมได 
 

หมวด 4  
 

การดําเนินนโยบายพ้ืนฐาน 
 

ขอ 62 คณะกรรมการสภานักเรียนตองพิทักษรักษาไวซ่ึงธรรมนูญฉบับนี้ 
ขอ 63 คณะกรรมการสภานักเรียนตองสงเสริมความสัมพันธไมตรีอันดรีะหวางนักเรียน 
ทุกคนรวมท้ังประสานประโยชนระหวางคณะครูและนักเรียนดวย 
ขอ 64 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรมเกี่ยวกับการประกวดมารยาทไทยของนักเรียนขึ้นภายใน
โรงเรียน 
ขอ 65 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับรองผูอํานวยการ
และคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเกีย่วกบัการดําเนนิงานการแขงขันกีฬาสีหรือกฬีาอําเภอ 
ขอ 66 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูท่ีปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่วกบัการพัฒนาส่ิงแวดลอมและการรักษาความสะอาด 
ขอ 67 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําแผนการปฎิบัติงานของแตละภาคเรียนและดําเนนิกิจกรรม
ตางๆตามแผนงานท่ีไดกําหนดไวแลวนั้น 
 



13 
 

ขอ  68 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมและการ
ดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
ขอ  69 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูท่ีปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่วกบัการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนตามธรรมนูญฉบับนี้ 
ขอ  70 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูท่ีปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่วกบัการเขาคายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไป 
ขอ 71 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูท่ีเกี่ยวของ
ในการจดัการปจฉิมนิเทศใหกับนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6   
ขอ 72 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ใหคณะกรรมการสภานักเรียนจดัใหมีคณะท่ีปรึกษาและ
พัฒนากิจการของคณะกรรมการสภานักเรียนจานวนไมเกิน 10 คนเพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการสภานักเรียนในปญหาตางๆท่ีเกี่ยวกับการดําเนนิกิจการตางๆของคณะกรรมการสภา
นักเรียนการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงในคณะท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงใหพิจารณาแตงต้ังจากผูมีความรู
และความสามารถในการบริหารงานและมีความเขาใจเปนอยางดใีนโครงการตางๆของคณะกรรมการสภา
นักเรียนโดยใหเปนนกัเรียนท่ีเคยเปนกรรมการสภานักเรียนมากอนเวนแตมีเหตุสุดวิสัยอ่ืนท่ีจะไมสามารถ
แตงต้ังบุคคลดังกลาวไดกใ็หพิจารณาถึงความสามารถและประสบการณของบุคคลนั้นแทนและบุคคลท่ี
ไดรับการเสนอช่ือตองใหความยินยอมแลวการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงในคณะที่ปรึกษาตามวรรค
หนึ่งตองพิจารณาถึงความเหมาะสมตามองคประกอบท่ีมาอํานาจหนาท่ีและการดําเนนิกิจการของคณะท่ี
ปรึกษาใหเปนไปตามท่ีขอบังคับการประชุมกําหนด 
 

หมวด 5  
 

การดําเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 
ขอ 73 คณะกรรมการสภานักเรียนตองดําเนนิการใหมีการเปดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
คร้ังแรกภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษานัน้การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่งให
พิจารณาและช้ีแจงถึงบทบัญญัติตางๆตามธรรมนูญฉบับนี้และใหมีการแบงคณะกรรมการฝายตางๆตามท่ีท่ี
ประชุมไดกําหนด 
ขอ 74 ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนประธานสภานักเรียนตองแบงหนาท่ีงานใหรองประธานสภานักเรียนท่ี
แตงต้ังตามขอ 59 ดูแลรับผิดชอบงานฝายอํานวยการและการคลังงานฝายวชิาการงานฝายกิจการนักเรียนงาน
ฝายบริการและสวัสดิการงานฝายแผนงานและโครงการงานฝายการดําเนินงานและติดตามมติการประชุม
งานฝายปกครองและการดแูลชวยเหลือนกัเรียนงานฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ 
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งานฝายส่ิงแวดลอมและเลือกคณะกรรมการ  คณะละ  4  คนในการทํางาน งานในฝายใหสอดคลองกับ
บทบาทหนาท่ี  หรือจะเรียกช่ืออยางอ่ืนก็ได แตงานตองสัมพันธกับฝายงานนัน้และตองรับรูรวมกัน 
ขอ 75 กรรมการสภานักเรียนทุกคนตองรับผิดชอบในงานของคณะกรรมการฝายตามงานท่ีไดรับมอบ 
ขอ 41 โดยตนสมัครใจและที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการสภานักเรียนอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการฝาย
กี่คณะก็ไดแตคณะกรรมการฝายท่ีต้ังข้ึนนัน้ตองมีหนาท่ีในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับขอ 41 และให
สังกัดในความดูแลของงานรองประธานสภานักเรียนตามขอ 75  
ขอ 76 กรรมการสภานักเรียนคนหน่ึงมีสิทธิดํารงตําแหนงในคณะกรรมการฝายได 2 คณะแตผูท่ีดาํรง
ตําแหนงประธานรองประธานกรรมการสภานักเรียนและกรรมการสภานักเรียนท่ีเปนประธาน 
กรรมการฝายใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการฝายนั้นไดเพยีงคณะเดียว 
ขอ 77 ใหประธานสภานักเรียนแตงต้ังกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสภา
นักเรียนและอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการคนหนึ่งหรือสองคนก็ได 
ผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนเลขานุการในคณะกรรมการสภานักเรียนตองเปนคณะกรรมการฝายดาํเนินงาน
และติดตามมติการประชุมดวยโดยอนุโลมเลขานุการตามวรรคหน่ึงใหเปนเลขานุการการประชุมแตละคร้ัง
ดวยโดยอนุโลม 
ขอ 78 การดําเนินการใดๆที่เปนเร่ืองจําเปนและเรงดวนท่ีตองใหคณะกรรมการสภานักเรียนดําเนนิการให
ประธานรองประธานสภานักเรียนดําเนินการเทาท่ีจําเปนไปพลางกอนไดโดยไมตองขออนุมัติมติท่ีประชุม
การดําเนนิการตามวรรคหน่ึงตองเเจงการดําเนินการท่ีไดทําไปนั้นตอกรรมการสภานักเรียนภายในคร้ังแรก
ท่ีมีการเรียกประชุม 
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              หมวด  6                                                                                       
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน 

 

ขอ 84 ใหมีคณะนักเรียนหนึ่งในคณะกรรมการสภานักเรียนอันประกอบดวยคณะกรรมการสภานักเรียนและ
หัวหนาหองทุกหองในโรงเรียนโดยใหเรียกคณะน้ีวาคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนหรือให
เรียกช่ือโดยยอวาคณะกรรมการพคน. นักเรียนหวัหนาหองนั้นจะตองมาจากการเลือกต้ังหรือไดรับการ
แตงต้ังโดยเสียงขางมากจากนักเรียนในหองและไดรับความเห็นชอบจากคุณครูท่ีปรึกษาของหองเรียน 
ใหนกัเรียนหวัหนาหองเปนตัวแทนของนกัเรียนในหองเรียนในการแสดงความคิดเหน็และเสนอญัตติตางๆ
ในท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน 
ขอ 85 ใหคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนเลือกต้ังประธานคณะกรรมการพคน. คนหนึง่และรอง
ประธานคณะกรรมการพคน. คนหนึ่งหรือสองคนก็ไดตามแตท่ีประชุมกําหนดหามมิใหเสนอช่ือผูดํารง
ตําแหนงประธานและรองประธานสภานักเรียนเปนประธานหรือรองประธานคณะกรรมการพิจารณา
โครงการการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึงใหท่ีประชุมเลือกโดยสมาชิกเสนอรายช่ือและท่ีประชุมลงมติเหน็ชอบ
โดยวิธียกมือข้ึนพนศีรษะโดยใหผูท่ีไดคะแนนสูงสุดไดรับเลือกเปนประธานคณะกรรมการพิจารณา
โครงการและผูท่ีไดคะแนนลําดับรองลงมาเปนรองประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
ขอ 86 ใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการพคน. คร้ังแรกภายใน 15 วันนับแตวันเรียกประชุมคณะกรรมการ
สภานักเรียนคร้ังแรกและใหมีการประชุมทุกคร้ังท่ีมีวาระพิจารณาและใหความเห็นชอบโครงการตางๆโดย
ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการจะเปนผูกาํหนดการประชุมทุกคร้ังใหใชขอบังคับการประชุม
คณะกรรมการสภานักเรียนโดยอนุโลมการประชุมคร้ังแรกใหประธานสภานักเรียนเปนผูกําหนดวนัและ
เปนประธานคณะกรรมการพคน. ช่ัวคราวเพื่อใหสมาชิกคณะกรรมการพคน. ดําเนนิการเลือกประธานและ
รองประธานคณะกรรมการพคน. การประชุมทุกคร้ังใหเลขานุการคณะกรรมการสภานักเรียนเปนเลขานุการ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการพคน. ดวยโดยอนุโลม 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการแตละคร้ังตองมีสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาโครงการเขารวม
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูจึงจะนับวาเปนองคประชุมเวนแตมีประธาน
ของท่ีประชุมจะพิจารณาเหน็ชอบเองวาในการประชุมคร้ังนั้นควรใชองคประชุมจํานวนเทาใดแตตอง
คํานึงถึงขอเสนอท่ีเปนความเห็นของสมาชิกและเสียงขางมากท่ีเขาประชุมขณะนั้นท่ีจะใหมีการดาํเนินการ
ประชุมตอไปโดยไมครบองคประชุมก็ได 
ขอ87 ประธานและรองประธานกรรมการสภานักเรียนตองแถลงนโยบายตอท่ีประชุมคณะกรรมการพคน. 
และใหสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาโครงการทุกคนมีสิทธิอภิปรายเร่ืองท่ีแถลงไดแตหามลงมติเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบใดๆทั้งส้ิน 
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ขอ 88 สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาโครงการทุกคนมีสิทธิต้ังกระทูถามปญหาตางๆในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนไดโดยเสนอญัตติกระทูเปนคําถามตอประธานคณะกรรมการพิจาณาโครงการ
นักเรียน เพื่อใหดําเนนิการยืน่กระทูคําถามนั้นตอกรรมการสภานักเรียนผูท่ีตองตอบกระทูนั้นตอท่ีประชุม
คณะกรรมการพคน. ตอไปกระทูคําถามนั้นตองมีลักษณะเปนเร่ืองการทํางานในหนาท่ีหามมิใหถามเร่ือง
สวนตัวและในการตอบกระทูของกรรมการสภานักเรียนนั้นตองตอบตรงประเด็นหรือจะไมตอบกไ็ดถาเร่ือง
นั้นเปนเร่ืองสวนตัว 

