
 

 

                              
 
 
 

ธรรมนญูสภานักเรียน 
โรงเรียนสาครพทิยาคม 

พุทธศกัราช ๒๕62 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



บทน า 
 

 ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสาครพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕62 นี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางการแบ่งโครงสร้างการท างาน สิทธิหน้าท่ี การเลือกต้ัง องค์ประกอบ ท่ีมา รวมท้ังบทบาทและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสภานักเรียน  อีกท้ัง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปลูกฝังกิจกรรมสภานักเรียนให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ให้เป็นไปในรูปแบบหรือทิศทางท่ีเหมาะสมนี้ โรงเรียนสาครพิทยาคมได้เห็นถึงความส าคัญของสภานักเรียนเป็นอย่างดี 
จึงจัดท าธรรมนูญสภานักเรียนขึ้น  
 เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและทรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของนักเรียน โรงเรียนสาครพิทยาคม  จึงเห็นสมควรน า
ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕62 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
 

        โรงเรียนสาครพิทยาคม 
         ธันวาคม  ๒๕62 
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ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม 
พุทธศักราช ๒๕62 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสาครพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕62 เป็นปีท่ี 38 แห่งการสถาปนาโรงเรียน
สาครพิทยาคม 

ด้วยโรงเรียนสาครพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนขึ้น โดยเห็นสมควรในการบริหารงาน
สภานักเรียน และเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการจัดระเบียบแบ่งโครงสร้างของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสาคร
พิทยาคม จึงได้ตราธรรมนูญฉบับนี้ขึ้น โดยค าแนะน าและความยินยอมของนักเรียน คณะครูและผู้อ านวยการโรงเรียน
สาครพิทยาคม  ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่า   “ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสาครพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕62”  
 ข้อ ๒ ธรรมนูญฉบับนี้ให้ใช้บังคับ นับต้ังแต่วันท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม  ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานท้ายธรรมนูญฉบับนี้เป็นต้นไป   

เพื่อให้ความตามวรรคหนึ่งสมบูรณ์ควรจัดให้มีส าเนาธรรมนูญฉบับนี้ประกาศไว้ ให้ทราบโดยท่ัวกัน   
ข้อ ๓ ข้อความท่ีบัญญัติไว้ในธรรมนูญฉบับนี้  
โรงเรียน  หมายความว่า โรงเรียนสาครพิทยาคม อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
นักเรียน  หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม 
คณะครู   หมายความว่า คณะครูหรือบุคลากรท่ีท างานประจ าในสังกัดโรงเรียนสาครพิทยาคม 
คุณครูที่ปรึกษา  หมายความว่า คุณครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน  
ฝ่ายบริหาร  หมายความว่า ผู้อ านวยการ,รองผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารโรงเรียนสาครพิทยาคม 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนสาครพิทยาคม 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม 
การเลือกตั้ง  หมายความว่า การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนท่ีได้ก าหนดให้มีข้ึนในแต่ละครั้ง  
คณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้ง หมายความว่า นักเรียนและคณะครูท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียนในการ

จัดการและการก ากับดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
หน่วยเลือกตั้ง  หมายความว่า สถานท่ีท่ีได้ก าหนดให้ท าการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียน

สาครพิทยาคม 
การประชุม  หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  
ท่ีประชุม  หมายความว่า สถานท่ีท่ีก าหนดให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในญัตติต่างๆ  



 

2 
มติท่ีประชุม  หมายความว่า ข้อสรุปของท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติ  
ข้อ ๔ ธรรมนูญนี้ถือว่าเป็นบทบัญญัติท่ีบังคับสูงสุดของคณะกรรมการสภานักเรียน บทบัญญัติ ค าส่ัง หรือ

ระเบียบการใดท่ีออกโดยคณะกรรมการสภานักเรียนหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องอื่น ท่ีขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งธรรมนูญ
ฉบับนี้ให้บทบัญญัติ ค าส่ังหรือระเบียบการนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้  

การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้ ต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา
นักเรียนชุดท่ีปฏิบัติงานและคณะครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน  ต้องน าญัตติการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมหลักการ
และเหตุผลประกอบในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นร่วมปรึกษากับฝ่ายบริหารของโรงเรียน  

ข้อ ๕ คณะกรรมการสภานักเรียน หมายความว่า องค์กรกิจกรรมตัวแทนของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งมีหน้าท่ี
ประสานงานระหว่างคณะผู้บริหาร คณะคร ูนักเรียน และชุมชน พร้อมท้ังมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมของนักเรียน
และโรงเรียน และเป็นองค์กรท่ีได้จ าลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

ข้อ ๖ ให้ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นผู้รักษาการตามธรรมนูญฉบับนี้และให้มีอ านาจออก
ประกาศหรือระเบียบการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

ให้คณะครูกลุ่มบริหารบุคคลเป็นครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อให้ค าแนะน าการบริหารงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนด้วยโดยอนุโลม  

ข้อ ๗ เมื่อมีปัญหา ซึ่งเป็นเหตุมาจากไม่ได้บัญญัติข้อความหรือข้อความท่ีได้บัญญัติไว้ในธรรมนูญฉบับนี้ไม่
ชัดเจน ให้วินิจฉัยปัญหานั้นตามเจตนารมณ์ของประเพณีการปกครองของโรงเรียนหรือการ ด าเนินการของ
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดก่อนท่ีได้เคยปฏิบัติผ่านมาแล้ว  
 

หมวด ๒ 
 คณะกรรมการสภานักเรียน  
 

ส่วนที่ ๑ 
องค์ประกอบ 

ข้อ ๘ ให้มีประธานคณะกรรมการสภานักเรียนหนึ่งคน รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 1 คนและ
คณะกรรมการสภานักเรียนอีก  8  คน ประกอบกันเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีปฏิบัติตนตามบทบัญญัติ
แห่งธรรมนูญฉบับนี้และตามค าส่ังอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี  

บุคคลตามวรรคหนึ่งนั้นต้องได้รับการแต่งต้ังและเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียน  
ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนและรองประธานคณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีความเป็นกลางในการ

ด าเนินนโยบาย  
ข้อ ๙ ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งคณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีเจตนารมณ์ มีอุดมคติและ มีจุดมุ่งหมายใน

การท าหน้าท่ีกรรมการสภานักเรียนอย่างเดียวกันเพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
คณะกรรมการสภานักเรียนย่อมเป็นผู้แทนของนักเรียนทุกคนในกิจการภายนอก  และต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักเรียน  



 

3 
ข้อ ๑๐ องค์ประชุมของการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของกรรมการสภานักเรียนท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ในขณะนั้น  
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการสภานักเรียนแต่ละชุดในการตราและพิจารณาก าหนดข้อบังคับการประชุม

คณะกรรมการสภานักเรียนเองโดยต้องให้สอดคล้องกับธรรมนูญฉบับนี้ด้วย  
ให้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นประธานของท่ีประชุมและด าเนินการประชุมตามข้อบังคับการ

ประชุมหรือมอบหมายให้รองประธานสภานักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีแทนและด าเนินการประชุมตามข้อบังคับการประชุมได้
โดยอนุโลม  

การตราข้อบังคับตามวรรคสองนั้นต้องมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับวิธีด าเนินการประชุม การเสนอญัตติ การอภิปราย 
การลงมติ และอื่นๆ ตามท่ีท่ีประชุมเห็นสมควรให้มี  

การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ท่ีประชุมถือตามเสียงข้างมาก เว้นแต่ธรรมนูญนี้หรือข้อบังคับการประชุมจะได้
บัญญัติเป็นอย่างอื่น โดยกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละครั้ง ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน 

ข้อ ๑๑ คุณลักษณะท่ีพึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน มีดังนี้  
(๑) เป็นผู้มีความจงรักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเคารพในเกียรติของนักเรียน โรงเรียน

