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ระเบียบโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

ว่าด้วยสภานักเรียน ปีพุทธศักราช 2560 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ. 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาว่าด้วยสภานักเรียน ปีพุทธศักราช 2560 
ข้อ. 2 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  หลังจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป 
ข้อ. 3 ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้ 
ข้อ. 4 ในระเบียบนี้ว่าด้วย 

โรงเรียน  หมายถึง โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
คณะกรรมการที่ปรึกษา หมายถึง ผู้บริหารและครูผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสภา

นักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
สภานักเรียน หมายถึง สภานักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
คณะกรรมการสภานักเรียน หมายถึง คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

   นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
ข้อ. 5 สภานักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาจะต้องอยู่ในการก ากับดูแลของผู้อ านวยการโรงเรียน 

นาหนังพัฒนศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

หมวด 2 
วัตถุประสงค ์

ข้อ. 6 ระเบียบโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาว่าด้วยสภานักเรียน ปีพุทธศักราช 2560  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
6.1 เพ่ือส่งเสริมการมีภาวะผู้น าของนักเรียน 
6.2 เพ่ือปลูกฝังการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแก่นักเรียน 
6.3 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสภานักเรียน 
6.4 เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6.5 เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
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หมวด 3 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสภานักเรียน 

ข้อ 7  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาประกอบด้วย 
  7.1  คณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งประจ าปีการศึกษา ประกอบด้วย 

1.  ประธานสภานักเรียน   1 คน 
2.  รองประธานสภานักเรียน  2 คน 
3.  เลขานุการ    1 คน 
4.  ผู้ช่วยเลขานุการ   1 คน 
5.  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  1 คน 
6.  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   1 คน 
7.  เหรัญญิก    1 คน 
8.  ผู้ช่วยเหรัญญิก   1 คน 
9.  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                        1 คน 
10. หัวหน้าฝ่ายปกครอง                      1 คน 
11. หัวหน้าฝ่ายปฏิคม   1 คน 
12. หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          1 คน 
13. หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม   1 คน 
14. หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์/ชุมชน 1 คน 
15. หัวหน้าฝ่ายชุมนุม   1 คน 

7.2   คณะกรรมการโดยต าแหน่งประกอบด้วยหัวหน้าห้องทุกห้องเรียน 

 
หมวด 4 

การเลือกตั้ง การแต่งตั้งและสมาชิกภาพคณะกรรมการสภานกัเรียน 
 ข้อ. 8 การได้มาซึ่งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

8.1  ให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ก าหนดวัน 
 เลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง และด าเนินการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสภานักเรียน 
8.2  ผู้สมคัรรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนจะต้องลงสมัครในนามพรรค  มีสมาชิกพรรคไม่ต่ ากว่า 

 10 คน พร้อมทั้งน าเสนอนโยบายพรรคในการประชาสัมพันธ์ก่อนการเลือกตั้ง 
8.3  ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุด เป็นประธานสภานักเรียนและเป็นผู้น าใน 
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  การจัดตั้งทีมงานคณะกรรมการสภานักเรียนจากรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในพรรคต่างๆ 
8.4 ให้คณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้ง คัดเลือกกันเองขึ้นเป็นรองประธาน

คณะกรรมการสภานักเรียนและต าแหน่งอ่ืนๆ 
8.5  ให้หัวหน้าห้องทุกห้องเรียนเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาโดย

ต าแหน่ง 
ข้อ. 9 คุณสมบัติของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

9.1 มีความประพฤติเรียบร้อย 
9.2 มีความรู้ดี  อ่าน  พูด  เขียนคล่อง 
9.3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง  กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง 
9.4 มีความหนักแน่น  มีเหตุผล  มีความยุติธรรม 
9.5 เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
9.6 เป็นที่รักใคร่และเป็นที่ไว้วางใจของเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
9.7 ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ 
9.8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
9.9 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
9.10 เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาและไม่ขาดเรียนบ่อย 
9.11 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
9.12 ไม่เคยประพฤติผิดร้ายแรงตามระเบียบของโรงเรียน 

ข้อ  10 คณะกรรมการสภานักเรียน  อยู่ในวาระ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้ง จนถึงวันที่ 31 มีนาคมของ 
ปีถัดไป และให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ข้อ 11 ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการที่ปรึกษา  

ข้อ 12 คณะกรรมการสภานักเรียน พ้นสภาพไปโดยเหตุดังต่อไปนี้ 
12.1 ออกตามวาระ 
12.2 ตาย 
12.3 ลาออก 
12.4 พ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน 
12.5 คณะกรรมการสภานักเรียน มีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม 
เมื่อสมาชิกภาพของกรรมการใดว่างลง  ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา ด าเนินการเลือกตั้ง หรือ
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สรรหาบุคคลแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้อยู่ในต าแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลือส าหรับปี
การศึกษานั้นๆ ยกเว้นกรณีท่ีมีการด ารงต าแหน่งที่เหลือน้อยกว่า 60 วัน 