   หมวด  7  
                  การเสนอโครงการของคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน 
 
ขอ 89  คณะกรรมการพิจารณาโครงการนกัเรียนทุกคนมีสิทธิเสนอโครงการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
โรงเรียนไดโดยย่ืนญัตติเสนอโครงการพรอมหลักการและเหตุผลประกอบโครงการนั้นโดยตองมีสมาชิก
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนรับรองโครงการนั้นไมนอยกวา 10 คนโดยใหยืน่ญัตติเสนอ
โครงการนั้นตอประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนในวนัท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการนักเรียนนกัเรียนทุกคนอาจเขาช่ือรวมกนัเพื่อเสนอโครงการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
โรงเรียนไดโดยตองรวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีสนใจและตองการเสนอโครงการน้ันอยางนอย 350 คนและให
ยื่นเสนอโครงการนั้นตอประธานสภานกัเรียนเพื่อใหประธานสภานกัเรียนนําเสนอโครงการนั้นตอท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน ญัตติเสนอโครงการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองน้ันใหนาํเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนกัเรียน พิจารณาใหความความเห็นชอบกบัโครงการนั้นเม่ือท่ี
ประชุมไดใหความเหน็ชอบแลวใหเสนอโครงการนั้นตอประธานสภานักเรียนเพ่ือดาํเนินการตามที่โรงเรียน
กําหนด 
ขอ 90 การใหความเหน็ชอบโครงการตางๆของคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนนั้นสมาชิก
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน แตละคนมีสิทธิเสนอญัตติและแปรญัตติในถอยคําหรือขอความ
ตางๆท่ีปรากฏในโครงการนัน้ได 
ขอ 91 ใหคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนพิจารณาโครงการท่ีเสนอตอท่ีประชุมนั้นโดยเรียงลําดับ
ตามข้ันตอนการเขียนโครงการเม่ือท่ีประชุมพิจารณาโครงการนั้นเสร็จเรียบรอยแลวใหผูท่ีเปนประธานของ
ท่ีประชุมขอมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนเพ่ือใหอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
โครงการนั้น 
ขอ 92 โครงการใดท่ีคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนใหความเห็นชอบอนุมัติแลวใหประธาน
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน นาํเสนอโครงการนั้นตอประธานสภานักเรียนเพ่ือใหประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียนมอบโครงการนั้นใหรองประธานกรรมการสภานักเรียนฝายแผนงานและ
โครงการนาไปพิมพและเสนอโครงการนั้นตอฝายบริหารของโรงเรียนอนุมัติตอไป 
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ขอ 93 โครงการใดท่ีพิมพเรียบรอยแลวใหนําโครงการนั้นมอบคุณครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
ในกลุมงานกิจการนักเรียนเพือ่ตรวจทานความถูกตองของการพิมพกอนนาเสนอเพ่ืออนุมัติตอไป 
ขอ 94 โครงการใดท่ีมีหลักการและเหตุผลท่ีขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของกฎหมายศีลธรรมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนในสังคมหามมิใหเสนอโครงการท่ีเสนอตามวรรคหน่ึงนัน้รวมท้ัง
โครงการที่มีหลักการและเหตุผลขัดหรือแยงตอระเบียบการของโรงเรียนหรือธรรมนูญฉบับนี้ดวยโดย
อนุโลม 
ขอ 95 โครงการทุกโครงการท่ีมาจากนักเรียนนั้นตองผานการพิจารณาและใดรับความยินยอมหรือคําแนะนํา
จากคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน ( พคน. )กอนโครงการทุกโครงการท่ีมาจากการพจิารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนใหประธานสภานักเรียนเปนผูลงลายมือช่ือในฐานะผูเสนอ
โครงการเทานั้น 
ขอ 96 ในวันท่ีมีวาระการประชุมเพื่อพจิารณาโครงการใหประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน
แจงตอสมาชิกลวงหนาอยางนอย 1 วันเวนแตไดนัดวันประชุมไวต้ังแตท่ีประชุมคร้ังท่ีผานมาแลว 
ในการนีใ้หประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน เปนผูประสานงานกับคณะกรรมการฝาย
ดําเนินงานและติดตามมติการประชุมเพื่อใหเรียกประชุมและกําหนดวนัเวลาและสถานท่ีสําหรับใชประชุม
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน ดวยโดยอนุโลม 
ขอ 97 ในวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนใหผูเสนอโครงการแสดงตนตอท่ีประชุมและ
แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอโครงการดวยตนเองโครงการใดถึงวาระพิจารณาแลวปรากฏตอท่ี
ประชุมวาผูเสนอโครงการไมอยูในท่ีประชุมใหโครงการนั้นเปนอันตกไปมิใหนํามาพิจารณา 
ขอ 98 โครงการทุกโครงการท่ีเสนอนั้นตองผานการเหน็ชอบและอนมัุติจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือรอง
ผูอํานวยการที่รักษาราชการแทนผูอํานวยการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตามอํานาจหนาท่ี โครงการใดท่ีทําไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้หรือไมไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
นักเรียน หรือไมไดรับการอนุมัติโครงการจากฝายบริหารของโรงเรียนใหโครงการนัน้เปนอันตกไปและ
หามมิใหเสนอโครงการนั้นอีกตลอดภาคเรียน 
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หมวด  8 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 
    ขอ  99  ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียน ประกอบดวย 

(1 )  ผูอํานวยการโรงเรียนพปูินสังฆรักษประชาอุทิศ 
(2)   รองผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 
(3)   หวัหนาฝายบริหารงานทุกฝายในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 
(๔)  หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 
(๕)  ครูท่ีปรึกษาทุกหองเรียนในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 

         (6)  หวัหนาฝายบริหารงานกิจการนกัเรียนและชุมชนสัมพันธ งานสงเสริม 
ประชาธิปไตย   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน เปนผูรับผิดชอบงานสภานักเรียน โรงเรียนพิปูน 
สังฆรักษประชาอุทิศ เปนท่ีปรึกษาและรับผิดชอบงานโดยตรง มีหนาท่ีใหคําปรึกษา  แนะนําในเร่ืองตาง ๆ 
แกคณะกรรมการสภานักเรียน ตลอดจนเสนอใหผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศยุบเลิกสภา
นกัเรียนโดยผานคณะกรรมการท่ีปรึกษา  ตามขอ 1 ถึง  5  และผานมติคณะกรรมการสภานักเรียน 2  ใน  3  
ดวยแลว  หากปรากฏวาสภานักเรียนไดดําเนินกิจกรรมใหเกิดความเสียหายตอโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ
ประชาอุทิศ หรือกอความไมสงบเรียบรอย หรือเกี่ยวของกับยาเสพติดรายแรง  หรือทําการใดใหเกิดความ
เส่ือมเสียตอโรงเรียน 
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หมวด  9  
 

