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ประกาศโรงเรียนฐานปัญญา 

เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วย สภานักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

_________________ 

 

 ด้วยโรงเรียนฐานปัญญา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดตั้งสภานักเรียนขึ้น  

โดยเห็นสมควรให้มีข้อบังคับเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการด าเนินงาน ประกอบกับข้อบังคับโรงเรียนฐานปัญญา ว่าด้วย 

คณะกรรมการนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๒ ไม่มีความเป็นปัจจุบัน อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๙ (๖) 

แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ฐานปัญญา จึงให้ตราข้อบังคับว่าด้วยสภานักเรียน ไว้ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ 

บททั่วไป 

_________________ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงเรียนฐานปัญญา เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วย สภานักเรียน พุทธศักราช 

๒๕๕๗” 

 ข้อ ๒ บรรดา ประกาศ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดทีเ่กี่ยวข้องกับสภานักเรียน หากขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้

ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศโรงเรียนฐานปัญญาว่าด้วย คณะกรรมการนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

  “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนฐานปัญญา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

  “ผู้อ านวยการโรงเรียน” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนฐานปัญญา 

  “สภานักเรียน” หมายความว่า สภานักเรียนของโรงเรียนฐานปัญญา 

  “คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน” หมายความว่า นักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งและได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

  “สมาชิกสภานักเรียน” หมายความว่า ผู้ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานักเรียนตาม

ข้อบังคับนี ้



- ๒ - 
 

  “ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณา

แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสภานักเรียน 

  “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า นักเรียนที่ยังคงสถานภาพเป็นนักเรียนของโรงเรียนฐานปัญญา

จนถึงวันเลือกตั้ง 

  “ที่ประชุม” หมายความว่า สถานที่ที่ก าหนดให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในญัตติต่าง ๆ  

  “มติที่ประชุม” หมายความว่า ข้อสรุปของที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติ 

 ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออก

ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบการ หรือแต่งตั้งบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารงานสภานักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ 

 ข้อ ๖  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามในข้อบังคับเป็นต้นไป 

 ข้อ ๗ สภานักเรียนโรงเรียนฐานปัญญา มีอักษรย่อว่า สน.ฐป. 

 ข้อ ๘  เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของสภานักเรียนมีลักษณะดังนี้ 

 

 ข้อ ๙ สภานักเรียนโรงเรียนฐานปัญญา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

  (๑) เพ่ือส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น า ความเป็นพลเมือง และการปฏิบัติตนภายใต้การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  (๒) เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

  (๓) เพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน 

  (๔) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา ภูมิใจและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่ง

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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หมวดที่ ๒ 

สภานักเรียน 

_________________ 

 ข้อ ๑๐ ให้มีคณะบุคคลคณะหนึ่งท าหน้าที่สภานักเรียน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ

และเหรัญญิกของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนที่ได้รับการสรรหาจาก

ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ตามข้อ ๑๔ วรรคสี่ ผู้แทนห้องเรียนทุกห้องเรียน ไม่เกินห้องเรียนละ 

สอง คน ประกอบกันขึ้นเรียกว่า สมาชิกสภานักเรียน มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

  คณะบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบคณะที่ปรึกษาและเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียน

แต่งตั้ง ทั้งนี้ใหม้ีวาระการด ารงต าแหน่ง หนึ่ง ปีการศึกษา 

  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนท าหน้าที่ประธานสภานักเรียน และให้ที่ประชุมสภา

นักเรียนสรรหาผู้เหมาะสมในสภานักเรียนท าหน้าที่รองประธานสภานักเรียน สอง ต าแหน่ง เลขานุการสภานักเรียน  

หนึ่ง ต าแหน่ง และผู้ช่วยเลขานุการ หนึ่ง ต าแหน่ง  

 ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสภานักเรียนย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ 

   (๑) ตาย 

   (๒) ครบวาระ 

   (๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติให้ลาออก 

   (๔) สถานภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนฐานปัญญาสิ้นสุดลง 

   (๕) ประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรง หรือถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ให้ตัดคะแนนความ