สาครพิทยาคมอย่างจริงใจ  
(๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่นตลอดเวลา  
(๓) บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  
(๔) ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รวมท้ังมีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  
(๕) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และประพฤติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ  
(๖) เป็นผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
 

ส่วนที่ ๓ 
สิทธิของคณะกรรมการสภานักเรียน 

ข้อ ๑๒ สิทธิในการเสนอโครงการท่ีจะพัฒนาโรงเรียน  
ข้อ ๑๓ สิทธิในการด าเนินงานตามโครงการท่ีเสนอ เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาแล้ว  
ข้อ ๑๔ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม  
ข้อ ๑๕ สิทธิในการจัดการประชุมและเสนอญัตติให้เรียกประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  
ข้อ ๑๖ สิทธิในการเสนอญัตติและใช้มติข้อบังคับตามท่ีประชุม  
ข้อ ๑๗ สิทธิในการแสดงตนเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน  
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ข้อ ๑๘ สิทธิในการตักเตือน แนะน าในขอบเขตท่ีตนสามารถกระท าได้  
ข้อ ๑๙ สิทธิในการเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารโรงเรียนในกิจการอันเกี่ยวข้องกับนักเรียน  
ข้อ ๒๐ สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
บทบัญญัตินี้ให้เป็นอ านาจของผู้ท่ีท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมท่ีจะพิจารณาเป็นรายไป  
ข้อ ๒1 สิทธิในการขอถอดถอนชื่อออกจากการเป็นกรรมการสภานักเรียนท่ีร่วมเสนอญัตติ  
ข้อ 22 สิทธิในการขอความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ข้อ 23 สิทธิในการคัดค้านมติ ข้อบังคับท่ีเสนอ เมื่อตนเห็นว่ามติหรือข้อบังคับนั้นขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

หรือศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการคัดค้านมติท่ีขัดหรือแย้งต่อระเบียบการของโรงเรียนและธรรมนูญฉบับนี้
ด้วยโดยอนุโลม  
 ข้อ 24 สิทธิในการรับรองหรือเข้าช่ือร่วมเสนอโครงการ เมื่อเห็นว่าโครงการนั้นเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ
สาธารณชน และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายศีลธรรมอันดี  
 
 

ส่วนที่ ๔ 
หน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน 

ข้อ 25 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  
ข้อ 26 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีประพฤติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีของนักเรียนท่ัวไป  
ข้อ 27 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน  
ข้อ 28 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนทุกครั้งยกเว้นเมื่อมี

เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจจะก้าวล่วงได้  
การลาการประชุมต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานท่ีประชุมก่อนวันประชุมหนึ่งวัน  
ข้อ 29 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนท้ังภายในและภายนอกตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน และปฏิบัติหน้าท่ีนั้นอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
ข้อ 30 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีต้องออกเสียงเมื่อท่ีประชุมต้องการขอมติท่ีประชุม  
ข้อ 31 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ใน

คณะกรรมการสภานักเรียนดังนี้  
 

(1) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (1 คน) 
(ก) ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวข้อง  
(ข) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวข้อง  
(ค) เสนอข้อมูลทางการศึกษาต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน 
(ง) จัดป้ายนิเทศวิชาการตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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 (2) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (1 คน) 
(ก) ประสานงานกับกลุ่มบริหารบุคคล ของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวข้อง  
(ข) ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของต่างโรงเรียนในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง  
(ค) ดูแลงานโสตทัศนูปกรณ์ในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
(ง) ประสานงานกับงานอาคารสถานท่ีและนักการภารโรงในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
(จ) ดูแลการจัดสถานท่ีในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(3) คณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัย (2 คน) 
(ก) ดูแลงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน  
(ข) จัดเวรคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อช่วยดูแลการท ากิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละวัน  
(ค) ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และเสนอต่อครูกลุ่มบริหารบุคคล  
(จ) ป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทในสถานศึกษา  
(ฉ) ดูแลงานจราจรและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในโรงเรียน  
(ช) ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน  
 