การเงิน 
 

ขอ 100  รายไดของสภานักเรียน ไดมาจาก 
 (1) การสนับสนุนจากหนวยงานราชการและเอกชน  
 (2) การบริจาคเงินและทรัพยสิน 
 (3) ดําเนินกจิกรรมท่ีกอใหเกิดรายได 
 (4) อ่ืน ๆ 

 
ขอ 101  การใชจายของสภานักเรียนใหใชจายเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและการจัดการ

เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมและอํานาจหนาท่ีของสภานักเรียน 
ขอ 102  เงินสด เช็ค หรือต๋ัวแลกเงิน อันเปนรายไดของสภานักเรียนตองนาํฝากไวกับเหรัญญิก สภา

นักเรียน หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษา  หรือฝากธนาคารในนามคณะกรรมการสภานักเรียน และใหฝากโดยผู
มีอํานาจ 3  คน ลงนามจึงฝาก – ถอนไดโดยท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภา 2 คน และประธาน 1 คน ท้ังนี้
แลวแตสภานกัเรียนจะเห็นสมควร 
ขอ 103  ประธานสภานักเรียนหรือรองประธานสภานกัเรียนในกรณีท่ีทําหนาท่ีแทนประธานสภานักเรียน มี
อํานาจส่ังจายเงินไดคราวละไมเกินสองพนับาท ถาเกินกวาจํานวนดังกลาว จะตองไดรับอนุมัติจากสภา
นักเรียนโดยเสียงขางมาก เวนแตกรณจีําเปนและเรงดวนใหอยูในดุลพินิจของประธานสภานักเรียนท่ีอนุมัติ
ใหจายได แลวตองรายงานใหสภานกัเรียนทราบ  และรายงานใหท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภาทราบดวยวาจา
กอน  แลวรายงานแจงในการประชุมคราวตอไปดวย 
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หมวด  10  
การแกไขระเบียบ 

 
ขอ 104   การแกไขเพ่ิมเติมระเบียบจะกระทําไดก็แตโดยคณะกรรมการสามในส่ีหรือสมาชิกไมนอย

กวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเปนผูเสนอ 
 
ขอ 105  กรณตีองมีการวินจิฉัยหรือตีความตามระเบียบใหประธานสภานักเรียนยืน่เปนหนังสือ ตอ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียนและเม่ือกรรมการที่ปรึกษาสภานกัเรียนไดวินิจฉัยแลวใหถือเปนท่ีสุด 
 
ขอ 106  ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ มีอํานาจยบุเลิกสภานักเรียน หากปรากฏ

วาสภานกัเรียนไดดําเนินกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ หรือกอ
ความไมสงบเรียบรอยหรือเกี่ยวของกับยาเสพติดรายแรงหรือกอใหเกดิความเสียหายอ่ืนใด 

 
หมวด  11 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 107  ในวาระเร่ิมแรกใหจัดต้ังสภานกัเรียนตามระเบียบสภานกัเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ
ประชาอุทิศ 

 
ขอ 108   ใหสภานักเรียนใหความเหน็ชอบแกไขระเบียบตามขอ 104  หรือ 105  
ขอ109   ใหผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ เปนผูประกาศใชระเบียบสภานักเรียน 

และใหประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบฉบับนี้ 
 

 
ประกาศไวณวันท่ี  25   เดือนกุมภาพันธ พทุธศักราช  2558  
 
 

 ( นายสถิตย      รัตนบุรี )  
ผูอํานวยการโรงเรียนพปิูนสังฆรักษประชาอุทิศ 

 



21 
 

 



1 
 

            ธรรมนูญสภานักเรียน 
 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทศิ 

    พุทธศักราช 2558  
 

      
      หมวด 1  
     บททั่วไป  
 

            ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  พุทธศักราช 2558   เปนปท่ี 42 แหงการ
สถาปนาโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ   ดวยโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ สานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียนข้ึนและโดยเห็นสมควรแกการจัดการบริหารงานและเพื่อเปนกฎเกณฑในการจัด
ระเบียบแบงโครงสรางของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ จึงไดตรา
ธรรมนูญฉบับนี้ไวข้ึนโดยคําแนะนําและความยินยอมของนักเรียน คณะครูและผูอํานวยการโรงเรียน 
พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  
 

ขอ 1 ธรรมนูญฉบับนี้เรียกวา“ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ พุทธศักราช 2558 ”  
ขอ 2 ธรรมนูญฉบับนี้ใหใชบังคับนับต้ังแตวันท่ีผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ ไดลง
ลายมือช่ือไวเปนหลักฐานทายธรรมนูญฉบับนี้เปนตนไป  เพื่อใหความตามวรรคหนึ่งสมบูรณควรจัดใหมี
สําเนาธรรมนูญฉบับนี้ประกาศไว ณ ปายนิเทศจํานวนไมนอยกวา 3  แหง ท่ัวโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชา
อุทิศ  หรือ  ประกาศทางอินเตอรเน็ต อีกชองทางหนึ่ง 
ขอ 3 ขอความท่ีบัญญัติไวในธรรมนูญฉบับนี้  
โรงเรียน หมายความวา โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  จังหวดั นครศรีธรรมราช  
นักเรียน หมายความวา นักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  
คณะครู หมายความวา คณะครูหรือบุคลากรที่ทํางานประจําในสังกัดโรงเรียน  
คุณครูท่ีปรึกษา หมายความวา คุณครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน  
ฝายบริหาร หมายความวา ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียน  
ผูสมัครรับเลือกตั้ง หมายความวา ผูสมัครรับเลือกต้ังประธานสภานกัเรียน  
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมายความวา นักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  
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การเลือกตั้ง หมายความวา การเลือกต้ังประธานสภานกัเรียนท่ีมีข้ึนในแตละคร้ังในปการศึกษา  
คณะกรรมการผูดําเนนิการเลือกตั้ง หมายความวา นักเรียนและคณะครูท่ีไดรับมอบหมายจากโรงเรียนใน
การจัดการและการกํากับดูแลเก่ียวกับการเลือกต้ังเพื่อใหการเลือกต้ังในคร้ังนั้นเปนไปโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม  
หนวยเลือกตั้ง หมายความวา สถานท่ีท่ีไดกาํหนดใหทําการลงคะแนนเลือกต้ังประธานสภานักเรียน  
การประชุม หมายความวา การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนหรือการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
โครงการนักเรียนกไ็ดแลวแตกรณ ี 
ท่ีประชุม หมายความวา สถานท่ีท่ีกําหนดใหพิจารณาและใหความเห็นชอบในญัตติตาง ๆ  
มติท่ีประชุม หมายความวา ขอสรุปของท่ีประชุมในการใหความเห็นชอบเก่ียวกับญัตติ  
ขอ 4 ธรรมนูญนี้ถือวา เปนบทบัญญัติท่ีบังคับสูงสุดของคณะกรรมการสภานักเรียนบทบัญญัติ คําส่ัง หรือ
ระเบียบการใดท่ีออกโดยคณะกรรมการสภานักเรียนหรือองคกรท่ีเกี่ยวของอ่ืน ท่ีขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงธรรมนูญฉบับนี้ใหบทบัญญัติ คําส่ังหรือระเบียบการน้ันเปนอันใชบังคับมิได  
การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้ตองไดรับความยินยอมและเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สภานักเรียนชุดท่ีปฏิบัติงานและคณะครูกลุมฝายงานกิจการนักเรียนตองนําญัตติการแกไขเพ่ิมเติมพรอม
หลักการและเหตุผลประกอบในการแกไขเพิ่มเติมนัน้รวมปรึกษากับฝายบริหารของโรงเรียนดวย  
ขอ 5 คณะกรรมการสภานักเรียน หมายความวา องคกรกิจกรรมตัวแทนของนักเรียนโรงเรียน ซ่ึงมีหนาท่ี
ประสานงานระหวางคณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนพรอมท้ังมีบทบาทในการดําเนินกจิกรรม
ของนักเรียนและโรงเรียน และเปนองคกรท่ีไดจําลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  
ขอ 6 ใหรองผูอานวยการกลุมงานกิจการนกัเรียนเปนผูรักษาการตามธรรมนูญฉบับนี้ถาไมมีรอง
ผูอํานวยการใหหวัหนาฝายกิจการนกัเรียนรักษาการตามธรรมนูญฉบับนี้และใหมีอานาจออกประกาศหรือ
ระเบียบการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ ใหคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเปนครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนและครู
ผูรับผิดชอบงานสงเสริมประชาธิปไตยเปนครูท่ีปรึกษาโดยตรงเพ่ือใหคําแนะนําการบริหารงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ขอ 7 เม่ือมีปญหาเพราะไมไดบัญญัติขอความหรือความไมชัดเจนของขอความท่ีไดบัญญัติไวในธรรมนูญ
ฉบับนี้ใหวินิจฉัยปญหานั้นตามเจตนารมณของประเพณกีารปกครองของโรงเรียนหรือการดําเนนิการของ
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดกอนท่ีไดเคยปฏิบัติผานมาแลวตามลักษณะทางการปกครองท่ียุติธรรมแก
กรณีโดยอนุโลม 
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หมวด 2  
 