ประพฤติ ห้าสิบ คะแนนขึ้นไป  

   (๖) ละเว้น หลีกเลี่ยง หรือไม่เข้าร่วมประชุมสภานักเรียนตั้งแต่ สาม ครั้งข้ึนไป โดยไม่แจ้ง

เหตุอันควรแก่ประธานสภานักเรียน 

   (๗) ประธานสภานักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกาศยุบสภา 

  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภานักเรียนตาม (๕) และ (๖) ให้ประธานสภานักเรียนเสนอญัตติ 

ถอดถอนเข้าสู่ที่ประชุมสภานักเรียน โดยสภานักเรียนมีมติ สอง ใน สาม ขององค์ประชุม ให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

และให้สภานักเรียนสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมาด ารงต าแหน่งที่ว่างลงภายใน สิบห้า วัน และให้มีวาระด ารง

ต าแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ 

 ข้อ ๑๒ สภานักเรียนมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

   (๑) พิจารณาและตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนให้

เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์  
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   (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและรายงานที่คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน

เสนอต่อที่ประชุมสภานักเรียน 

   (๓) เสนอข้อคิดเห็นในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนเกี่ยวกับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   (๔) เสนอให้มีการแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อบังคับโรงเรียนฐานปัญญาว่าด้วยสภานักเรียนต่อ

ผู้อ านวยการโรงเรียน ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า สอง ใน สาม ของจ านวนสมาชิก

สภานักเรียนทั้งหมด 

   (๖) พิจารณาสมาชิกสภานักเรียนพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 

   (๗) เปิดอภิปรายทั่วไปประธานและรองประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนใน

กรณีท่ีการบริหารงานผิดพลาดและกระทบต่อผลประโยชน์ของสภานักเรียน 

   (๘) คัดค้านมติ ข้อบังคับท่ีเสนอ เมื่อเห็นว่ามติหรือข้อบังคับนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย ระเบียบของโรงเรียน หรือศีลธรรมอันดตีามหลักสากล 

 ข้อ ๑๓ ให้คณะบุคคลตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง มีหน้าที่ ดังนี้ 

   (๑) เข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสภานักเรียน 

   (๒) รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของนักเรียนและของโรงเรียนฐานปัญญา 

   (๓) มีสิทธิในยื่นญัตติ และตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภานักเรียน 

   (๔) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกตามที่ได้มีค าสั่งโรงเรียน

มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถ 

   (๕) ร่วมด าเนินการตามหน้าที่ของสภานักเรียน 

หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน 

_________________ 

 ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่ต่ ากว่า สิบ คน แต่ไม่เกิน 

สามสิบ คน โดยให้คณะกรรมดังกล่าวมีต าแหน่งหลัก ดังนี้ 

   (๑) ประธาน     จ านวน ๑ คน 

   (๒) รองประธาน     จ านวน ๒ คน 

   (๓) เหรัญญิก     จ านวน ๑ คน 

   (๔) เลขานุการ     จ านวน ๑ คน 

  ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนตาม (๑) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง และได้รับแต่งตั้งจากผู้อ านวยการโรงเรียนหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 
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  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนเป็นผู้สรรหาคณะกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) 

จากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา 

  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับ  

มาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสมอีกไม่เกิน ยี่สิบห้า คน 

 ข้อ ๑๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน 

มีวาระการด ารงต าแหน่ง หนึ่ง ปีการศึกษา 

 ข้อ ๑๖ คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน มีดังนี้ 

   (๑) เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายติดต่อกันไม่น้อยกว่า สอง  

ภาคเรียน 

   (๒) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษจากโรงเรียนในกรณีร้ายแรงตั้งแต่ตัดคะแนนความประพฤติ 

ห้าสิบ คะแนนขึ้นไป  

   (๓) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

   (๔) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   (๕) มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