12.6 ยุบสภา 
 

หมวด 5 
การบริหารงานสภานักเรียน 

ข้อ 13 การบริหารงานสภานักเรียน 
13.1 โรงเรียนด าเนินการจัดตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน 1 สภา 

13.2 โรงเรียนจัดท าระเบียบว่าด้วยสภานักเรียนและคู่มือแนวทางการด างานกิจกรรมสภานักเรียน
ของโรงเรียน 

13.3 โรงเรียนต้องบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

13.4 โรงเรียนต้องส่งเสริม สนับสนนุและวางแผนการด าเนินงานร่วมกับสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

13.5 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย  หลักธรรมาภิบาล ให้
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็น
พลโลก 

13.6 โรงเรียนพิจารณารับนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมด้านสภานักเรียนที่มีผลงานเชิงประจักษ์เข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ตามสัดส่วนหรือจ านวนที่เหมาะสม 

 
หมวด 6 

บทบาท สิทธิและหน้าที่สภานักเรียน 
ข้อ 14 บทบาทของสภานักเรียน 

14.1  เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือส่วนรวมตามหลักธรรมภิบาล 
14.2  ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองเพ่ือนักเรียนโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและ

แนวทางสันติ 
14.3  ส่งเสริม สนับสนุนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม 
14.4  สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
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14.5  เป็นผู้น าเพ่ือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนสังคม 
14.6  ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงานองค์กรชุมชนต่างๆ  
14.7  รณรงค์ให้นักเรียนท าความดีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 

ข้อ 15 หนา้ที่ของสภานักเรียน 
15.1  ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
15.2  ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆเพ่ือประโยชน์และความก้าวหน้า

ที่นักเรียนควรได้รับ 
15.3  รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
15.4  คิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน 
15.5  ดูแลสอดส่องและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
15.6  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทันต่อเหตุการณ์และตรงไปตรงมา 
15.7  เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและเพ่ือพัฒนา

โรงเรียนในด้านต่างๆ 
15.8  วางแผนด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษา 
15.9  ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดของทางราชการ พร้อมทั้งต้องรักษา

ไว้ซึ่งศีลธรรมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
15.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้ระเบียบข้อบังคับนี้ 

ข้อ  16 ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน   มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
16.1  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
16.2  ด าเนินกิจกรรมนักเรียนและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นไป

ตามระเบียบนี้ 
16.3  เสนอและสรุปรายงานข้อมูลต่างๆ  ที่ได้ปฏิบัติในรอบสัปดาห์  ให้ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ใน

โรงเรียนรับทราบ  พร้อมทั้งรายงานให้นักเรียนทุกคนทราบในวันสุดสัปดาห์ 
16.4  เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
16.5  กล่าวต้อนรับแขกท่ีมาเยี่ยมโรงเรียน และกล่าวขอบคุณผู้ที่มีอุปการคุณต่อโรงเรียน 
16.6  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน  และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในระหว่างเพ่ือน

นักเรียนด้วยกัน 
16.7  ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนทุกคนน ากิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน ช่วยจัดระเบียบการเข้าแถว

การตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียน  
16.8  ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารและครูอาจารย์มอบหมาย 
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ข้อ. 17  รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน    มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
17.1  เป็นผู้ช่วยประธานในการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่ประธานมอบหมาย 
17.2  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีท่ีประธานไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การท าหน้าที่

แทนให้เป็นไปตามล าดับ 
17.3  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ. 18 เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
18.1  จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน 
18.2  ท าหน้าที่งานสารบรรณของคณะกรรมการสภานักเรียน 
18.3  หน้าที่อื่นๆ ที่ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนมอบหมาย 

ข้อ  19   เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
19.1  ดูแล จัดเก็บ จัดท าบัญชี รายรับ รายจ่าย และรายงานผลการใช้จ่ายเงินในส่วนที่สภานักเรียน

รับผิดชอบดูแล 
19.2  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ. 20  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
20.1  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และผลงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
20.2  ท าหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวของโรงเรียน 
20.3  จัดรายการเสียงตามสายในตอนเช้าก่อนเข้าแถวหน้าเสาธง   เช่น  เปิดข่าวจากวิทยุหรือการ

ประชาสัมพันธ์   ข่าวสารในท้องถิ่น  เป็นต้น 
20.4  ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  ในตอนเช้าทุกวัน 
20.5  ท ากิจกรรมร่วมกับฝ่ายอื่นๆ  และช่วยประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของฝ่ายอ่ืนๆ 
20.6  เป็นพิธีกรร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน ในงานต่างๆ  ของโรงเรียน 
20.7  ปฏิบัติหน้าที่  ตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย 

ข้อ. 21 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
  21.1 ต้อนรับนักเรียนและครูที่หน้าประตูโรงเรียนทุกวันในตอนเช้าก่อนเข้าแถว 