คณะกรรมการสภานักเรียน  
 

สวนท่ี 1 องคประกอบ  
ขอ  8 ใหมีประธานสภานกัเรียนคนหนึ่ง รองประธานสภานักเรียน    4   คน    และกรรมการสภานักเรียน
ฝายบริหารไมเกิน  25     คนคณะกรรมการสภานักเรียนจากตัวแทนหอง  หองละ   1    คน ประกอบกันเปน
คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้และตามคําส่ังอ่ืน ๆ  
ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี บุคคลตามวรรคหน่ึงนั้นตองไดรับการแตงต้ังและเหน็ชอบจาก
ผูอํานวยการโรงเรียน  
ประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียนตองมีความเปนกลางในการดําเนนินโยบาย  
ขอ 9 ในการปฏิบัติงานแตละคร้ังคณะกรรมการสภานักเรียนตองมีเจตนารมณ มีอุดมคติและ  
มีจุดมุงหมายในการทําหนาท่ีกรรมการสภานักเรียนอยางเดียวกันเพื่อใหงานนัน้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
คณะกรรมการสภานักเรียนยอมเปนผูแทนของนักเรียนทุกคนในกิจการภายนอก และตองปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความซ่ือสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของนักเรียน  
ขอ 10 องคประชุมของการประชุมแตละคร้ังตองมีกรรมการสภานักเรียนเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภานักเรียนท้ังหมดเทาท่ีมีอยูในขณะนั้นเวนแตประธานของท่ีประชุมจะไดแจงในท่ีประชุม
คราวกอนแลววาการประชุมคราวตอไปจะใชองคประชุมจํานวนเทาใด ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
สภานักเรียนแตละชุดในการตราและพิจารณากําหนดขอบังคับการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเอง
โดยตองใหสอดคลองกับธรรมนูญฉบับนี้ดวย  ใหประธานสภานักเรียนเปนประธานของท่ีประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามขอบังคับการประชุมหรือมอบหมายใหรองประธานสภานักเรียนคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ
หนาท่ีแทนและดําเนินการประชุมตามขอบังคับการประชุมไดโดยอนโุลม  การตราขอบังคับตามวรรคสอง
นั้นตองมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกบัวิธีดาเนนิการประชุม การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ และอ่ืน ๆ ตามท่ี
ท่ีประชุมเห็นสมควรใหมี  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหท่ีประชุมถือตามเสียงขางมากเปนประมาณเวนแต
ธรรมนูญนี้หรือขอบังคับการประชุมจะไดบัญญัติเปนอยางอ่ืน โดยกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งยอมมีเสียง
หนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนแตละคร้ัง ถามีคะแนนเสียงเทากนัใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
หนึ่งเสียงเพื่อเปนเสียงช้ีขาด   
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สวนท่ี 2  
คุณลักษณะท่ีพึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานกัเรียน  
 

ขอ 11 คุณลักษณะท่ีพึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน มีดังนี ้ 
(1)      เปนผูมีความจงรักดตีอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเคารพในเกยีรติของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ
ประชาอุทิศอยางจริงใจ  
(2) ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืนตลอดเวลา  
(3) บาเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม  
(4) ยึดม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรวมท้ังมี
ความเปนผูนําและผูตามท่ีด ี 
(5) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือหลักทางศาสนาอ่ืนๆท่ีนับถือ  
(6) เปนผูอนุรักษและเผยแพร ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณ ีและวัฒนธรรมอันดีงาม  
 
สวนท่ี 3  
สิทธิของคณะกรรมการสภานักเรียน  
ขอ 12 สิทธิในการเสนอโครงการท่ีจะพัฒนาโรงเรียน  
ขอ 13 สิทธิในการดาเนนิงานตามโครงการท่ีเสนอ เม่ือโครงการผานการพิจารณาแลว  
ขอ 14 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม  
ขอ 15 สิทธิในการจัดการประชุมและเสนอญัตติใหเรียกประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  
ขอ 16 สิทธิในการเสนอญัตติและใชมติขอบังคับตามท่ีประชุม  
ขอ 17 สิทธิในการแสดงตนเปนคณะกรรมการสภานักเรียน  
ขอ 18 สิทธิในการตักเตือน แนะนําในขอบเขตที่ตนสามารถกระทําได  
ขอ 19 สิทธิในการเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารในกจิการอันเกี่ยวของกับนักเรียน  
ขอ 20 สิทธิในการเขารวมกจิกรรมตางๆ ของโรงเรียนตามท่ีโรงเรียนกาํหนด  
ขอ 21 สิทธิในการเปดอภิปรายท่ัวไปประธานและรองประธานสภานักเรียนในกรณีท่ีการบริหารงาน
ผิดพลาดและกระทบตอผลประโยชนของคณะกรรมการสภานักเรียน  
บทบัญญัตินี้ใหเปนอํานาจของผูท่ีทาหนาท่ีประธานในท่ีประชุมท่ีจะพิจารณาเปนรายไป  
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ขอ 22 สิทธิในการขอถอดถอนช่ือออกจากการเปนกรรมการสภานักเรียนท่ีรวมเสนอญัตติ  
ขอ 32 สิทธิในการขอความรวมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ในการรวมกิจกรรมตางๆ  
ขอ 33 สิทธิในการคัดคานมติ ขอบังคับท่ีเสนอ เม่ือตนเหน็วามติหรือขอบังคับนั้นขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
หรือศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบรอยของประชาชน  บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงใหรวมถึงการคัดคานมติ
ท่ีขัดหรือแยงตอระเบียบการของโรงเรียนและธรรมนูญฉบับนี้ดวยโดยอนุโลม  
ขอ 34 สิทธิในการรับรองหรือเขาช่ือรวมเสนอโครงการ เม่ือเห็นวาโครงการนั้นเปนประโยชนตอนกัเรียน
และสาธารณชน และไมขัดหรือแยงตอกฎหมายศีลธรรมอันด ี         
 
สวนท่ี 4  
หนาท่ีของคณะกรรมการสภานักเรียน  
 
ขอ 35 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน  
ขอ 36 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดีของนักเรียนท่ัวไป  
ขอ 37 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีปฏิบัติตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน  
ขอ 38 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีตองเขารวมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนทุกคร้ังยกเวนเม่ือมี
เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเปนอันมิอาจจะกาวลวงได  
การลาการประชุมตองทําเปนหนังสือยืน่ตอประธานท่ีประชุมกอนวันประชุมวันหนึง่  
ขอ 39 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีตองเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนท้ังภายในและภายนอกตามท่ีได
มีคําส่ังโรงเรียนรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาท่ีนั้นอยางเต็มกําลังความสามารถ  
ขอ 40 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีตองออกเสียงเม่ือท่ีประชุมตองการขอมติท่ีประชุม  
ขอ 41 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใน
คณะกรรมการสภานักเรียนดงันี้  
( 1 )  คณะกรรมการฝายอํานวยการและการคลัง  
      1.1 ประสานงานกับกลุมงานอํานวยการของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวของ  
    1.2    ดูแลงานปฏิคมของคณะกรรมการสภานักเรียน  
    1.3    ดูแลการจัดเก็บและเบิก – จายพัสดุตาง ๆในคณะกรรมการสภานักเรียน  
    1.4   ดู แลการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน  
    1.5   ดูแลการจัดเก็บเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน  
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( 2 )   คณะกรรมการฝายวิชาการ  
  2.1  ประสานงานกับกลุมงานวิชาการของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวของ  

2.2  ประสานงานกับงานแนะแนวของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวของ  
2.3  ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวของ  
2.4  ประสานงานกับงานหองสมุดและกลุมรักการอานในกิจกรรมตาง ๆท่ีเกี่ยวของ  
2.5  จัดทําผลวจิัยของการศึกษาภายในโรงเรียน  
2.6  เสนอขอมูลทางการศึกษาตาง ๆท่ีเปนประโยชนแกนักเรียนทุกคน  
2.7  ประสานงานใหมีกิจกรรมสงเสริมความรูดานวิชาการตามสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม  

 
( 3 ) คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน  

3.1 ประสานงานกับกลุมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวของ  
3.2  ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของตางโรงเรียนในเขตพื้นท่ีใกลเคียง  
3.3  ดูแลงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน  
3.4  จัดเวรคณะกรรมการสภานักเรียนเพ่ือชวยดแูลงานชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในแตละวัน  
3.5  ดูแลงานอาหารและโภชนาการของนักเรียน                                  
 