   (๖) ไม่เป็นผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนครั้งก่อน 

 ข้อ ๑๗ ให้ใช้ความในข้อ ๑๖ เว้นแต่ (๑) และ (๓) เป็นคุณสมบัติของสภานักเรียนตามข้อ ๑๐ และ

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) และวรรคสี่ ด้วย 

 ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

   (๑) ตาย 

   (๒) ครบวาระ 

   (๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติให้ลาออก 

   (๔) สถานภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนฐานปัญญาสิ้นสุดลง 

   (๕) ประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรง หรือถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ตัดคะแนนความประพฤติ 

ห้าสิบ คะแนนขึ้นไป  

   (๖) ปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๗ 

   (๗) ประธานสภานักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกาศยุบสภา 

  การพ้นจากต าแหน่งตาม (๕) และ (๖) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนเสนอญัตติ

ถอดถอนเข้าสู่ที่ประชุมสภานักเรียน โดยสภานักเรียนมีมติ สอง ใน สาม ขององค์ประชุม ให้พ้นจากต าแหน่ง และให้
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ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน โดยความเป็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตาม

ข้อบังคับมาด ารงต าแหน่งที่ว่างลงภายใน เจ็ด วัน และให้มีวาระด ารงต าแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ 

 ข้อ ๑๙ คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

   (๑) ดูแล และพิทักษ์ไว้ซึ่งสวัสดิภาพ สิทธิ และเสรีภาพของนักเรียนโรงเรียนฐานปัญญา 

   (๒) ประสานความร่วมกับกับคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู รวมไปถึง

หน่วยงานภายนอก เพ่ือผลประโยชน์และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน 

   (๓) วางแผนโครงการ แผนการบริหารจัดการงบประมาณ แผนการบริหารจัดการองค์กร 

ก าหนดมาตรฐาน และตัวชี้วัด ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

   (๔) แถลงนโยบายและแผนตาม (๓) ต่อสภานักเรียนภายใน เจ็ด วัน หลังจากได้รับค าสั่ง

แต่งตั้ง      

   (๕) ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึง

ศีลธรรมอันดีของสังคม 

   (๖) เข้าร่วมประชุมสภานักเรียนพร้อมทั้งออกเสียงลงมติในท่ีประชุม 

   (๗) ปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ปรึกษาและโรงเรียน 

  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน

เห็นสมควร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาเสนอให้

ผู้อ านวยการโรงเรียนออกประกาศข้อบังคับว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนให้ครอบคลุม

ต าแหน่งที่ตั้งขึ้นภายใน สาม วัน นับจากวันที่ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภา

นักเรียน 

หมวดที่ ๔ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

_________________ 

 ข้อ ๒๐ ให้มคีณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการที่ปรึกษา ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับ

มอบหมาย เป็นประธาน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวินัยนักเรียน เป็น

รองประธาน 

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นกรรมการ 

  (๒) คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน เป็นที่

ปรึกษาสภานักเรียน และให้หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน สรรหาครูผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งครู 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนอีกคนหนึ่ง  

 ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาตามข้อ ๒๐ มีวาระการด ารงต าแหน่ง เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน  

 ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒๐ (๑) มีหน้าที่ ดังนี้ 

   (๑) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงาน

ของสภานักเรียนและคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (๒) สนับสนุนและส่งเสริมทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้คณะ

กรรมการบริหารสภานักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒๐ (๒) มีหน้าที่ ดังนี้ 

   (๑) ก ากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน รวมถึง

การใช้จ่ายงบประมาณขอคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส่ และตรวจสอบได้ 

   (๒) เข้าร่วมประชุมสภานักเรียน 

   (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรการที่ปรึกษาเห็นสมควร 

 ข้อ ๒๓ การสิ้นสุดสถานภาพของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

   (๑) ตาย 

   (๒) พ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๒๐ 

   (๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติให้ลาออกจากโรงเรียนฐานปัญญา 