21.2 จัดเตรียมการต้อนรับแขกท่ีมาเยี่ยมโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการอ่ืนๆ 
21.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 22  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
22.1  จัดกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
22.2  จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ  ของโรงเรียน  เช่นกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนไปเลือกตั้ง ฯลฯ 
22.3  จัดกิจกรรมวันสุดสัปดาห์ 
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22.4  จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
22.5  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน   
22.6  ปฏิบัติหน้าที่  ตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย 

ข้อ 23  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
23.1 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือสื่อการเรียนการสอน พัฒนาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 

ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ห้องสมุด และ
ห้องปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

23.2 ร่วมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ  
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ 
ใช้ความรู้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และปฏิบัติจริงการส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง การผสมผสาน ความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม 

23.3 ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  

23.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
   - ร่วมให้ค าปรึกษาการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง  
   - ให้ค าปรึกษาการศึกษาต่อและแนะน าอาชีพ   

- ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เช่น ชมรมทาง
วิชาการ  

   - ส่งเสริมการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
   - ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม     

23.5 ช่วยจัดท าสรุปข้อมูลรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูและสรุปสถิตินักเรียนเข้าเรียน 

23.6 ช่วยจัดสอนแทนกรณีครูไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ตามปกติ  
23.7 ร่วมส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมเรียนรวม  
23.8 ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการจัดการสอนซ่อมเสริมนักเรียน  
23.9 ช่วยปฏิบัติหน้าที่  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ 24  คณะกรรมการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์/ชุมชนมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
24.1 ก าหนดรูปแบบเครือข่ายและวัตถุประสงค์ในการประสานงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ

ภารกิจงานจัดการศึกษา  
24.2 จัดท าแผนประสานงานและพัฒนาเครือข่าย  
24.3 ประสานงานกับหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าข้อตกลงและการพัฒนาเครือข่าย

ร่วมกัน  
24.4 ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตามภารกิจ อย่างชัดเจนและเหมาะสม  
24.5 ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ ส่งเสริม

สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
24.6 เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
24.7 ก าหนดแผน โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย การศึกษาท่ี

เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  
24.8 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
ข้อ 25  คณะกรรมการฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

25.1  แจ้งและรายงานผลการตรวจดูแลความสะอาดของบริเวณโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ที่
นั่งเล่นห้องเรียน ห้องน้ าให้เพ่ือนนักเรียนและครูได้รับทราบทุกวัน 

25.2 ช่วยกันดูแล รักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ถ้าพบว่ามีท่ีใดช ารุดเสียหายให้แจ้งครูในฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้ทันที 

ข้อ 26  คณะกรรมการฝ่ายปกครองมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
26.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาว่าด้วยงาน

วินัยและพฤติกรรมนักเรียน 
26.2  ปฏิบัติหน้าที่  ตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย 

ข้อ 27  คณะกรรมการฝ่ายชุมนุมมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
27.1 ช่วยส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน   
27.2 ช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดทักษะ  

ประสบการณ์ ทั้งวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
27.3 ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
27.4 ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 
27.5 ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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27.6 ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย  
 

หมวด 7 
การประชุมสภานักเรียน 

ข้อ. 28 การประชุม  การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  มี 2 ประเภท 
28.1  การประชุมสมัยสามัญ ให้คณะกรรมการสภานักเรียน  จัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน

อย่างน้อย  เดือนละ 1 ครัง้ 
28.2  การประชุมวิสามัญ เมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ของโรงเรียนเป็นส่วนรวมให้ประธาน

คณะกรรมการสภานักเรียนเรียกประชุมได้ทันที 
ข้อ. 29 ในการประชุมแต่ละครั้งให้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  เป็นประธานในการด าเนินการประชุม  
            กรณีท่ีประธานไม่อยู่  ให้รองประธานท าหน้าที่แทน 
ข้อ. 30 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของ

คณะกรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม  
ข้อ. 31 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
ข้อ. 32 ให้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  จัดท าระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อประธาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือขออนุมัติการ
ประชุม และให้มีการบันทึกการประชุม เพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพัฒน
ศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

                                                        

หมวด 8 
คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน 

ข้อ. 33 คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน  ประกอบด้วย 
33.1  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา  
33.2  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ด ารงต าแหน่งรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 
33.3  ครูที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 

ข้อ. 34 วาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาอยู่ในต าแหน่ง เท่ากับวาระการปฏิบัติหน้าที่ของ 
 คณะกรรมการสภานักเรียน 
ข้อ. 35  คณะกรรมการที่ปรึกษา มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

35.1  ให้ค าปรึกษา แนะน า และดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของสภานักเรียนให้
เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ว่าด้วยสภานักเรียน ปีพุทธศักราช 2560 
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35.2  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
35.3  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ประกาศ    ณ    วันที่  16   เดือน สิงหาคม   พุทธศักราช   2560 

 
 

                                        อาทิต   กันธินาม   
  (นายอาทิต กันธินาม)                                                                                              

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

 
        


