ข้อบังคับโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
ว่าด้วยสภานักเรียน
พุทธศักราช 2561
-----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ มีข้อบังคับว่าด้วยสภานักเรียนในโรงเรียนขึ้นใช้ เพื่อเป็นแนวทางการ
ดาเนินกิจการสภานักเรียนให้มีความต่อเนื่องและชัดเจน จึงบัญญัติข้อบังคับขึ้นไว้ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง ดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ว่าด้วยสภานักเรียน พุทธศักราช
2561”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันทีป่ ระกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นผู้ประกาศใช้ข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ว่าด้วย
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
สภานักเรียน หมายถึง กลุ่มคณะนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ที่ได้มากจาก
กระบวนการเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้
ครูทปี่ รึกษา หมายถึง ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียนหนองหิน
วิทยาคม ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการโรงเรียนให้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
สภานักเรียน
ข้อ ๕ ข้อบังคับนี้ถือว่าเป็นบทบัญญัติสูงสุดของสภานักเรียน หากมีธรรมนูญ ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นใดที่ออกโดยสภานักเรียนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้
ให้ธรรมนูญ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นเหล่านั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับนี้ ต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ
ประธานสภานักเรียนที่ทาหน้าที่ในวาระปัจจุบัน โดยให้ประธานสภานักเรียนต้องทาหน้าที่นาญัตติการแก้ไข
เพิ่มเติมพร้อมหลักการและเหตุผลประกอบในการแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้นเสนอให้ผู้อานวยการโรงเรียนเห็นชอบ
จากนั้นให้ผู้อานวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ พร้อมทั้ง
ประกาศใช้
ข้อ ๖ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้บัญญัติข้อความหรือความไม่ชัดเจนของข้อความที่ได้
บัญญัติไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ให้วินิจฉัยปัญหานั้นโดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประเพณีการดาเนินงานสภา

นักเรียนชุดก่อนที่ได้เคยปฏิบัติผ่านมาแล้ว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมโดยรวมและกฎหมายที่
ทางราชการกาหนด
หมวดที่ ๒
องค์ประกอบ
ข้อ ๗ สภานักเรียน ประกอบด้วย ประธานสภานักเรียน ๑ คน รองประธานสภานักเรียน ๒ คน
และคณะกรรมการอีกไม่เกิน ๔๘ คน
กาหนดให้นักเรียนที่ทาหน้าที่หัวหน้าห้อง เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโดยตาแหน่ง
ข้อ ๘ ประธานสภานักเรียนต้องได้มาโดยการเลือกตั้งโดยตรง ตามวิธีการในข้อบังคับนี้
ข้อ ๙ ประธานสภานักเรียน เป็นผู้คัดเลือกรองประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภา
นักเรียน โดยให้ประธานสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอรายชื่อให้ผู้อานวยการโรงเรียนเห็นชอบและ
แต่งตั้ง ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
ข้อ ๑๐ ประธานสภานักเรียน เป็นผู้กาหนดโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนตามความ
เหมาะสมและต้องแสดงรายละเอียดของทุกขอบข่ายงานให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ต้องเสนอให้
ผู้อานวยการโรงเรียนเห็นชอบและประกาศใช้ในวันเดียวกันกับการการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนในข้อ
ที่ ๙ และต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
การปรับโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนสามารถกระทาได้ ให้เป็นอานาจของประธานสภา
นักเรียน
ข้อ ๑๑ ประธานสภานักเรียน สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภานักเรียนเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม โดยให้ประธานสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอรายชื่อให้ผู้อานวยการโรงเรียนเห็นชอบและ
แต่งตั้ง
หมวดที่ ๓
คุณสมบัติ
ข้อ ๑๒ คุณสมบัติของประธานสภานักเรียน และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
(๒) มีความประพฤติดี โดยต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากครูผู้มีอานาจลงนาม
(๓) ได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาในปีการศึกษาปัจจุบันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร
(๔) ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
(๕) มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ตามระบบการ
คานวณผลการเรียนเฉลี่ยเต็ม ๔.๐๐ หรือต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐ ตามระบบการคานวณผลการเรียน
รูปแบบอื่นที่อาจถูกบัญญัติขึ้นในอนาคต
(๖) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องไม่เคยมีผลการเรียน ๐ ร มส มผ หรือผลการ
เรียนรูปแบบอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจถูกบัญญัติขึ้นในอนาคต