4 ) คณะกรรมการฝายบริการและสวัสดิการ  
4.ประสานงานกับกลุมงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนในกจิการตาง ๆ  
4.2  ประสานงานกบังานอาคารสถานท่ีและนักงานภารโรงในกจิกรรมท่ีเกี่ยวของ  
4.3   ดูแลการจัดสถานท่ีในกิจกรรมท่ีเกีย่วของ  
4.4  ดูแลการจดัอาหารวางและอาหารในกจิกรรมท่ีเกีย่วของ  
4.5   ดูแลงานโสตทัศนูปกรณในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ  
4.6  ดูแลการเบิกจายและการเก็บอุปกรณสงคืนหลังเสร็จกิจกรรมท่ีเกีย่วของ  

 
( 5 ) คณะกรรมการฝายแผนงานและโครงการ  

5.1  เสนอแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนประจําภาคเรียนตอท่ีประชุม  
5.2  ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว  
5.3  ดูแลการเขียนโครงการและตรวจสอบความถูกตองโครงการตาง ๆ  
5.4  นําโครงการท่ีจะเสนอฝายบริหารตอคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเพื่อตรวจสอบ  
5.5  รับผิดชอบการเสนอโครงการตอฝายบริหารจนโครงการนั้นไดรับการอนุมัติ  
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5.6  ดูแลการเขียนคําส่ังหรือบันทึกขอความตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการท่ีเสนอ  
5.7  เปนตัวแทนของคณะกรรมการสภานักเรียนในการเสนอโครงการตางๆเขาท่ีประชุม  
5.8  ออกแบบประเมินและประเมินผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการท่ีเกี่ยวของ  

 
( 6 ) คณะกรรมการฝายดําเนินงานและตดิตามมติการประชุม  

6.1  เสนอระเบียบวาระการประชุมตาง ๆ ตอคณะกรรมการสภานักเรียน  
6.2  เรียกประชุมตาง ๆตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไว  
6.3  จัดหาสถานท่ีประชุมตามความเหมาะสม  
6.4  บันทึกวาระตางๆท่ีไดพจิารณาและผลการลงมติในวาระตางๆของท่ีประชุม  
6.5  กลาวสรุปผลการประชุม ผลการลงมติ จํานวนผูเขาประชุม ขาดและลาประชุม  
6.6  ดูแลเอกสารตางๆท่ีใชประกอบในการประชุมแตละคร้ัง  
6.7  ดูแลความเรียบรอยตาง ๆ ตลอดการประชุม  

 
( 7 ) คณะกรรมการฝายปกครองและดูแลชวยเหลือนักเรียน  

7.1  ประสานงานกับนกัเรียนและตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนในแตละหอง  
7.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแตละวนัของคณะกรรมการสภานักเรียนและตัวแทนหองเรียน  
7.3 ปองกันการเกิดปญหายาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทในสถานศึกษา  
7.4 ดแูลงานจราจรและความปลอดภัยในการใชถนนภายในโรงเรียน  
7.5 สงเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน  

 
( 8 ) คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ  

8.1 ประสานงานกับงานประชาสัมพันธของโรงเรียนในกจิการท่ีเกีย่วของ  
8.2  เผยแพรผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการสภานักเรียน  
8.3  จัดรายการเสียงตามสายเผยแพรขอมูลตาง ๆ จากคณะกรรมการสภานักเรียน  

  8.4 ปรับขอมูลในเว็บไซดคณะกรรมการสภานักเรียนใหมีความทันสมัยตลอดเวลา  
8.5  ดูแลความเรียบรอยในพธีิเคารพธงชาติ  
8.6  ดูแลงานพิธีกรในกจิกรรมท่ีเกี่ยวของ  
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( 9 )   คณะกรรมการฝายส่ิงแวดลอม  

9.1  ประสานงานกับฝายบริหารงานท่ัวไป  ฝายอาคารสถานท่ีดําเนินกจิกรรมตางๆ  
9.2  ดูแลการดาํเนินงานกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียน  
9.3  ดูแลนโยบายการประหยัดพลังงานทุกชนิดในโรงเรียน  
9.4  สงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียนในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน  
9.5  สนับสนุนการดําเนินกจิกรรมสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียน และกิจกรรมโครงการท่ีเกี่ยวของ 

 
ขอ 42 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหนาท่ีในการประเมินและติดตามผลของกิจกรรมตางๆ ตามคําส่ังท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

หมวด 3  
     ที่มาขององคกร  
 

สวนท่ี 1  
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง  
 
ขอ 43 บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกต้ังเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานสภา
นักเรียนตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้  
(1) เปนนักเรียนโรงเรียนอยางถูกตองตามกฎหมาย  
(2) เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือ 5 ของปท่ีมีการเลือกต้ัง  
(3) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมทุกภาคเรียนไมตากวา 2.00  
(4) เปนผูมีคุณธรรมและมีความเปนกลางในการดําเนินนโยบาย  
(5) เปนผูท่ีรักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอยางจริงใจ  
ขอ 44 บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกต้ังเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานนักเรียน
ตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้  
(1) ผูท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังจะตองสมัครเปนทีมโดยมีหัวหนาคนหนึ่งและสมาชิกฝายบริหาร 4 คน สมาชิก 
25  คน โดยใหสมาชิกในทีมจะตางหองเรียนกนักย็อมได  
(2) เปนผูท่ีกาลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือ 5  ของปท่ีมีการเลือกต้ัง  
(3) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมทุกภาคเรียนไมตากวา 2.00  
(4) ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกพรรคท่ีสมัครระยะเวลาไมนอยกวา 30  วันนับถึงวันเลือกต้ัง  
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ขอ 45 บุคคลผูมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ในวันสมัครรับเลือกต้ังหามมิใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
ตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้  
(1) เปนบุคคลผูมีอาการทางจิตไมปกติ  
(2) ไมไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนคร้ังกอน        
(3) เคยถูกหักคะแนนความประพฤติจากกลุมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน  
(4) เปนผูท่ีปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียนท่ีกําหนดตลอดเวลา  
(5) เคยใหถูกพักการเรียนไมวาดวยกรณีใด ๆ ก็ตาม  
(6) ไมไดรับความยนิยอมจากคุณครูท่ีปรึกษาประจําช้ันเรียนในการใหความเหน็ชอบในการสมัคร   
ขอ 46 กรรมการสภานักเรียนมีวาระการดาํรงตําแหนงนบัแตวนัท่ีคณะกรรมการสภานักเรียนชุดกอนไดสง
มอบงานในหนาท่ีใหอยางเปนทางการและหมดวาระการดํารงตําแหนงลงในวันท่ี  31 มีนาคม  ของป
การศึกษาท่ีดาํรงตําแหนงและใหถือวาส้ินสุดการดํารงตําแหนงแตสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไดจนมี
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม และส้ินสุดการดํารงตําแหนงในกรณีใดกรณหีนึ่งตอไปนี ้ 
(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) ขาดคุณสมบัติ ขอใดขอหนึ่งตามขอ 45  
(4) เม่ือกรรมการสภานักเรียนอ่ืนไมนอยกวาหนึ่งในหายืน่ญัตติเปนหนงัสือถอดถอนบุคคลนั้นตอ 
รองผูอํานวยการกลุมกิจการนักเรียนและมีมติถอดถอนโดยการลงมติเปนการลับไมนอยกวาหาในหกของ
กรรมการสภานักเรียนท้ังหมดเทาท่ีมีอยูในขณะน้ันใหพนจากตําแหนง  
(5) เม่ือมีการประกาศคําส่ังใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไป  
บุคคลท่ีพนจากตําแหนงตองปฏิบัติหนาท่ีไปจนกวาจะไดกรรมการสภานักเรียนคนใหมมาทํา  
หนาท่ีแทนโดยบุคคลท่ีพนจากตําแหนงตาม (1) (2) (3) และ (4) ใหกรรมการสภานักเรียนในสังกัดเดียวกัน
เลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 43 หรือ ขอ 44 แลวแตกรณีเปนกรรมการสภานักเรียนแทนบุคคลท่ีพนจาก
ตําแหนงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนบัแตวนัท่ีบุคคลนั้นมีกรณใีหออกจากตําแหนง หากกรณีไมสามารถ
หาบุคคลใหมมาแทนไดทันกําหนดภายในเวลาดังกลาวหรือมีเหตุอ่ืนท่ีทําใหกรรมการสภานักเรียนไมครบ
คณะใหอาจารยท่ีปรึกษาหาบุคคลท่ีเหมะสมใหตารงตําแหนงแทนก็ได เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนหลังจากพนวาระตามวรรคหนึง่ใหประธานและรองประธานสภานักเรียนยังคง
ดารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสภานักเรียนตอเพื่อรักษาการในชวงท่ีกําลังจัดใหมีการเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไป ในการนี้จะออกคําส่ังหรือโครงการท่ีมีผลไดเสียตอคณะกรรมการสภา
นักเรียนชุดตอไปมิได เวนแตไดรับการแนะนําจากคณะครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนแลว   
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สวนท่ี 2  
วิธีการเลือกต้ัง  
 