(4) คณะกรรมการฝ่ายส่ิงแวดล้อม (1 คน) 
(ก) ประสานงานกับกลุ่มบริหารทั่วไปในการด าเนินงานต่างๆ  
(ข) ดูแลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดของนักเรียนท้ังในห้องเรียน และบริเวณ 

ต่างๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน  
(ค) ดูแลนโยบายการประหยัดพลังงานทุกชนิดในโรงเรียน  
 

(5) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (1 คน) 
(ก) ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวข้อง  
(ข) เผยแพร่ผลการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียน  
(ค) จัดรายการเสียงตามสายเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ จากคณะกรรมการสภานักเรียน  
(ง) ปรับข้อมูลในเพจคณะกรรมการสภานักเรียนให้มีความทันสมัยตลอดเวลา  
(จ) ดูแลงานพิธีกรในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(6) คณะกรรมการและเลขานุการ (1 คน) 
(7) คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขา (1 คน) 

(ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุม 
- เสนอระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ต่อคณะกรรมการสภานักเรียน  
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- เรียกประชุมต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไว้  
- จัดหาสถานท่ีประชุมตามความเหมาะสม  
- บันทึกวาระต่างๆ ท่ีได้พิจารณาและผลการลงมติในวาระต่างๆของท่ีประชุม  
- กล่าวสรุปผลการประชุม ผลการลงมติ จ านวนผู้เข้าประชุม ขาดและลาประชุม  
- ดูแลเอกสารต่างๆ ท่ีใช้ประกอบในการประชุมแต่ละครั้ง  
- ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ตลอดการประชุม  

(ข) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
- เสนอแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนประจ าภาคเรียนต่อท่ีประชุม  
- ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด 
- ดูแลการเขียนโครงการและตรวจสอบความถูกต้องโครงการต่างๆ  
- น าโครงการท่ีจะเสนอฝ่ายบริหารต่อคณะครูท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ  
- รับผิดชอบการเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารจนโครงการนั้นได้รับการอนุมัติ  
- เป็นตัวแทนของคณะกรรมการสภานักเรียนในการเสนอโครงการต่างๆ  เข้าท่ี  
ประชุม  
- ออกแบบประเมินและประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการท่ีเกี่ยวข้อง  
- ประสานงานกับกลุ่มบริหารของโรงเรียนในกิจการท่ีเกี่ยวข้อง  

   (ค) งานอื่นๆ  
- ดูแลงานปฏิคมของคณะกรรมการสภานักเรียน  
- ดูแลการจัดเก็บและเบิก – จ่ายพัสดุต่างๆ ในคณะกรรมการสภานักเรียน  
- ดูแลการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน  
- ดูแลการจัดเก็บเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน  

 
หมวด ๓ 

ที่มาขององค์กร 
 

ส่วนที่ ๑ 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

 ข้อ 32 บุคคลผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้ในวันสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานสภา
นักเรียนตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้  

(๑) เป็นนักเรียนของโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
(๒) เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของปีท่ีมีการเลือกตั้ง  
(๓) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.0๐  
(๔) เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเป็นกลางในการด าเนินนโยบาย  
(๕) เป็นผู้ท่ีรักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ  
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 ข้อ 33  บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตาม
บทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้  

(๑) เป็นบุคคลผู้มีอาการทางจิตไม่ปกติ  
(๒) ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งก่อน  
(๓) เคยถูกหักคะแนนความประพฤติจากกลุ่มบริหารบุคคลของโรงเรียน  
(๔) เป็นผู้ท่ีปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียนท่ีก าหนดตลอดเวลา  
(๕) เคยให้ถูกพักการเรียนไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม  

