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ธรรมนูญสภานักเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ พุทธศักราช 2561
หมวด 1
บททั่วไป
ด้วยโรงเรียนเทพศิ รินทร์ สมุ ทรปราการ สานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษามั ธยมศึ กษา เขต 6 สานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ขึ้น โดยเห็นสมควรแก่ การจัดการบริหารงานและเพื่อเป็นกฎเกณฑ์จัดระเบียบแบ่งโครงสร้างของคณะกรรมการ
สภานักเรียน จึงได้ตราธรรมนูญฉบับนี้ไว้โดยคาแนะนาและคายิ นยอมของนักเรียน คณะครูและผู้อานวยการ
โรงเรียนดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ธรรมนู ญ สภานั ก เรี ย นโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ สมุ ท รปราการ
พุทธศักราช 2560”
ข้อ 2 ธรรมนูญฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ผู้อานวยการโรงเรียนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานท้าย
ธรรมนูญฉบับนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ข้อความที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญฉบับนี้
โรงเรียน
หมายความว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อาเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ
นักเรียน
หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณะครู
หมายความว่า คณะครูหรือ บุคลากรทางการศึกษาที่ทางานในโรงเรี ยนเทพศิรินทร์
สมุทรปราการ
ครูที่ปรึกษา
หมายความว่า ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนและสภาคณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายบริหาร
หมายความว่า ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายความว่า นักเรียนและคุณครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
การเลือกตั้ง
หมายความว่า การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
คณะกรรมการผู้ดาเนินการเลือกตั้ง หมายความว่า นักเรียนและคุณครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนในการ
จัดการและการกากับดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้การเลิกตั้งในครั้งนั้นเป็นไปโดยสุตริตและเที่ยงธรรม
หน่วยเลือกตั้ง
หมายความว่ า สถานที่ ที่ ไ ด้ ก าหนดให้ ท าการลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ประธานและ
คณะกรรมการสภานักเรียน
การประชุม
หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
ที่ประชุม
หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้พิจารณาและให้วามเห็นชอบในญัตติต่าง ๆ
มติที่ประชุม
หมายความว่า ข้อสรุปที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติ
ข้อ 4 ธรรมนูญนี้ถือเป็นบทบัญญัติที่บังคับสูงสุดของคณะกรรมการสภานักเรียน บทบัญญัติคาสั่ง
หรือระเบียบการใดที่ออกโดยคณะกรรมการสภานักเรียนหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
ธรรมนูญฉบับนี้ให้บทบัญญัติ คาสั่ง หรือระเบียบการนั้นใช้บั งคับมิได้การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งธรรมนูญ
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ฉบับนี้ต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากคณะกรรมการสภานักเรียนชุดที่ปฏิบัติงานและคุณครูที่ปรึกษาต้อง
นาบัญญัติการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมหลักฐานและเหตุผลประกอบในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นร่วมปรึกษากับฝ่ายบริหาร
ในการประชุมใหญ่และการได้รับอนุมัติจึงจะมารถใช้บังคับได้
ข้อ 5 คณะกรรมการสภานักเรียน หมายความว่า องค์กรกิจกรรมตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนซึ่งมี
หน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนพร้อมทั้งมีบทบาทในการดาเนินกิจกรรม
ของนักเรียนและโรงเรียน และเป็นองค์กรที่จาลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
ข้อ 6 ให้ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้รักษาการตาม
ธรรมนูญฉบับนี้และให้มีอานาจออกประกาศหรือระเบียบการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภานักเรียน
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาให้คาแนะนาการบริหารงานของคณะกรรมการสภานักเรียน
ข้อ 7 เมื่ อมี ปัญ หาเพราะไม่ไ ด้บั ญ ญั ติข้ อความหรือ ความไม่ ชัด เจนของข้อ ความที่ไ ด้บั ญ ญั ติไ ว้ใ น
ธรรมนูญฉบับนี้ให้วินิจฉัยปัญหานั้นด้วยเจตนารมณ์ของประเพณีการปกครองของโรงเรียนหรือการดาเนินการของ
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดก่อนที่เคยปฏิบัติผ่านมาแล้ว
หมวด 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
ส่วนที่ 1
องค์ประกอบ
ข้อ 8 ให้มีประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งและให้เป็นประธานสภา
คณะกรรมการนักเรียนโดยตาแหน่ง รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียนซึ่งมาจากการแต่งตั้งของประธานสภา
นักเรียนหรือได้รับการสรรหา 4 คน กรรมการสภานักเรียนที่มาจากการสรรหาของประธานนักเรียนอีก อย่างน้อย
25 คน ประธานคณะสี 4 คน และหัวหน้าห้องอีก 66 ห้องจานวน 66 คน ประกอบกันเป็นคณะกรรมการสภา