ขอ 47  การเลือกต้ังทุกคร้ังตองมีคาประกาศหรือคําส่ังของผูอํานวยการโรงเรียนในการกําหนดวันรับสมัคร 
วันเลือกต้ัง คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครและกําหนดหนวยเลือกต้ังดวย  
ประธานสภานักเรียน มีการเลือกต้ังโดยตรงและลับจากผูมีสิทธิเลือกต้ัง  
ประกาศตามวรรคหน่ึงใหคณะกรรมการสภานักเรียนเปนผูกําหนดและขอความเหน็ชอบจาก ผูอํานวยการ
โรงเรียนในการประกาศนั้น  
ขอ 48  การกําหนดวันรับสมัครและวันเลือกต้ังตองมีระยะเวลาหางกันอยางนอย 15 วัน  
เม่ือไดมีการกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงเปนท่ีเรียบรอยแลวใหดําเนินการรับสมัครในระยะเวลาอยาง
นอย 2 วันและกําหนดระยะเวลาการเลือกต้ังในวนัเลือกต้ังอยางนอย 2 ช่ัวโมงตอกัน  
การกําหนดวนัเลือกต้ังประธานสภานักเรียนและวนัเลือกต้ังประธานนักเรียนใหกําหนดเปนวนัเดยีวกันท่ัว
โรงเรียน  
ขอ 49  เพื่อประโยชนในการเลือกต้ังใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกต้ัง  
ใหประธานสภานักเรียนเปนประธานและใหรองประธานสภานักเรียนเปนรองประธานคณะกรรมการ
ผูดําเนินการเลือกต้ัง ใหนักเรียนหวัหนาหองหรือตัวแทนหองหองละหนึ่งคนเปนกรรมการผูดาเนินการ
เลือกต้ังประจาํหนวยเลือกต้ัง ในการนีใ้หคุณครูท่ีปรึกษา  คุณครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ังเปนผูอํานวยการ
เลือกต้ังประจาํหนวยเลือกต้ัง และท่ีปรึกษาประจําหนวยเลือกต้ัง และเปนกรรมการผูสังเกตการณการ
เลือกต้ังดวยกไ็ด  กรรมการตามวรรคสองและวรรคสามนั้นตองไดรับการแตงต้ังจากผูอํานวยการโรงเรียน  
ขอ 50  เพื่อประโยชนในการเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ังใหผูสมัครรับเลือกต้ังมีสิทธิ หาเสียงเลือกต้ังได
เทาท่ีจําเปน และไมขัดกับหลักการการเลือกต้ังตามธรรมนูญฉบับนี้และให โรงเรียนจัดหาสถานท่ีสําหรับหา
เสียงเเละแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกต้ังในแตละคร้ังดวย  
ขอ 51 เพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมหามมิใหผูสมัครรับเลือกต้ังทํา การทุจริตการ
เลือกต้ังไมวาดวยการใหหรือสัญญาวาจะใหส่ิงของ หรือดวยการขูเข็นหรือบังคับหลอกลวงดวยประการใดๆ 
เพื่อใหตนหรือผูอ่ืนนั้นไดหรือเสียผลประโยชนในการเลือกต้ัง และใหรวมถึงการกระทําของผูสนับสนุน
ผูสมัครนั้นดวยโดยอนุโลม  
ขอ 52  ในวันเลือกต้ังทุกหนวยเลือกต้ังตองทําการเปดและปดหีบเลือกต้ังพรอมกัน  
ขอ 53  ผูมีสิทธิเลือกต้ังในวนัเลือกต้ังตองตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังตามหนวยเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิ
และในวันเลือกต้ังตองแสดงบัตรนักเรียน บัตรประจาตัวประชาชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกใหตอ
กรรมการผูดําเนินการเลือกต้ังประจาหนวยเลือกต้ังเพื่อขอรับบัตรเลือกต้ังเวนแตคณะกรรมการผูดําเนินการ
เลือกต้ังประจาํหนวยเลือกต้ังนั้นจะไดพจิารณาและใหความเห็นชอบแตละกรณีไป  
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ขอ 54  ใหดําเนินการนับคะแนนผูสมัครรับเลือกต้ังประธานนักเรียนพรอมกัน ทุกหนวยเลือกต้ัง ณ หนวย
เลือกต้ังนั้นๆ เวลาหลังจากท่ีไดปดการลงคะแนนเปนท่ีเรียบรอยแลว   ใหดําเนนิการนบัคะแนนผูสมัครรับ
เลือกต้ังประธานสภานักเรียนพรอมกันทุกหนวยเลือกต้ัง ณ หนวยเลือกต้ัง  
ขอ 55 หามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน โดยบัตรท่ีมีลักษณะตอไปนี้เปนบัตรเสีย  
(1) บัตรท่ีมิไดทําเคร่ืองหมายกากบาท  
(2) บัตรท่ีมิหยัง่ทราบวาลงคะแนนใหผูสมัครรับเลือกต้ังคนใด  
(3) บัตรท่ีมีรอยขีดขาดแมแตสวนใดสวนหนึ่งก็มิได  
(4) บัตรท่ีกรรมการผูดําเนินการเลือกต้ังประจาหนวยตัดสินแลววา เปน “บัตรเสีย”  
บัตรเลือกต้ังใดเปนบัตรเสียใหระบุวา “บัตรเสีย ” และใหมีกรรมการผูดําเนินการเลือกต้ังประจําหนวยลง
ลายมือช่ือรับรองในบัตรนั้นดวยอยางนอย 2 คน บัตรเลือกต้ังตองมีจํานวนหมายเลขผูสมัครรับเลือกต้ังครบ
และตองมีชองระบุไมประสงคลงคะแนนใหกับผูสมัครรับเลือกต้ังคนใดเลยดวย  
ขอ 56 เม่ือนับคะแนนแลวเสร็จใหคณะกรรมการผูดําเนนิการเลือกต้ังประจําหนวยสงจํานวนผูมาใชสิทธิ
เลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังนั้นและคะแนนท้ังหมดท่ีนับไดรวมท้ังจํานวนบัตรเสียและคะแนนท่ีไมประสงค
เลือกไปยังประธานคณะกรรมการผูดําเนนิการเลือกต้ังเพื่อประกาศผลการเลือกต้ัง  
คะแนนของผูสมัครรับเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งตองเรียงผูสมัครท่ีมีคะแนนสูงสุดท่ีนบัไดตามลําดับจนครบ
จํานวนผูสมัครท่ีรับเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังนั้นทุกคนดวย  
ขอ 57 ใหผูท่ีสมัครรับเลือกต้ังท่ีไดคะแนนอันดับหนึ่งเปนประธานสภานักเรียน ในกรณีมีผูสมัครรับเลือกต้ัง
ประธานสภานักเรียนเพียงคนเดียวตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
หากกรณีไมมีผูไดคะแนนถึงเกณฑตามวรรคสองหรือวรรคสามแลวแตกรณีใหมีการเลือกต้ังใหมอีกคร้ัง
หนึ่ง ถายังไมไดคะแนนถึงเกณฑท่ีกําหนดอีกในกรณนีี ้ใหถือวาผูสมัครรับเลือกต้ังคนน้ันไดรับตําแหนง
ตามหลักเสียงขางมากเลยโดยไมตองเลือกต้ังอีกในคร้ังตอไปก็ได  
ขอ 58 ใหประธานคณะกรรมการผูดําเนินการเลือกต้ังเปนผูประกาศผลการเลือกต้ังและแจงวาผูสมัครรับ
เลือกต้ังคนใดที่ไดรับเลือกต้ังและรายงานผลนั้นใหนกัเรียนทุกคนไดทราบ  
ขอ 59 หลังจากการประกาศผลการเลือกต้ังใหผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนประธานสภานกัเรียนมีหนาท่ีสรรหาและ
แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 43 และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 45 เปนรองประธานสภานักเรียนอีก 
9  คนตามระเบียบใหมนี้  เพื่อเปนคณะกรรมการฝายอํานวยการของคณะกรรมการสภานักเรียน  
การพิจารณาแตงต้ังตามวรรคหน่ึงนั้นตองคํานึงถึงบุคคลท่ีมีความเหมาะสมโดยตองใหมี  
ผูท่ีเหมาะสมไดรับการแตงต้ังเปนรองประธานสภานักเรียน  
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ขอ 60 หลังจากการประกาศผลการเลือกต้ังใหผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนประธานนักเรียน  พิจารณาแตงต้ัง
คณะกรรมการสภา  โดยจะตองแตงต้ังจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 44 และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 
45  การพิจารณาแตงต้ังตามวรรคหน่ึงตองคํานึงผูสมัครรับเลือกต้ังจากทีมตาง ๆท่ีสมัครรับเลือกต้ังอยางเปน
ธรรมโดยใหมีผูสมัครจากทุกทีมเปนกรรมการไดดวยโดยอนุโลม เวนแตไดมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการ
ไมใหความยนิยอมของบุคคลท่ีถูกทาบทามนั้น  
ขอ 61 ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังและไดรับการแตงต้ังตามขอ 59 ใหเปนคณะกรรมการสภานักเรียนนั้นตองไป
รายงานตัวเพื่อไดรับการประกาศผลจากประธานกรรมการผูดําเนินการเลือกต้ัง ผูท่ีรับการประกาศผลตาม
วรรคหน่ึงตองมีหนาท่ีไปเขาคายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนจึงจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
กรรมการสภานักเรียนได เวนแตมีเหตุสุดวิสัยอันมิอาจเขารวมอบรมได  
 