(๗) ต้องไม่เคยได้รับโทษทางกฎหมาย
(๘) ต้องไม่เคยได้รับโทษทางวินัยของโรงเรียน ในทุกระดับการศึกษาที่ผ่านมา
ข้อ ๑๓ รองประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ที่ประธานสภานักเรียนแต่งตั้ง
ในข้อที่ ๙ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
(๒) มีความประพฤติดี โดยต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากครูผู้มีอานาจลงนาม
(๓) ได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาในปีการศึกษาปัจจุบันเป็นลายลักษณ์อักษร
(๔) มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย แล้วแต่กรณี ไม่น้อย
กว่า ๒.๕๐ ตามระบบการคานวณผลการเรียนเฉลี่ยเต็ม ๔.๐๐ หรือต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๒.๕๐ ตามระบบ
การคานวณผลการเรียนรูปแบบอื่นที่อาจถูกบัญญัติขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ ในระหว่างการหาเสียงก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครประธานสภานักเรียน
สามารถเสนอชื่อรองประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อเป็นคณะทางานหาเสียงเลือกตั้ง
เป็นจานวนน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๗ ได้ ทั้งนี้ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า ๑๔ คน
หมวดที่ ๔
วิธีการเลือกตั้ง
ข้อ ๑๔ การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนต้องเป็นการเลือกตั้งโดยตรง สาหรับการลงคะแนนเสียง
ให้เป็นไปในลักษณะการลงคะแนนในทางลับ
ข้อ ๑๕ ขั้นตอนการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ให้ทาตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
(๑) ประธานสภานักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันเป็นผู้ประกาศยุบสภาโดยความเห็นชอบ
ของครูที่ปรึกษาและผู้อานวยการโรงเรียน
(๒) ผู้อานวยการโรงเรียนออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดาเนินการเลือกตั้งประธานสภา
นักเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศยุบสภาหรือวันที่ประธานสภานักเรียนพ้นจาก
ตาแหน่ง
ให้ครูที่ปรึกษาเป็นเลขานุการคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ดาเนินการเลือกตั้งตามหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ใน
คาสั่ง ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
(๓) คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งตาม (๒) จัดทากาหนดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่งได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้วันเริ่มรับสมัครต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศ
ยุบสภานักเรียน
ข้อ ๑๖ กาหนดระยะเวลารับสมัคร ๑๐ วัน
ข้อ ๑๗ กาหนดระยะเวลาตั้งแต่วันสุดท้ายของการรับสมัครถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๔๕ วัน
ข้อ ๑๘ วันเลือกตั้งและวันนับคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในวันเดียวกัน หาก
ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จในวันเดียวกันได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการโรงเรียน โดยให้
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งตามข้อ 15 (๒) เป็นผู้ชี้แจงเหตุแห่งความจาเป็น