นักเรียน มีหน้าที่ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่ง ธรรมนูญ ฉบับนี้และตามคาสั่ง อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ บุคคลตามวรรคหนึ่งนั้นต้องได้รับการแต่งตั้งและเห็นชอบจากผู้อานวยการโรงเรียน ประธานสภานักเรียน
และรองประธานสภานักเรียนต้องมีความเป็นกลางในการดาเนินนโยบาย
ข้อ 9 ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีเจตนารมณ์ มีอุดมคติและมี
จุดมุ่งหมายในการทาหน้าที่กรรมการสภานักเรียนอย่างเดียวกัน เพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด
คณะกรรมการสภานักเรียนย่อมเป็นผู้แทนของนักเรียนทุกคนในกิจกรรมภายในและภายนอก
สถานศึกษา และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักเรียน
ข้อ 10 องค์ประชุมของการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่ง หนึ่งของกรรมการสภานักเรียนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น เว้นแต่ประธานของที่ประชุมจะได้แจ้ง ไว้ในที่
ประชุมคราวก่อนว่าการประชุมคราวต่อไปจะใช้องค์ประชุมเท่าใด
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ให้อานาจของคณะกกรมการสภาแต่ละชุดในการตรวจตราและพิจารณากาหนดข้อบังคับการ
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเองโดยต้องให้สอดคล้องกับธรรมนูญฉบับนี้ด้วย
ให้ประธานสภานักเรียนเป็นประธานที่ประชุมและดาเนินการที่ประชุมตามข้อบังคับการประชุม
หรือมอบหมายให้รองประธานสภานักเรียนคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนและดาเนินการประชุมตามข้อบังคับการ
ประชุมโดยอนุโลม
การตราข้อบังคับตามวรรคสองนั้นต้องมีบทบัญญัติที่เกีย่ วกับวิธีการดาเนินการประชุม การเสนอ
ญัตติ การอภิปราย การลงมติ และอื่นๆ ตามที่ที่ประชุมเห็นสมควรให้มี
การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ที่ประชุมถือตามเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ธรรมนูญนี้หรือ
ข้อบังคับการประชุมจะได้บัญญัติเป็นอย่างอื่น โดยกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนนแต่ละครั้ง ถ้ามีคะแนนเท่ากันขอให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
ส่วนที่ 2
คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน
ข้อ 11 คุณลักษณะของคณะกรรมการสภานักเรียนที่พึงปฏิบัติมีดังนี้
11.1 เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเคารพในเกียรติของ
โรงเรียนอย่างจริงจัง
11.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นตลอดเวลา
11.3 บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตลอดเวลา
11.4 ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข รวมทั้งมีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
11.5 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนเคารพนับถือ
11.6 เป็นผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียนจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
11.7 เป็นผู้นาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม
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ส่วนที่ 3
สิทธิของคณะกรรมการสภานักเรียน
ข้อ 12 สิทธิในการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่จะพัฒนาโรงเรียน
ข้อ 13 สิทธิในการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ เมื่อโครงการหรือกิจกรรมผ่านการ
พิจารณาแล้ว
ข้อ 14 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ข้อ 15 สิทธิในการจัดการประชุมและเสนอญัตติให้เรียกประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
ข้อ 16 สิทธิในการเสนอญัตติและใช้มติข้อบังคับตามที่ประชุม
ข้อ 17 สิทธิในการแสดงตนเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน
ข้อ 18 สิทธิในการตักเตือน แนะนาในขอบเขตที่ตนเองสามารถทาได้
ข้อ 19 สิทธิต่อการเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในกิจการอันเกี่ยวข้องกับนักเรียน
ข้อ 20 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามที่โรงเรียนกาหนด
ข้ อ 21 สิ ท ธิ ใ นการเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปประธานและรองประธานสภานั ก เรี ย นในกรณี ที่ ก าร
บริหารงานผิดพลาดและกระทบต่อผลประโยชน์ของคณะกรรมการสภานักเรียน
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการคัดค้านมติที่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบการของโรงเรียนและ
ธรรมนูญฉบับนี้ด้วยโดยอนุโลม
ข้อ 25 สิทธิในการรับรองหรือเข้าชื่อร่วมเสนอโครงการ เมื่อเห็นว่าโครงการนั้นเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนและสาธารณชน และไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี
ส่วนที่ 4
หน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน
ข้อ 26 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
ข้อ 27 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่นาแนวทางค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการมา
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนทั่วไป
ข้อ 28 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิ บาลมาใช้ในการดาเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียน
ข้อ 29 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน
ข้อ 30 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนทุกครั้ง
ยกเว้นเมื่อมีเหตุผลสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็นอันมิอาจจะก้าวล่วงได้
การลาการประชุมต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือแจ้งให้ประธานที่ประชุมทราบ
ก่อนวันประชุมหนึ่งวัน
ข้อ 31 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
ตามที่ได้มีคาสั่งโรงเรียนมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถ
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ข้อ 32 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ต้องออกเสียงเมื่อที่ประชุมต้องการขอมติที่ประชุม
ข้อ 33 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของคณะกรรมการต่า งๆใน
คณะกรรมการสภานักเรียนดังนี้
33.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ประสานสานกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนใน
กิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 ฝ่าย ได้แก่
33.1.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่
(1) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
(2) ประสานงานกับงานห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน
(3) ประสานกับงานแนะแนว ในการเสนอข้อมูลทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่แก่
นักเรียน
(4) ประสานงานกับงานศูนย์อาเซียน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
(5) ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยงข้องกับงานวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
33.1.2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่
(1) ทาแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมที่สภานักเรียนจัดขึ้น
(2) แจกและรวบรวมแบบประเมิน เพื่อนามาวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดกิจกรรม
(3) วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานเสนอต่อครูที่ปรึกษา
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
33.2 คณะกรรมการสภานักเรียน มีหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใน
กิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่
33.2.1 คณะกรรมการฝ่ายกิจการ มีหน้าที่
(1)ประสานงานกั บ งานส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยและสภานั ก เรี ย น จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
(2) ประสานงานกับงานส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม
(3) ประสานงานกับงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด /โรคเอดส์/TO BE NUMBER ONE/
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปั ญหาสารเสพติด /โรคเอดส์/TO BE NUMBER ONE ทั้ง ภายในแลละ
ภายนอกโรงเรียน
(4) ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
(5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียน
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
33.2.2 คณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยและ รับเรื่องร้องทุกข์ มีหน้าที่
(1) ช่วยเหลือครูเวรประจาสัปดาห์ในการกวดขันระเบียบวินัยในโรงเรียน
(3) สร้างความตระหนักในการรักษาระเบียบวินัยและกฎระเบียบของโรงเรียน
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(4) ป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทในโรงเรียน
(5) รับเรื่องร้องเรียนของนักเรียนในโรงเรียน นาเสนอต่อฝ่ายบริ หารโรงเรียน เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข
(6) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
33.2.3 คณะกรรมการฝ่ายคณะสี มีหน้าที่
(1) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
(2) เข้า ร่ว มกิ จกรรมวัน สาคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ที่ท างโรงเรีย นได้รั บ
มอบหมายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(3) ดาเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
(4) ดาเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง
(5) ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
33.2.4 คณะกรรมการฝ่ายห้องเรียนมีหน้าที่
(1) ประสานงานระหว่างนักเรียนในแต่ละห้องกับคุณครูประจาชั้น /คุณครูที่ปรึกษาในการทา
กิจกรรมภายในชั้นเรียน
(2) ดูแลความสงบเรียบร้อย และความสะอาดภายในห้องเรียน
(3) ดาเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
33.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 ฝ่าย ได้แก่
33.3.1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่
(1) จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน
(2) ดูแลการจัดเก็บเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน
(3) จัดกิจกรรมหารายได้ของคณะกรรมการสภานักเรียน
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
33.3.2 คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ มีหน้าที่
(1) ประสานงานกับงานพัสดุของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยงข้อง
(2) จัดทรายการพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะกรรมการสภานักเรียน
(3) จัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการของคณะกรรมการสภานักเรียน
(4) ดูแลการจัดเก็บและเบิก – จ่ายพัสดุต่างๆ ขอคณะกรรมการสภานักเรียน
(5) สารวจพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะกรรมการสภานักเรียนทุกภาคเรียน
(6) ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
33.4 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียนใน
กิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่
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33.4.1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
(1) ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดรายการเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และนาเสนอสาระที่เป็น ประโยชน์กับ
นักเรียน
(3) จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน
(4) น าเสนอข้ อ มู ล กิ จ กรรมของคณะกรรมการสภานั ก เรี ย นผ่ า นทางสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
(5) ดาเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง
(6) เป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
33.4.2 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่
(1) ดูแลการจัดอาหารว่างและอาหารในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
(2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
33.4.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่
(1) ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดสถานที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
(3) ดาเนินงานกิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน (BIG CLEANING DAY)
(4) จัดกิจกรรมประหยัดพลังงานทุกชนิดในโรงเรียน
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
33.4.4 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่
(1) ประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
(2) บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการสภานักเรียนดาเนินการ
(3) ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสภานักเรียนในการจัดประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน
(4) จัดทาสื่อวีดิทัศน์ และไวนิลในกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แล้ว
นาเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาแต่งตั้ง
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หมวด 3
ที่มาขององค์กร
ส่วนที่ 1
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้ง
ข้อ 34 บุคคลผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้มี
สิทธิรับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียนตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้
(1) เป็นนักเรียนโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(2) ผู้สมัครจะต้องลงสมัครในรูปแบบพรรค และมีตาแหน่งเป็นหัวหน้าหรือรองหัวหน้าพรรค
(3) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในขณะที่มีการเลือกตั้ง
(4) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ากว่า 3.00
(5) ไม่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส หรือ มผ
(6) ได้รับความยินยอมจากคุณครูประจาชั้น /ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองให้เข้าสมัครรับเลือกตั้ง
ประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
(7) เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเป็นกลางในการดาเนินนโยบาย
(8) เป็นผู้ที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงจัง
ข้อ 35 บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
ห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้
(1) เป็นบุคคลผู้มีอาการทางจิตไม่ปกติ
(2) ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งก่อน
(3) เคยถูกหักคะแนนความประพฤติจากกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป
(4) เป็นผู้ปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียนที่กาหนดตลอดเวลา
(5) เคยให้ถูกพักการเรียนไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
ข้อที่ 36 คณะกรรมการสภานักเรียนมีวาระการดารงตาแหน่งนับแต่วันที่คณะกรรมการสภานักเรียนชุด
ก่อนได้ส่งมอบงานในหน้าที่ให้อย่างเป็นทางการหรือคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่และให้ถือว่า
สิ้นสุดการดารงตาแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 37
(4) เมื่อคณะกรรมการสภานักเรียนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ายื่นญัตติเป็นหนังสือถอดถอนบุคคลนั้นต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนและมีมติถอดถอน โดยการลงมติเป็นการลับไม่น้อยกว่ าห้าในหกของคณะกรรมการสภา
นักเรียนของทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นให้พ้นจากตาแหน่ง
(5) เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดต่อไป บุคคลที่พ้นจากตาแหน่ง
ต้องปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่มาทาหน้าที่แทน บุคคลที่พ้นจาก