หมวด 4  
 

การดําเนินนโยบายพ้ืนฐาน  
 

ขอ 62 คณะกรรมการสภานักเรียนตองพิทักษรักษาไวซ่ึงธรรมนูญฉบับนี้  
ขอ 63 คณะกรรมการสภานักเรียนตองสงเสริมความสัมพันธไมตรีอันดรีะหวางนักเรียน  
ทุกคนรวมท้ังประสานประโยชนระหวางคณะครูและนักเรียนดวย  
ขอ 64 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรมเกี่ยวกับการประกวดมารยาทไทยของนักเรียนขึ้นภายใน
โรงเรียน  
ขอ 65 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทาโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับรองผูอานวยการ
และคณะครูกลุมงานกิจการนักเรียนเกีย่วกบัการดําเนนิงานการแขงขันกีฬาสีหรือกฬีาอําเภอ  
ขอ 66 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูท่ีปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่วกบัการพัฒนาส่ิงแวดลอมและการรักษาความสะอาด  
ขอ 67 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําแผนการปฎิบัติงานของแตละภาคเรียนและดําเนนิกิจกรรม
ตาง ๆ ตามแผนงานท่ีไดกําหนดไวแลวนัน้  
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ขอ  68 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมและการ
ดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน  
ขอ  69 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูท่ีปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่วกบัการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนตามธรรมนูญฉบับนี้  
ขอ  70 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูท่ีปรึกษา
กรรมการสภานักเรียนเกีย่วกบัการเขาคายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนชุดตอไป  
 ขอ 71 คณะกรรมการสภานักเรียนตองมีการจัดทําโครงการและพิจารณาโครงการรวมกับคณะครูท่ีเกี่ยวของ
ในการจดัการปจฉิมนิเทศใหกับนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6   
ขอ 72 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ใหคณะกรรมการสภานักเรียนจดัใหมีคณะท่ีปรึกษาและ
พัฒนากิจการของคณะกรรมการสภานักเรียนจานวนไมเกิน 10 คน เพือ่ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการสภานักเรียนในปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการดําเนนิกจิการตาง ๆของคณะกรรมการสภา
นักเรียน  การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงในคณะท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงใหพิจารณาแตงต้ังจากผูมีความรู
และความสามารถในการบริหารงานและมีความเขาใจเปนอยางดใีนโครงการตาง ๆ ของคณะกรรมการสภา
นักเรียน โดยใหเปนนกัเรียนท่ีเคยเปนกรรมการสภานักเรียนมากอนเวนแตมีเหตุสุดวิสัยอ่ืนท่ีจะไมสามารถ
แตงต้ังบุคคลดังกลาวไดกใ็หพิจารณาถึงความสามารถและประสบการณของบุคคลนั้นแทนและบุคคลท่ี
ไดรับการเสนอช่ือตองใหความยินยอมแลว การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงในคณะท่ีปรึกษาตามวรรค
หนึ่งตองพิจารณาถึงความเหมาะสมตามองคประกอบ ท่ีมา อํานาจหนาท่ีและการดําเนินกิจการของคณะท่ี
ปรึกษาใหเปนไปตามท่ีขอบังคับการประชุมกําหนด  

หมวด 5  
                                  การดําเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน  
 
ขอ 73 คณะกรรมการสภานักเรียนตองดําเนนิการใหมีการเปดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  
คร้ังแรกภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษานัน้ การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่งให
พิจารณาและช้ีแจงถึงบทบัญญัติตาง ๆ ตามธรรมนูญฉบับนี้และใหมีการแบงคณะกรรมการฝายตาง ๆตามท่ี
ท่ีประชุมไดกาํหนด  
ขอ 74 ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนประธานสภานักเรียนตองแบงหนาท่ีงานตางๆใหรองประธานสภานักเรียนท่ี
แตงต้ังตามขอ 59 ดูแลรับผิดชอบงานฝายอํานวยการและการคลัง งานฝายวิชาการ งานฝายกิจการนกัเรียน 
งานฝายบริการและสวัสดิการ งานฝายแผนงานและโครงการ งานฝายการดําเนินงาน 
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และติดตามมติการประชุม งานฝายปกครองและการดแูลชวยเหลือนกัเรียน งานฝายประชาสัมพันธและ
สารสนเทศ และงานฝายส่ิงแวดลอม  
ขอ 75 กรรมการสภานักเรียนทุกคนตองรับผิดชอบในงานของคณะกรรมการฝายตางๆตาม  
ขอ 41 โดยตนสมัครใจและที่ประชุมเห็นชอบ  คณะกรรมการสภานักเรียนอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ฝายกี่คณะก็ไดแตคณะกรรมการ ฝายท่ีต้ังข้ึนนั้นตองมีหนาท่ีในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับขอ 41 และให
สังกัดในความดูแลของงานรองประธานสภานักเรียนตามขอ 75  
ขอ 76 กรรมการสภานักเรียนคนหน่ึงมีสิทธิดํารงตําแหนงในคณะกรรมการฝายได 2 คณะ  
แตผูท่ีดํารงตําแหนงประธาน รองประธานกรรมการสภานักเรียนและกรรมการสภานักเรียนท่ีเปนประธาน  
กรรมการฝายใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการฝายนั้นไดเพยีงคณะเดียว      
ขอ 77 ใหประธานสภานักเรียนแตงต้ังกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสภา
นักเรียนและอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการคนหนึ่งหรือสองคนก็ได  
ผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนเลขานุการในคณะกรรมการสภานักเรียนตองเปนคณะกรรมการฝายดําเนินงาน
และติดตามมติการประชุมดวยโดยอนุโลม  เลขานุการตามวรรคหน่ึงใหเปนเลขานกุารการประชุมแตละคร้ัง
ดวยโดยอนุโลม  
ขอ 78 การดําเนินการใด ๆ ท่ีเปนเร่ืองจําเปนและเรงดวนท่ีตองใหคณะกรรมการสภานักเรียนดําเนนิการให
ประธาน รองประธานสภานักเรียนดําเนนิการเทาท่ีจําเปนไปพลางกอนไดโดยไมตองขออนุมัติมติของท่ี
ประชุม  การดาํเนินการตามวรรคหน่ึงตองเเจงการดําเนินการท่ีไดทําไปนั้นตอกรรมการสภานักเรียนภายใน
คร้ังแรกท่ีมีการเรียกประชุม  
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              หมวด  6                                                                                       
คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน  

 