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งตามข้อ 15 (๒) ต้องประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็น
ทางการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันลงคะแนนและ/หรือวันนับคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วเสร็จ
ข้อ ๒๐ การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เป็นหน้าที่ของนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคมในปี
การศึกษาปัจจุบัน นักเรียนผู้ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องชี้แจงเหตุแห่งความจาเป็นต่อคณะกรรมการดาเนินการ
เลือกตั้งตามข้อ ๑๕ (๒) เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ให้ประธานนักเรียนทาหน้าที่ลงนามประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ไม่ชี้แจงเหตุแห่งความจาเป็นตาม
วรรคหนึ่งหรือเหตุแห่งความจาเป็นที่ชี้แจงมาไม่น่าเชื่อถือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
เลือกตั้งตามข้อ ๑๕ (๒) ภายใน ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
การไม่ชี้แจงเหตุแห่งความจาเป็นตามวรรคหนึ่งหรือเหตุแห่งความจาเป็นที่ชี้แจงมาไม่น่าเชื่อถือ จะ
มีผลต่อการพิจารณาขอหนังสือรับรองความประพฤติหลังสาเร็จการศึกษา การพิจารณามอบทุนการศึกษาและ
การได้รับการประกาศเกียรติคุณในอนาคต
การอ้างว่าไม่ทราบข้อบังคับนี้จะใช้เป็นเหตุให้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบมิได้
หมวดที่ ๕
หน้าทีแ่ ละการประชุม
ข้อ ๒๑ สภานักเรียนมีหน้าที่ดาเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆของทางราชการ ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีและ
ศีลธรรมอันดีของสังคม
ข้อ 22 สภานักเรียนมีหน้าที่แถลงนโยบายการปฏิบัติงานต่อสาธารณะ ภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่
ได้รับการแต่งตั้ง
ข้อ 23 สภานักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนที่ได้ประกาศไว้
อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๒4 สภานักเรียนต้องดาเนินการเปิดประชุมสมัยสามัญสองครั้ง ครั้งที่หนึ่งให้ดาเนินการ
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งที่สองให้ดาเนินการหลังการประชุมสมัยสามัญครั้งที่หนึ่งไปแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒๔๐ วัน
การประชุมสมัยสามัญตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานสภานักเรียนรายงานผลการประชุมต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน และให้เผยแพร่ผลการประชุมต่อสาธารณะ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่การประชุมแล้วเสร็จ
ข้อ ๒5 ประธานสภานักเรียน สามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ตามความเหมาะสม โดยต้องทา
การบันทึกการประชุมทุกครั้ง
หมวดที่ ๖
วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๒๖ การประกาศยุบสภาเป็นอานาจของประธานสภานักเรียน
ข้อ 27 ประธานสภานักเรียน ต้องยุบสภาภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการหรือต้องยุบสภาภายใน ๗๐ วัน ก่อนวันสุดท้ายของการปิดภาคเรียนของปีการศึกษานั้น

ข้อ ๒๘ ประธานสภานักเรียน รองประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ต้องพ้น
จากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ได้รับโทษทางกฎหมาย
(4) ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป ตามระเบียบโรงเรียนหนองหิน
วิทยาคมฉบับปัจจุบันและฉบับอื่นที่อาจมีการบัญญัติขึ้นในอนาคต
(5) ถูกถอดถอนตามข้อ ๒๙
หากประธานสภานักเรียนพ้นจากตาแหน่งด้วยสาเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภานักเรียน
ทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งทันที และให้ดาเนินการเลือกตั้งตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4
ข้อ ๒๙ นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม สามารถถอดถอนประธานสภานักเรียนหรือสภา
นักเรียนทั้งคณะได้ โดยต้องผ่านการลงประชามติถอดถอน ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
นักเรียนอย่างเป็นทางการทั้งหมดในปีปัจจุบัน
การเสนอชื่อเพื่อถอดถอนบุคคลในสภานักเรียนยกเว้นประธานสภา ให้นักเรียนโรงเรียนหนองหิน
วิทยาคมเสนอชื่อต่อประธานสภานักเรียนได้โดยตรงพร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ประธานสภานักเรียน
ต้องแจ้งไปยังครูที่ปรึกษาภายใน 3 วัน นับตั้งแต่มีผู้เสนอชื่อถอดถอน ผลการพิจารณาให้เป็นอานาจของ
ประธานสภานักเรียน
ข้อ ๓๐ การเสนอให้มีการจัดทาประชามติถอดถอนตามข้อ 2๙ วรรคหนึ่ง ให้เสนอผู้อานวยการ
โรงเรียนพิจารณา และจานวนผู้ลงนามเสนอต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนนักเรียนอย่างเป็นทางการ
ทั้งหมดในปีปัจจุบัน
กระบวนการจัดทาประชามติถอดถอน ให้ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ผู้อานวยการโรงเรียน
แต่งตั้ง มีอานาจดาเนินการตามสมควรหรือตามข้อบังคับการทาประชามติถอดถอนที่อาจมีการบัญญัติขึ้นใน
อนาคต
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายอนุชา ศิลาเกษ)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับนี้ คือ การดาเนินงานสภานักเรียนที่ผ่านมา ไม่เคยบัญญัติ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ สภานั ก เรี ย นมาก่ อ น ประกอบกั บ โรงเรี ย นหนองหิ นวิ ท ยาคม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง

ความสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนโดยการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสานึกและเป็นกลไกสาคัญในการฝึกให้นักเรียนเห็นคุณค่า ของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ผู้เรียนได้ จึงบัญญัติข้อบังคับฉบับนี้ขึ้น โดย
ถูกร่างและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีที่มาอย่างหลากหลาย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามคาสั่ง
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ที่ 272/๒๕๖๑ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑