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ตาแหน่งตาม 1) 2) 3) และ 4) ให้กรรมการสภานักเรียนในสังกัดเดียวกันเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 34 35
หรือ 36 แล้วแต่กรณีเป็นกรรมการสภานักเรียนแทนบุคคลที่พ้นจากตาแหน่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่บุคคลนั้นมีกรณีให้ออกจากตาแหน่ง หากกรณีไ ม่สามารถหาบุคคลใหม่มาแทนได้ทันกาหนดภายในเวลา
ดังกล่าวหรือมีเหตุผลอื่นที่ทาให้คณะกรรมการสภานักเรียนไม่ครบคณะ ให้ครูที่ปรึกษาหาบุคลที่ เหมาะสมให้ดารง
ตาแหน่งนี้แทนได้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนหลังพ้นวาระตามวรรคหนึ่งให้ประธานและ
คณะกรรมการสภานักเรียนยังคงดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนต่อเพื่อรักษาการในช่วงก่อนมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ออกมา ในการนี้จะออกคาสั่งหรือโครงการที่มีผลได้เสียต่อคณะกรรมการ
สภานักเรียนชุดต่อไปมิได้ เว้นแต่ได้รับการแนะนาจากคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนแล้ว
ส่วนที่ 2
วิธีการเลือกตั้ง
ข้อ 39 การเลือกตั้งทุกครั้งต้องมีคาสั่ง ประกาศหรือคาสั่งของผู้อานวยการโรงเรียนในการกาหนดวันรับ
สมัคร วันเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและกาหนดหน่วยเลือกตั้งด้วย
ประธานและคณะกรรมการสภานั ก เรี ยน ต้อ งมาจากการเลื อกตั้ ง โดยตรงและลั บจากผู้ มีสิ ท ธิ
เลือกตั้ง
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการสภานักเรียนหรือครูที่ปรึกษาเป็นผู้กาหนดและขอความ
เห็นชอบจากผู้อานวยการโรงเรียนในการประกาศนั้น
ข้อ 40 การกาหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 15 วัน เมื่อได้มีการกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดาเนินการรับสมัครในระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันและกาหนด
ระยะเวลาการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
ข้อ 41 เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
ให้ประธานสภานักเรียนหรือครูที่ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
ให้กรรมการสภานักเรียนเป็นกรรมการผู้ดาเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้ง
ในการนี้ให้ครูที่ปรึกษาเป็นกรรมการผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งด้วยก็ได้
กรรมการตามวรรคสองและวรรคสามนั้นต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการโรงเรียน
ข้อ 42 เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิหาเสียงเลือกตั้งได้
เท่าที่จาเป็น และไม่ขัดกับหลักการการเลือกตั้งตามธรรมนูญฉบับนี้และให้โรงเรียนจัดหาสถานที่สาหรับหาเสียง
และแนะนาตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละครั้งด้วย
ข้อ 44 ในวันเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งต้องทาการเปิดและปิดหีบเลือกตั้งพร้อมกัน
ข้อ 45 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งต้องตรวจสอบรายเชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
และในวันเลือกตั้งต้องแสดงบัตรนักเรียน บั ตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ต่อกรรมการ
ผู้ดาเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อขอรับบัตรเลือกตั้งเว้นแต่คณะกรรมการผู้ดาเนินการเลือกตั้งประจา
หน่วยเลือกตั้งนั้นได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแต่ละกรณีไป
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ข้อ 46 ให้ดาเนินการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน พร้อมกันทุกหน่วย
เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งนั้นๆเวลาหลังจากที่ได้ปิดการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อย
ข้อ 47 ห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนน โดยบัตรที่มีลักษณะต่อไปนี้เป็นบัตรเสีย
(1) บัตรที่มไิ ด้ทาเครื่องหมายกากบาท
(2) บัตรที่มิหยั่งทราบว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด
(3) บัตรที่มีรอยฉีกขาดแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็มิได้
(4) บัตรที่กรรมการผู้ดาเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยตัดสินแล้วว่าเป็น “บัตรเสีย”
บัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสียให้ระบุว่า“บัตรเสีย”
บัตรเลือกตั้งต้องมีจานวนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งครบและต้องมีช่องระบุไม่ประสงค์
ลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดเลย
ข้อ 48 เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จให้คณะกรรมการผู้ดาเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยส่งจานวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นและคะแนนทั้งหมดที่นับได้รวมทั้งจานวนบั ตรเสียและคะแนนที่ไม่ประสงค์เลื อกไปยัง
ประธานคณะกรรมการผู้ดาเนินการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง
ข้อ 49 ให้ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนอันดับหนึ่ง เป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนและใน
ส่วนของประธานคณะสีให้ใช้เกณฑ์เดียวกัน
ในกรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน เพียงพรรคเดียวต้องได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสาหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนในส่วนของประธาน
คณะสี ผู้สมัครต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในคณะสี
หากกรณีไม่มีผู้ได้คะแนนถึงเกณฑ์ตามวรรคสองให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ถ้ ายังไม่ได้คะแนนถึง
เกณฑ์ที่ กาหนดอีกในกรณี นี้ให้ถื อว่าผู้ สมัครรับเลื อกตั้ง คนนั้นได้รับต าแหน่ ง ตามเสียงข้างมากเลยโดยไม่ต้อ ง
เลือกตั้งอีกในครั้งต่อไปก็ได้
ข้อ 50 ให้ประธานคณะกรรมการผู้ดาเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้งและแจ้งว่าผู้สมัครรับ
เลือกตั้งคนใดที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน และเป็นประธานคณะสีและรายงานผล
การเลือกตั้งนั้นให้ทุกคนได้ทราบ
ข้อ 51 หลังจากการประกาศผลการเลือ กตั้งให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน มีหน้าที่สรรหา
รองประธานสภานักเรียน 4 คน บริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
และฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 34 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 37
การพิจารณาแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งนั้นต้องคานึงถึงบุคคลที่มีความเหมาะสม
ข้อ 52 หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ผู้ที่ไ ด้รับการเลือกตั้ง เป็นประธานสภานักเรียนพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอีกตามความเหมาะสมและไม่น้อยกว่า 30 คน โดยจะต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ
35 ยกเว้น 2) และไม่มีลักษณะตามข้อ 37
การพิ จารณาแต่ ง ตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ต้อ งคานึง ถึ ง ผู้ สมั ครรั บเลือ กตั้ง จากพรรคต่ างๆ ที่ สมั ครรั บ
เลือกตั้งอย่างเป็นธรรม โดยให้มีผู้สมัครจากทุกพรรคเป็นกรรมการอย่างน้อยพรรคละ 1 คนด้วยโดยอนุโลมเว้นแต่
ได้มีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการไม่ให้ความยินยอมของบุคคลที่ถูกทาบทามนั้น
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ข้อ 53 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง และได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 51 และข้อ 52 ให้เป็นคณะกรรมการสภา
นักเรียนนัน้ ต้องไปรายงานตัวเพื่อได้รับประกาศผลจากประธานกรรมการผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
หมวด 4
การดาเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน
ข้อ 54 คณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งแรก
ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน
การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาและชี้แจงถึงบทบัญญัติต่างๆ ตามธรรมนูญฉบับนี้และให้
มีการแบ่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ประชุมได้กาหนดไว้
ข้อ 55 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนต้องแบ่งหน้าที่ต่างๆ ให้รองประธานสภานักเรียนที่
แต่ง ตั้ง ตามข้อ 51 โดยรองประธานฝ่ายบริหารวิชาการ ดูแลรับผิดชอบฝ่ายวิชาการและฝ่ายประเมินผล รอง
ประธานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายระเบียบวิ นัยและรับเรื่องร้องทุกข์ ฝ่าย
คณะสีและฝ่ายห้องเรียน รองประธานฝ่ายบริหารงบประมาณ ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายพัสดุและ
ครุภัณฑ์ และรองประธานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดูและรับผิดชอบงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี
ข้อ 56 คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบในงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามข้อ 33
โดยตนสมัครใจและที่ประชุมเห็นชอบ
คณะกรรมการสภานักเรียนอาจกาหนดให้มีคณะกรรมการกี่ฝ่ายก็ได้ แต่คณะกรรมการฝ่ายที่ตั้งขึ้น
นั้นต้องมีหน้าที่ในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับข้อ 33 และให้สังกัดความดูแลของงานรองประธานนักเรียนตามข้อ
55
ข้อ 57 ให้ประธานสภานักเรียนแต่งตั้ง กรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสภา
นักเรียนและอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรือสองคนก็ได้
เลขานุการตามวรรคหนึ่งให้เป็นเลขานุการการประชุมแต่ละครั้งโดยอนุโลม
ข้อ 58 การดาเนินการใดๆ ที่เป็นเรื่องจาเป็นและเร่งด่วนที่ต้องให้คณะกรรมการสภานักเรียนดาเนินการให้
ประธาน รองประธานสภานักเรียนดาเนินการเท่าที่จาเป็นไปพลางก่อนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตที่ประชุม
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งการดาเนินการที่ไ ด้ทาไปนั้นต่อคณะกรรมการสภานักเรียน
ภายในครั้งแรกที่มีการเรียกประชุม
ข้อ 59 ให้คณะกรรมการนักเรียนซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้ธรรมนูญนี้ เป็นคณะกรรมการสภา
นักเรียนตามบทบัญญัติแห่งธรรมนูญนี้
ข้อ 60 ให้ประธานสภานักเรียน ข้อ 59 มอบหมายและปรับเปลี่ยนหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนให้
สอดคล้องกับข้อ 33 และข้อ 51
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หมวด 5
การดาเนินงานนโยบายพื้นฐาน
ข้อ 61 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งธรรมนูญฉบับนี้
ข้อ 62 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องร่วมเสริมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างนักเรียนทุกคนรวมรวมทั้ง
ประสานประโยชน์ระหว่างคณะครูและนักเรียนด้วย
ข้อ 63 คณะกรรรมการสภานักเรียนต้องมีการจัดทาโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูที่
ปรึกษากรรมการสภานักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการรักษาความสะอาด
ข้อ 64 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีการจัดทาแผนปฏิบัติงานของแต่ละภาคเรียนและดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้แล้วนั้น
ข้อ 65 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการทากิจกรรมและการดาเนิน
กิจกรรมในการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
ข้อ 66 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีการจัดทาโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูที่
ปรึกษากรรมการสภานักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนตามธรรมนูญฉบับนี้
ข้อ 67 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีการจัดทาโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูที่
ปรึกษากรรมการสภานักเรียนเกี่ยวกับการเข้าค่ายอบรมของคณะกรรมการชุดต่อไป
ข้อ 68 คณะกรรมการสภานักเรี ยนต้องมีการจั ดทาโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับ คณะครู ที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ข้อ 69 เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหมวดนี้ให้คณะกรรมการสภานักเรียนจัดให้มีคณะที่ปรึกษา
และพัฒนากิจการของคณะกรรมการสภานักเรียนจานวนไม่เกิน 10 คนเพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอต่อ
คณะกรรมการสภานักเรียนในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่างๆของคณะกรรมการนักเรียน
การแต่งตั้ง บุคคลให้ดารงตาแหน่ง ในคณะที่ป รึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ พิจารณาแต่ ง ตั้ง จากผู้ มี
ความรู้และความสามารถในการบริหารงานและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการสภา
นักเรียนโดยให้เป็นนักเรียนที่เคยเป็นกรรมการสภานักเรียนมาก่อนเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่จะไม่สามรถแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวได้ก็ให้พิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลนั้นแทนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งในคณะที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
จานวนโดยเฉลี่ยตามคณะสีและห้องเรียนต่างๆ อย่างเป็นธรรม
องค์ป ระกอบที่ม า อ านาจหน้า ที่แ ละการด าเนิน กิ จกรรมของคณะที่ ปรึ กษาให้ เป็ น ไปตามที่
ข้อบังคับการประชุมกาหนด
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หมวด 6
การดาเนินงานของคณะสี
ข้อ 70 โรงเรียนประกอบไปด้วย 4 คณะสี คือ แม้นนฤมิตร เยาวมาลย์อุทิศ นิภานภดล และภาณุรังสี โดย
แต่ละคณะสีนั้นให้มีอานาจหน้าที่บริหารจัดกิจการโดยเอกเทศ
ข้อ 71 แต่ละคณะสีต้องมีคุณครูประธานและคุณครูรองประธานคณะสีตามที่โรงเรียนกาหนดเพื่อให้
คาปรึกษาและจัดการดูแลดาเนินกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนคณะสี
ข้อ 72 ประธานนักเรียนคณะสีต้องจัดแบ่งงานให้กรรมการสภานักเรียนคณะสีดูแลโดยจะแต่งตั้งนักเรียน
ในคณะสี ด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการคณะสี ต ามความเหมาะสมกี่ ค นก็ ไ ด้ เ พื่ อ ดู แ ลบริ ห ารของคณะสี ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
คณะสีต้องจัดให้มีคณะกรรมการดาเนินกิจกรรมเคารพธงชาติของแต่ละวัน
การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสองนั้นให้เป็นไปตามวันเวลาที่โรงเรียนกาหนด
ข้อ 73 คณะกรรมการคณะสีต้องจัดให้มีแฟ้มงานของแต่ละคณะสีเพื่อรวบรวมและใช้เสนอข้อมูลต่างๆ ใน
การดาเนินงานของคณะสี
ข้อ 74 ประธานคณะกรรมการนักเรียนสีต้องดาเนินงานบริหารต่างๆ ของคณะสีตามที่โรงเรียนกาหนด
และต้องรักษาผลประโยชน์ของคณะสี
คณะสีต้องดาเนินงานงานที่ได้รับมอบหมายด้วยคามรอบคอบและโปร่งใสพร้อมแสดงข้อมูลต่างๆ
ที่บุคคลต้องการทราบได้ทุกเมื่อ
หมวด 7
การเสนอโครงการของคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน
ข้อ 75 คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคนมีสิทธิเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนได้
โดยยื่นญัตติเสนอโครงการพร้อมหลักฐานและเหตุผลประกอบโครงการนั้นโดยต้องมีสมาชิกคณะกรรมการสภา
นักเรียนรับรองโครงการนั้นไม่น้อยกว่า 10 คน โดยให้ยื่นญัตติเสนอโครงการนั้นต่อประธานคณะกรรมการสภา
นักเรียน
นักเรียนทุกคนอาจเข้าชื่อรวมกันเพื่อเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนได้โดยต้อง
รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สนใจและต้องการเสนอโครงการนั้นอย่างน้อย 200 คนและให้ยื่นเสนอโครงการนั้นต่อ
ประธานสภานักเรียนเพื่อให้ประธานสภานักเรียนนาเสนอโครงการนั้นต่อที่ประชุม
ญัตติเ สนอโครงการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองนั้ นให้ นาเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ สภา
นักเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบกับโครงการนั้นเมื่อที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแล้วให้เสนอโครงการนั้นต่อ
ประธานสภานักเรียนเพื่อดาเนินการตามที่โรงเรียนกาหนด
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ข้อ 76 ให้คณะกรรมการสภานักเรียนพิจารณาโครงการที่เสนอต่อที่ประชุมนั้นโดยเรียงลาดับตามขั้นตอน
การเขียนโครงการเมื่อที่ประชุมพิจารณาโครงการนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ที่เป็นประธานของที่ประชุมขอมติจาก
ที่ประชุม เพื่อให้อนุมัติหรือไม่อนุมัติ
ข้อ 77 โครงการที่คณะกรรมการสภานักเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติแล้วให้ประธานกรรมการ
สภานักเรียนมอบโครงการนั้นให้รองประธานกรรมการสภานักเรียนฝ่ายแผนงานและโครงการนาไปพิมพ์และเสนอ
โรงการนั้นต่อฝ่ายบริหารของโรงเรียนอนุมัติต่อไป
ข้อ 78 โครงการใดที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วให้นาโครงการนั้นให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
ตรวจทานความถูกต้องก่อนนาเสนอเพื่ออนุมัติ
ข้ อ 79 โครงการใดที่ มี ห ลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ขั ด แย้ ง ต่ อ บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายศี ล ธรรมหรื อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนในสังคมห้ามมิให้นาเสนอ
ข้ อ 80 โครงการที่ ม าจากนั ก เรี ย นนั้ น ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาและให้ ค วามยิ น ยอมหรื อ แนะน าจาก
คณะกรรมการสภานักเรียนก่อน
ข้อ 81 ในวันที่มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการให้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนแจ้งต่อ
สมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันเว้นแต่ได้นัดวันประชุมไว้ตั้งแต่ที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว
ข้อ 82 ในวันประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ให้ผู้เสนอโครงการเสนอต่อที่ประชุมและแถลงหลักการ
และเหตุผลในการเสนอโครงการด้วยตนเอง
โครงการใดถึง วาระพิ จารณาแล้วปรากฏต่อที่ ประชุมว่ าผู้เสนอโครงการไม่อ ยู่ในที่ป ระชุมให้
โครงการนั้นเป็นอันตกไปมิให้นามาพิจารณา
ข้อ 83 โครงการทุกโครงการที่เสนอนั้นต้องผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือ
รองผู้อานวยการที่รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
โครงการใดที่ ไ ม่ ถูก ต้ อ งตามบทบั ญ ญัติ แ ห่ ง ธรรมนู ญ ฉบับ นี้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการสภานักเรียนหรือไม่ได้รับการอนุมัติโครงการจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนให้โครงการนั้นเป็นอันตก
ไปและห้ามมิให้เสนอโครงการนั้นอีกตลอดภาคเรียน
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หมวดที่ 8
ครูที่ปรึกษา
ข้อ 84 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่านแต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดยมีคาสั่ง
แต่งตั้งจากโรงเรียน ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนมาจาก
1.หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
2.หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยเสนอแต่งตั้งตามเห็นสมควร
3.สภานักเรียนเสนอแต่งตั้ง 1 หรือ 2 ท่าน
ข้อ 85 ให้ประธานคณะกรรรมการสภานักเรียนเป็นผู้เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียนต่อผู้อานวยการ
ภายใน 30 วัน หลังจากมีประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ข้อ 86 ครูที่ปรึกษาสภาคณะกรรมการนักเรียนมีวาระ 1 ปี
ข้อ 87 ครูที่ปรึกษาสภาคณะกรรมการนักเรียนมีอานาจดังต่อไปนี้
1.ให้ ค าแนะน า เสนอแนวทางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการสภานั ก เรี ย นและ
คณะกรรมการนักเรียน
2.ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานกิ จ กรรมของ คณะกรรมการสภานั ก เรี ย นและ
คณะกรรมการนักเรียนโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญนี้
3.ติดต่อประสานงานระหว่างนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนกับโรงเรียน
4.เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน
5.รับรองการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน
ข้อ 88 ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนเป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในการดาเนินงานกิจกรรมนักเรียนต่อที่ประชุม
ครู รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หรือผู้อานวยการโรงเรียน โดยอาจให้ผู้แทนสภาคณะกรรมการ
นักเรียนเข้าร่วมให้ข้อมูลด้วยก็ได้
ข้อ 89 การเปลี่ยนแปลงครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน ทาได้โดยคาสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน

ประกาศไว้ ณ วันที่…..เดือน……………………..พุทธศักราช 2561

(นายสถิตย์ สวนพรหม)
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
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ภาคผนวก
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ตราสัญลักษณ์ (Logo)สภาคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