   (๔) ประธานสภานักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกาศยุบสภา 

หมวดที่ ๕ 

การเงินและบัญชี 

_________________ 

 ข้อ ๒๔ เงินงบประมาณในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนมาจาก 

   (๑) งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียน 

   (๒) จากการจัดหารายได้ของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ  

   (๓) จากการระดมทุนของนักเรียนในโรงเรียน 
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 ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนจัดท าบัญชีรักษาเงินในนามคณะกรรมการบริหารสภา

นักเรียน โดยให้ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน เหรัญญิก และครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เป็นผู้มีอ านาจ

ในการเบิกจ่ายงบประมาณ จะด าเนินการเบิกจ่ายแต่เพียงล าพังหรือเพียงสองในสามของผู้มีอ านาจมิได้ 

  ในการจัดท าบัญชีเพ่ือรักษาเงินตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ท าบัตรส าหรับกดเงินสดโดยเด็ดขาด  

การเบิกจ่ายทุกครั้งต้องใช้สมุดคู่ฝากในการเบิกจ่าย  

 ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการสภานักเรียนสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่ง ให้ผู้มีอ านาจในการเบิกจ่าย

งบประมาณปิดบัญชีรักษาเงินตามข้อ ๒๕ หากมียอดเงินคงเหลือให้น าไปรวมกับบัญชีรักษาเงินของคณะ

กรรมการบริหารสภานักเรียนชุดต่อไป 

 ข้อ ๒๗ ให้เหรัญญิกติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างใกล้ชิด และให้ท าบัญชี

แสดงรายรับและรายจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ เสนอต่อสภานักเรียนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

  เมื่อผ่านความเห็นชอบจากสภานักเรียนตามวรรคหนึ่งให้จัดท ารายงานสรุปงบประมาณ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนภายใน สามสิบ วัน 

หมวดที่ ๖ 

การประชุม 

_________________ 

 ข้อ ๒๘ ให้สภานักเรียนและคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน จัดการประชุมขึ้นตามข้อบังคับนี้อย่าง

สม่ าเสมอ การละเว้นการจัดประชุมโดยไม่มีเหตุอันควรถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

 ข้อ ๒๙ ให้สภานักเรียนจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยภาคเรียนละ สอง ครั้ง ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอัน

จะส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนหรือโรงเรียน ให้ประธานสภานักเรียนเรียกประชุม

สภาสมัยวิสามัญได้ทันที 

  ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก

สภานักเรียนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม และให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียนอย่างน้ อยหนึ่งคน 

เข้าร่วมประชุม 

  การเข้าร่วมประชุมสภานักเรียนของคณะกรรมการที่ปรึกษาตามวรรคสอง ให้เข้าร่วมประชุม  

ในฐานะผู้สังเกตการณ์ มีสิทธิในการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประชุม แต่มิให้มีสิทธิในการ

ออกคะแนนเสียงในการลงมติ 

 ข้อ ๓๐ ให้เลขานุการสภานักเรียนจัดท าระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

สภานักเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวัน เพ่ือขออนุมัติจัดการประชุม 

  ให้มีการบันทึกการประชุมเพ่ือจัดท ารายงานการประชุม เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย หลังเสร็จสิ้นการประชุมภายใน สาม วัน 
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 ข้อ ๓๑ ให้เป็นอ านาจของสภานักเรียนแต่ละชุดในการตราและพิจารณาก าหนดข้อบังคับการประชุมสภา

นักเรียนให้สอดคล้องกับข้อบังคับนี้ 

  ในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งอาจประกอบด้วย วิธีด าเนินการประชุม การเสนอญัตติ การอภิปราย  

องค์ประชุม การลงมติ และอ่ืน ๆ ตามที่ประชุมเห็นสมควร 

 ข้อ ๓๒ การลงมติวินิจฉัยในกรณีใด ๆ ในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

โดยสมาชิกสภานักเรียนย่อมมีสิทธิในการออกคะแนนเสียงได้เพียง หนึ่ง เสียงในการลงมติแต่ละครั้ง ในกรณีมี