  (๖) ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณครูที่ปรึกษาประจ าช้ันเรียนในการให้ความเห็นชอบ ในการสมัคร  
 ข้อ 34  กรรมการสภานักเรียนมีวาระการด ารงต าแหน่งนับแต่วันท่ีคณะกรรมการสภานักเรียนชุดก่อนได้ส่ง
มอบงานในหน้าท่ีให้อย่างเป็นทางการและหมดวาระการด ารงต าแหน่งลงในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ของปีการศึกษาท่ีด ารง
ต าแหน่งและให้ถือว่าส้ินสุดการด ารงต าแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 32 หรือ 33 
(4) เมื่อมีการประกาศค าส่ังให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดต่อไป  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนหลังจากพ้นวาระตามวรรคหนึ่งให้ประธานและ
รองประธานสภานักเรียนยังคงด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนต่อเพื่อรักษาการในช่วงท่ีก าลังจัดให้มีการ
เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนชุดต่อไป ในการนี้จะออกค าส่ังหรือโครงการท่ีมีผลได้เสียต่อคณะกรรมการสภา
นกัเรียนชุดต่อไปมิได้ เว้นแต่ได้รับการแนะน าจากคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนแล้ว  
 

ส่วนที่ ๒ 
วิธีการเลือกต้ัง 

 
ข้อ 35 การเลือกตั้งทุกครั้งต้องมีค าประกาศหรือค าส่ังของผู้อ านวยการโรงเรียนในการก าหนดวันรับสมัคร วัน

เลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและก าหนดหน่วยเลือกตั้งด้วย  
 ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ต้องมาจากการเลือกต้ังโดยตรงและลับจากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ประกาศตาม
วรรคหนึ่งให้คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้ก าหนดและขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียนในการประกาศนั้น  

ข้อ 36 การก าหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งต้องมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย ๑๕ วัน เมื่อได้มีการก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการรับสมัครในระยะเวลาอย่างน้อย ๒ วันและก าหนดระยะเวลา
การเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอย่างน้อย ๒ ช่ัวโมงต่อกัน  
 ข้อ 37 เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  

ให้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นประธานและให้รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นรอง
ประธานคณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  
 ใหค้ณะกรรมการสภานักเรียนท่ีเหลือเป็นกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
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  ข้อ 38 เพื่อประโยชน์ในการเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ังให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังมีสิทธิหาเสียงเลือกต้ังได้
เท่าท่ีจ าเป็น และไม่ขัดกับหลักการการเลือกต้ังตามธรรมนูญฉบับนี้และให้โรงเรียนจัดหาสถานท่ีส าหรับหาเสียงและ
แนะน าตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละครั้งด้วย  
 ข้อ 39 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งท าการทุจริตการเลือกต้ัง
ไม่ว่าด้วยการให้หรือสัญญาว่าจะให้ส่ิงของ หรือด้วยการขู่เขญ็หรือบังคับหลอกลวงด้วยประการใดๆ เพื่อให้ตนหรือผู้อื่น
นั้นได้หรือเสียผลประโยชน์ในการเลือกตั้งและให้รวมถึงการกระท าของผู้สนับสนุนผู้สมัครนั้นด้วยโดยอนุโลม  

ข้อ 40 ในวันเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งต้องท าการเปิดและปิดหีบเลือกตั้งพร้อมกัน  
 ข้อ 41 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกต้ังต้องตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามหน่วยเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิและ
ในวันเลือกตั้งต้องแสดงบัตรนักเรียน บัตรประจ าตัวประชาชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ต่อกรรมการผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้งเพื่อขอรับบัตรเลือกตั้งเว้นแต่คณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ังนั้น
จะได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแต่ละกรณีไป  
 ข้อ 42 ให้ด าเนินการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ณ หน่วยเลือกต้ังนั้นๆ 
หลังจากท่ีได้ปิดการลงคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 43 ห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนน โดยบัตรที่มีลักษณะต่อไปนี้เป็นบัตรเสีย  