ขอ 84  ใหมีคณะนักเรียนหนึ่งในคณะกรรมการสภานักเรียนอันประกอบดวยคณะกรรมการสภานักเรียน
และหวัหนาหองทุกหองในโรงเรียนโดยใหเรียกคณะนี้วา คณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียนหรือให
เรียกช่ือโดยยอวาคณะกรรมการ พคน.  นักเรียนหัวหนาหองนั้นจะตองมาจากการเลือกต้ังหรือไดรับการ
แตงต้ังโดยเสียงขางมากจากนักเรียนในหองและไดรับความเห็นชอบจากคุณครูท่ีปรึกษาของหองเรียน  
ใหนกัเรียนหวัหนาหองเปนตัวแทนของนกัเรียนในหองเรียนในการแสดงความคิดเหน็และเสนอญัตติตาง ๆ 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการ พคน.  
ขอ 85 ใหคณะกรรมการ พคน. เลือกต้ังประธานคณะกรรมการ พคน. คนหนึ่งและรองประธาน
คณะกรรมการ พคน. คนหนึง่หรือสองคนก็ไดตามแตท่ีประชุมกําหนด  หามมิใหเสนอช่ือผูดํารงตําแหนง
ประธานและรองประธานสภานักเรียนเปนประธานหรือรองประธาน คณะกรรมการ พคน.  
การเลือกต้ังตามวรรคหน่ึงใหท่ีประชุมเลือกโดยสมาชิกเสนอรายช่ือและท่ีประชุมลงมติเห็นชอบโดยวิธียก
มือข้ึนพนศีรษะโดยใหผูท่ีไดคะแนนสูงสุดไดรับเลือกเปนประธานคณะกรรมการ พคน.และผูท่ีไดคะแนน
ลําดับรองลงมาเปนรองประธานคณะกรรมการ พคน.  
ขอ 86 ใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ พคน. คร้ังแรกภายใน 15 วนั นับแตวันเรียกประชุม
คณะกรรมการสภานักเรียนคร้ังแรกและใหมีการประชุมทุกคร้ังท่ีมีวาระพิจารณาและใหความเห็นชอบ
โครงการตาง ๆโดยใหประธานคณะกรรมการ พคน. จะเปนผูกําหนด การประชุมทุกคร้ังใหใชขอบังคับการ
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโดยอนโุลม การประชุมคร้ังแรกใหประธานสภานักเรียนเปนผูกําหนดวนั
และเปนประธานคณะกรรมการ พคน. ช่ัวคราวเพื่อใหสมาชิกคณะกรรมการ พคน. ดําเนินการเลือกประธาน
และรองประธานคณะกรรมการ พคน.  การประชุมทุกคร้ังใหเลขานุการคณะกรรมการสภานักเรียนเปน
เลขานุการของท่ีประชุมคณะกรรมการ พคน. ดวยโดยอนโุลม  
การประชุมคณะกรรมการ  พคน . แตละครั้งตองมีสมาชิกคณะกรรมการ พคน. เขาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูจงึจะนับวาเปนองคประชุมเวนแตมีประธานของท่ีประชุมจะ
พิจารณาเห็นชอบเองวาในการประชุมคร้ังนั้นควรใชองคประชุมจํานวนเทาใด แตตองคํานึงถึงขอเสนอท่ี
เปนความเห็นของสมาชิกและเสียงขางมากท่ีเขาประชุมขณะนั้นท่ีจะใหมีการดําเนนิการประชุมตอไปโดย
ไมครบองคประชุมก็ได  
ขอ87 ประธานและรองประธานกรรมการสภานักเรียนตองแถลงนโยบายตอท่ีประชุมคณะกรรมการ พคน. 
และใหสมาชิกคณะกรรมการ  พคน.  ทุกคนมีสิทธิอภิปรายเร่ืองท่ีแถลงไดแตหามลงมติเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบใดๆทั้งส้ิน  
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ขอ 88 สมาชิกคณะกรรมการ พคน. ทุกคนมีสิทธิต้ังกระทูถามปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนไดโดยเสนอญัตติกระทูเปนคําถามตอประธานคณะกรรมการ พคน. เพื่อให
ดําเนินการยื่นกระทูคาถามนัน้ตอกรรมการสภานักเรียนผูท่ีตองตอบกระทูนั้นตอท่ีประชุมคณะกรรมการ 
พคน. ตอไป กระทูคําถามนั้นตองมีลักษณะเปนเร่ืองการทํางานในหนาท่ีหามมิใหถามเร่ืองสวนตัวและใน
การตอบกระทูของกรรมการสภานักเรียนนัน้ตองตอบตรงประเด็นหรือจะไมตอบก็ไดถาเร่ืองนั้นเปนเร่ือง
สวนตัว  

หมวด 7  
                  การเสนอโครงการของคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน  
 
ขอ 89  คณะกรรมการ พคน. ทุกคนมีสิทธิเสนอโครงการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนไดโดยยืน่
ญัตติเสนอโครงการพรอมหลักการและเหตุผลประกอบโครงการนั้นโดยตองมีสมาชิกคณะกรรมการ พคน. 
รับรองโครงการนั้นไมนอยกวา 10 คน โดยใหยื่นญัตติเสนอโครงการนั้นตอประธานคณะกรรมการ พคน. 
ในวนัท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ พคน. นักเรียนทุกคนอาจเขาช่ือรวมกันเพื่อเสนอโครงการท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนไดโดยตองรวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีสนใจและตองการเสนอโครงการนั้น
อยางนอย 350 คน และใหยืน่เสนอโครงการนั้นตอประธานสภานักเรียนเพื่อใหประธานสภานักเรียน
นําเสนอโครงการนั้นตอท่ีประชุมคณะกรรมการ พคน.  ญัตติเสนอโครงการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองน้ัน
ใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ พคน.พิจารณาใหความความเห็นชอบกับโครงการนั้นเม่ือท่ีประชุมได
ใหความเห็นชอบแลวใหเสนอโครงการนั้นตอประธานสภานักเรียนเพือ่ดําเนินการตามท่ีโรงเรียนกําหนด  
ขอ 90 การใหความเหน็ชอบโครงการตาง ๆ ของคณะกรรมการ พคน. นั้นสมาชิกคณะกรรมการ พคน. แต
ละคนมีสิทธิเสนอญัตติและแปรญัตติในถอยคําหรือขอความตาง ๆ ท่ีปรากฏในโครงการนั้นได  
ขอ 91 ใหคณะกรรมการ พคน. พิจารณาโครงการท่ีเสนอตอท่ีประชุมนั้นโดยเรียงลําดับตามข้ันตอนการ
เขียนโครงการเม่ือท่ีประชุมพิจารณาโครงการนั้นเสร็จเรียบรอยแลวใหผูท่ีเปนประธานของท่ีประชุมขอมติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการ พคน. เพื่อใหอนุมัติหรือไมอนุมัติ โครงการนั้น  
ขอ 92 โครงการใดท่ีคณะกรรมการ พคน. ใหความเห็นชอบอนุมัติแลวใหประธานคณะกรรมการ พคน.
นําเสนอโครงการนั้นตอประธานสภานกัเรียนเพื่อใหประธานคณะกรรมการสภานักเรียนมอบโครงการนั้น
ใหรองประธานกรรมการสภานักเรียนฝายแผนงานและโครงการนาไปพิมพและเสนอโครงการนั้นตอฝาย
บริหารของโรงเรียนอนุมัติตอไป  
ขอ 93 โครงการใดท่ีพิมพเรียบรอยแลวใหนําโครงการนั้นมอบคุณครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
ในกลุมงานกิจการนักเรียนเพือ่ตรวจทานความถูกตองของการพิมพกอนนาเสนอเพ่ืออนุมัติตอไป  
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ขอ 94 โครงการใดท่ีมีหลักการและเหตุผลท่ีขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของกฎหมายศีลธรรมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนในสังคมหามมิใหเสนอ โครงการที่เสนอตามวรรคหน่ึงนัน้รวมท้ัง
โครงการที่มีหลักการและเหตุผลขัดหรือแยง ตอระเบียบการของโรงเรียนหรือธรรมนูญฉบับนี้ดวยโดย
อนุโลม  
ขอ 95 โครงการทุกโครงการท่ีมาจากนักเรียนนั้นตองผานการพิจารณาและใดรับความยินยอมหรือคําแนะนํา
จากคณะกรรมการ พคน. กอน โครงการทุกโครงการท่ีมาจากการพจิารณาของคณะกรรมการ พคน. ให
ประธานสภานักเรียนเปนผูลงลายมือช่ือในฐานะผูเสนอโครงการเทานั้น  
ขอ 96 ในวันท่ีมีวาระการประชุมเพื่อพจิารณาโครงการใหประธานคณะกรรมการ พคน.แจงตอสมาชิก
ลวงหนาอยางนอย 1 วันเวนแตไดนัดวันประชุมไวต้ังแตท่ีประชุมคร้ังท่ีผานมาแลว  
ในการนีใ้หประธานคณะกรรมการ พคน. เปนผูประสานงานกับคณะกรรมการฝายดําเนินงานและติดตามมติ
การประชุมเพือ่ใหเรียกประชุมและกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสําหรับใชประชุมคณะกรรมการ พคน.ดวย
โดยอนุโลม  
ขอ 97 ในวันประชุมคณะกรรมการ พคน. ใหผูเสนอโครงการแสดงตนตอท่ีประชุมและแถลงหลักการและ
เหตุผลในการเสนอโครงการดวยตนเอง โครงการใดถึงวาระพิจารณาแลวปรากฏตอท่ีประชุมวาผูเสนอ
โครงการไมอยูในท่ีประชุมใหโครงการนัน้เปนอันตกไปมิใหนํามาพจิารณา  
ขอ 98 โครงการทุกโครงการท่ีเสนอนั้นตองผานการเหน็ชอบและอนมัุติจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือรอง
ผูอํานวยการที่รักษาราชการแทนผูอํานวยการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายตามอํานาจหนาท่ี โครงการใดท่ีทําไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญฉบับนี้หรือไมไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ พคน. หรือไม
ไดรับการอนุมัติโครงการจากฝายบริหารของโรงเรียนใหโครงการนั้นเปนอันตกไปและหามมิใหเสนอ
โครงการนั้นอีกตลอดภาคเรียน  
 
 

ประกาศไว  ณ วันท่ี  25   เดือนกุมภาพันธ  พุทธศักราช  2558  
 
 

   ( นายสถิตย      รัตนบุรี )  
ผูอานวยการโรงเรียนพปิูนสังฆรักษประชาอุทิศ 
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