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภานักเรียนออกกคะแนนเสียงเพ่ิมอีก หนึ่ง เสียง เพื่อชี้ขาด 

 ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนจัดให้มีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง   

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันจะส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนหรือโรงเรียน  

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนเรียกประชุมได้ทันที 

  ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม และให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาอย่าง

น้อยหนึ่งคน เข้าร่วมประชุม 

  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนของคณะกรรมการที่ปรึกษาตามวรรคสอง 

ให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ มีสิทธิในการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประชุม แต่  

มิให้มีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในการลงมติ 

 ข้อ ๓๔ ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนจัดท าระเบียบวาระการประชุมเสนอประธาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนการประชุมอย่างน้อย หนึ่ง วัน เพ่ือขออนุมัติจัดการประชุม 

  ให้มีการบันทึกการประชุมเพื่อจัดท ารายงานการประชุม เสนอประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หลังเสร็จสิ้นการประชุมภายใน สาม วัน 

หมวดที่ ๗ 

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน 

_________________ 

 ข้อ ๓๕ เมื่อคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนหมดวาระลง ให้หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนเสนอให้

ผู้อ านวยการโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจ านวนไม่เกิน เจ็ด คน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักเรียน เป็นที่ปรึกษา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน เป็นประธาน ครูที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน เป็นรองประธาน  

  ให้สรรหาผู้ที่มีรู้ความสามารถเหมาะสม จ านวน สอง คน เป็นกรรมการ และให้หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมหรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๓๕ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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   (๑) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการรับสมัคร และการเลือกตั้ง  

   (๒) ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

   (๓) ก าหนดวิธีการ ระเบียบ และสถานที่หาเสียงส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

   (๔) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้งอย่างน้อย สาม วัน  

   (๕) ประกาศจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

จ านวนบัตรดี จ านวนบัตรเสีย จ านวนผู้ไม่ประสงค์สงคะแนนอย่างเปิดเผย ภายหลังเสร็จสิ้นการนับคะแนน 

   (๖) วินิจฉัยชี้ขาดในข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

   (๗) ประกาศรับรองผู้ชนะและได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสภา

นักเรียน 

  ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๓๖ (๑) (๒) (๓) ออกเป็นประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธาน

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนฐานปัญญา พร้อมทั้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ข้อ ๓๗ ให้ผู้มิสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อของตน ณ จุดประกาศรายชื่อ หากไม่พบ

รายชื่อของตนให้ติดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเวลา สิบหก นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

 ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ผู้ใดประสงค์จะทักท้วงผลการเลือกตั้ง ให้ด าเนินการทักท้วงผลการเลือกตั้งด้วยวาจา 

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ หน่วยนับคะแนน โดยพลัน หากเลยเวลา สิบหก นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ให้ถือว่า

ไม่มีผู้ทักท้วงผลการเลือกตั้งนั้น 

  เมื่อมีผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ปฏิบัติตามความ

ในข้อ ๓๖ (๕) โดยให้ออกเป็นประคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน สาม วัน นับจากวันที่ปราบผลการเลือกตั้ง

อย่างเป็นทางการ 

 ข้อ ๓๙ ให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง สรรหาผู้เหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามที่ได้บัญญัติในข้อบังคับนี้ 

เสนอต่อประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 

  ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณารายชื่อของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ เมื่อเห็นว่าเหมาะสมแล้วให้

เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนชุดใหม่ ภายใน สิบห้า วัน  

 ข้อ ๔๐ เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้สถานภาพของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอันสิ้นสุดลง 

 ข้อ ๔๑ เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิหา เสียงเลือกตั้งได้ 

ในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดไว้ให้เท่าที่จ าเป็น และไม่ขัดกับหลักการการเลือกตั้งตามโดยทั่วไป 

 ข้อ ๔๒ ห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งท าการทุจริตการเลือกตั้งไม่ว่าด้วยการให้หรือสัญญาว่าจะให้สิ่งของ  

หรือด้วยการขู่เข็นหรือบังคับหลอกลวงด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้ตนหรือผู้อ่ืนนั้นได้หรือเสียผลประโยชน์ในการ

เลือกตั้งและให้รวมถึงการกระท าของผู้สนับสนุนผู้สมัครนั้นด้วยอนุโลม  

 ข้อ ๔๓ ให้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่มีลักษณะต่อไปนี้เป็นบัตรเสีย  
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   (๑) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายกากบาท 

   (๒) บัตรที่มสิามารถได้ทราบว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด 

 

   (๓) บัตรที่มีรอยขีดขาดแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็มิได้ 

   (๔) บัตรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยตัดสินแล้วว่าเป็น“บัตรเสีย” 

 ข้อ ๔๔ ให้ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน 

  ในกรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเพียงคนเดียวต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ

ยี่สิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

  หากกรณีไม่มีผู้ได้คะแนนถึงเกณฑ์ตามวรรคสองให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้คะแนนถึง

เกณฑ์ที่ก าหนดอีกในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นได้รับต าแหน่งตามเสียงข้างมากเลยโดยไม่ต้องเลือกตั้ง

อีกในครั้งต่อไปก็ได ้

หมวดที่ ๘ 

แนวนโยบายพื้นฐาน 

_________________ 

 ข้อ ๔๕ จัดกิจกรรมและ/หรือร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 ข้อ ๔๖ จัดกิจกรรมและ/หรือร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ สุจริต 

 ข้อ ๔๗ จัดกิจกรรมและ/หรือร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในเชิงวิชาการและการ

เรียนรู้นอกห้องเรียน 

 ข้อ ๔๘ จัดกิจกรรมและ/หรือร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความตระหนักรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ข้อ ๔๙ จัดกิจกรรมและ/หรือร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

ทั้งของประเทศไทยและนานาประเทศ  

 ข้อ ๕๐ จัดกิจกรรมและ/หรือร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ  

 ข้อ ๕๑ จัดกิจกรรมและ/หรือร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  ความปรองดอง

สมานฉันท์ระหว่างกัน  

 ข้อ ๕๒ จัดกิจกรรมและ/หรือร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ข้อ ๕๓ จัดกิจกรรมและ/หรือร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
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บทเฉพาะกาล 

_________________ 

 ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

สภานักเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา เสนอต่อสภานักเรียนให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้ นให้

เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือรับทราบต่อไป 

 ข้อ ๕๕ ให้คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ที่แต่งต้ังก่อนบังคับใช้ข้อบังคับนี้ เป็น คณะกรรมการบริหาร

สภานักเรียน ตามข้อบังคับนี้ และให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ 

 ข้อ ๕๖ การแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อบังคับนี้อาจกระท าได้โดยเลขานุการสภานักเรียน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการที่ปรึกษา เสนอญัตติเข้าสู่ที่ประชุมสภานักเรียน โดยมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า สอง ใน สาม ของ

จ านวนสมาชิกทั้งหมด 

  ให้ประธานสภานักเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข เพ่ิมเติม  

ข้อบังคับ และให้คณะกรรมการด าเนินการศึกษา แก้ไข หรือเพ่ิมข้อบังคับให้แล้วเสร็จภานใน สามสิบ วัน 

  ให้คณะกรรมการแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อบังคับเสนอข้อบังคับให้ที่ประชุมสภานักเรียนพิจารณาและ 

ลงมติ โดยต้องมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า สอง ใน สาม ของสมาชิกทั้งหมด และให้ประธานสภานักเรียนเสนอร่างแก้ไข 

เพ่ิมเติมขอ้บังคับนั้นต่อผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามภายใน สิบห้า วัน 

 

    ประกาศ ณ วันที่    ๘   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

               มาลี ฐานปัญญา 

           (นางมาลี  ฐานปัญญา) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนฐานปัญญา 