(๑) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายกากบาท  
(๒) บัตรที่มิหยั่งทราบว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด  
(๓) บัตรที่มีรอยขีดขาดแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็มิได้  
(๔) บัตรที่กรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยตัดสินแล้วว่า เป็น “บัตรเสีย”  

 บัตรเลือกต้ังใดเป็นบัตรเสียให้ระบุว่า “บัตรเสีย” และให้มีกรรมการผู้ด าเนินการเลือกต้ังประจ าหน่วยลง
ลายมือช่ือรับรองในบัตรนั้นด้วยอย่างน้อย ๒ คน  

บัตรเลือกต้ังต้องมีจ านวนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกต้ังครบและต้องมีช่องระบุไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดเลยด้วย  
 ข้อ 44 เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จให้คณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกต้ังประจ าหน่วยส่งจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังนั้นและคะแนนท้ังหมดท่ีนับได้รวมท้ังจ านวนบัตรเสียและคะแนนท่ีไม่ประสงค์เลือกไปยัง
ประธานคณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง  
 คะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเรียงผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดท่ีนับได้ตามล าดับจนครบจ านวน
ผู้สมัครที่รับเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นทุกคนด้วย  

ข้อ 45 ให้ผู้ท่ีสมัครรับเลือกตั้งท่ีได้คะแนนอันดับหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  
 ในกรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนเพียงคนเดียวต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ
ยี่สิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
 หากกรณีไม่มีผู้ได้คะแนนถึงเกณฑ์ตามวรรคสองแล้วแต่กรณีให้มีการเลือกต้ังใหม่อีกครั้งหนึ่ง  ถ้ายังไม่ได้
คะแนนถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดอีกในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นได้รับต าแหน่งตามหลักเสียงข้างมากเลยโดยไม่
ต้องเลือกตั้งอีกในครั้งต่อไปก็ได้  
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 ข้อ 46 ให้ประธานคณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกต้ังเป็นผู้ประกาศผลการเลือกต้ังและแจ้งว่าผู้สมัครรับ
เลือกตั้งคนใดท่ีได้รับเลือกตั้งและรายงานผลนั้นให้นักเรียนทุกคนได้ทราบ  
 ข้อ 47 หลังจากการประกาศผลการเลือกต้ังให้ผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียนมี
หน้าท่ีสรรหาและแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 32 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 33 เป็นรองประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียนอีก 1 คน เพื่อช่วยประธานคณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติหน้าท่ี โดยค านึงถึงบุคคลท่ีมี 
ความเหมาะสม 
           ข้อ 48 หลังจากการประกาศผลการเลือกต้ังให้ผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียนมี
หน้าท่ีสรรหาและแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 32 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 33 เป็นคณะกรรมการสภา
นักเรียนอีก 8  คน เพื่อเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียน 

ข้อ 49 หัวหน้าห้องนักเรียนทุกห้องและประธานคณะสี สีละ ๑ คน ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นอนุกรรมการสภา
นักเรียน เพื่อรับนโยบายของคณะกรรมการสภานักเรียนไปถือปฏิบัติ 
 ข้อ 50 ผู้ท่ีรับการประกาศผลท้ังชุด ต้องมีหน้าท่ีไปเข้าค่ายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนจึงจะสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการสภานักเรียนได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยอันมิอาจเข้าร่วมอบรมได้ 
    

หมวด ๔ 
การด าเนินนโยบายพื้นฐาน 

 ข้อ 51 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งธรรมนูญฉบับนี้  
 ข้อ 52 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุกคนรวมท้ังประสาน
ประโยชน์ระหว่างคณะครูและนักเรียนด้วย  
 ข้อ 53 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีการจัดท าโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับ ครูท่ีปรึกษาสภา
นักเรียน คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ายบริหารของโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนทุกคน  
อาทิ การด าเนินงานการแข่งขันกีฬาคณะสี  การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการรักษาความสะอาด  การเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียน การเข้าค่ายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนชุดต่อไป การจัดการปฐมนิเทศให้กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ข้อ 54 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้ให้คณะกรรมการสภานักเรียนจัดให้มีคณะท่ีปรึกษาและ
พัฒนากิจการของคณะกรรมการสภานักเรียนจ านวนไม่เกิน 13 คน เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการสภานักเรียนในปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียน  
 การแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในคณะท่ีปรึกษาตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาแต่งต้ังจากผู้มีความรู้และ
ความสามารถในการบริหารงานและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียน โดยให้
เป็นนักเรียนท่ีเคยเป็นกรรมการสภานักเรียนมาก่อนเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยอื่นท่ีจะไม่สามารถแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวได้   ให้
พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลนั้นแทนและบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องให้ความยินยอมแล้ว  
 การแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในคณะท่ีปรึกษาตามวรรคหนึ่งต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมตามจ านวน
โดยเฉล่ียตามห้องเรียนต่างๆอย่างเป็นธรรม องค์ประกอบ ท่ีมา อ านาจหน้าท่ีและการด าเนินกิจการของคณะท่ีปรึกษา
ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับการประชุมก าหนด  
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หมวด ๕ 

การด าเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 

 ข้อ 55 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องด าเนินการให้มีการเปิดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  
ครั้งแรกภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษานั้น  
 การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาและช้ีแจงถึงบทบัญญัติต่างๆ ตามธรรมนูญฉบับนี้และให้มีการแบ่ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆตามท่ีท่ีประชุมได้ก าหนด  
 ข้อ 56 ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ต้องแบ่งหน้าท่ีงานต่างๆให้รองประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนท่ีแต่งต้ังดูแลรับผิดชอบงานฝ่าย งานฝ่ายวิชาการ งานฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ งานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ งานฝ่ายระเบียบวินัย งานฝ่ายส่ิงแวดล้อม งานเลขานุการ  
 ข้อ 57 กรรมการสภานักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบในงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตาม ข้อ 56 โดยตน
สมัครใจและท่ีประชุมเห็นชอบ  
 คณะกรรมการสภานักเรียนอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการฝ่าย กี่คณะก็ได้ แต่คณะกรรมการฝ่ายท่ีต้ังขึ้นนั้น
ต้องมีหน้าท่ีในการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับข้อ 56 และให้สังกัดในความดูแลของงานรองประธานสภานักเรียน  
 ข้อ 58 ให้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนแต่งต้ังกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสภานักเรียนและแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการอีก 1 คน   
 ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเลขานุการในคณะกรรมการสภานักเรียนต้องเป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานและ
ติดตามมติการประชุมด้วยโดยอนุโลม  
 เลขานุการตามวรรคหนึ่งให้เป็นเลขานุการการประชุมแต่ละครั้งด้วยโดยอนุโลม  

ข้อ 59 การด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วนท่ีต้องให้คณะกรรมการสภานักเรียนด าเนินการให้
ประธาน รองประธานสภานักเรียน ด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติมติของท่ีประชุม  
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งการด าเนินการท่ีได้ท าไปนั้นต่อกรรมการสภานักเรียนภายในครั้งแรกท่ีมี
การเรียกประชุม  
 ข้อ 60 โครงการทุกโครงการท่ีเสนอนั้นต้องผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรอง
ผู้อ านวยการที่รักษาการในต าแหน่ง แทนผู้อ านวยการฯ  

โครงการใดท่ีท าไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้หรือหรือไม่ได้รับการอนุมัติโครงการจากฝ่าย
บริหารของโรงเรียนให้โครงการนั้นเป็นอันตกไปและห้ามมิให้เสนอโครงการนั้นอีกตลอดภาคเรียน 

 
     ประกาศไว้ ณ วันท่ี  2  เดือน  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕62 

 
 
 

 ( นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์ )  
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม

 



 

 


