
 
 
 
 

คู่มือและแนวทาง 
การใช้สิทธิเลือกตั้งประธานนักเรียนและนักเรียนหัวหน้าคณะ  โรงเรียนสงวนหญิง 

รูปแบบออนไลน์ 
ประจำปีการศึกษา  2565 

 
 

    1.        กำหนดวันและเวลา การเลือกตั้ง 
 
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและนักเรียนหัวหน้าคณะ  ประจำปีการศกึษา 2565 ดำเนินการ ดังนี้ 

- ประกาศรับสมัคร  วันที่ 17 มกราคม 2565 
- วันรับสมัคร  วันที่ 18 - 26 มกราคม 2565 
- ประกาศผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 28 มกราคม 2565 
- วันหาเสียง  วันที่ 1 - 11 กมุภาพันธ์ 2565     
- วันเลือกตั้ง  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    
  ต้ังแตเ่วลา 08.30 – 15.00 น. 
- ประกาศผลการเลือกตั้ง  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

 
     2.         คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 
1. ผู้สมัครประธานนักเรียนและหัวหน้าคณะ   

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 
  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
  - แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป  มีผลการเรียนเฉลี่ย  ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 2.   ผู้สมัครในทีมของนักเรียนหัวหน้าคณะ  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  มีผลการเรียนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 2.75  ขึ้นไป 
 3.   ผู้สมัครไม่เคยกระทำความผิดร้ายแรง  ตามระเบียบโรงเรียนสงวนหญิง  ว่าด้วย  การควบคุมพฤติกรรม
นักเรียน พ.ศ. 2564 (คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564) 
 4.   ผู้สมัครต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน  50  คะแนน 
 
 
 



 5.   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  เป็นแบบอย่างที่ดี  และการทำความดี  ตามระเบียบของโรงเรียนสงวนหญิง    
ว่าด้วย การควบคุมพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ. 2564 (คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  ปีการศึกษา 2564) ดังนี้ 
    5.1  เก็บของมีค่าต่าง ๆ นำส่งเพ่ือประกาศ 
    5.2  บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  ได้แก่ 
     -  ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนทีไ่ม่ใช่งานประจำ 
     -  ช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
     -  ช่วยกิจกรรมโรงเรียนตลอดภาคเรียน 
    5.3  สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
    5.4  ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติใน 1 ภาคเรียน 
    5.5  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
    5.6  ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
    5.7  ฯลฯ 
 
     3.         หลักฐานประกอบคุณสมบัติ     
 
คุณสมบัตผิู้สมัครข้อที่ 5 ผู้สมัครต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี 
คำชี้แจง : ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นแบบอย่างที่ดี  ดังนี้ 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ทั้งในและนอกสถานศึกษา (อย่างน้อย 1 กิจกรรม) พร้อมเขียน
รายละเอียดข้อมูลและแนบหลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่าย, เกียรติบัตร ฯลฯ 
กิจกรรมที่ 1 .............................................................................................................. ......................... 
กิจกรรมที่ 2 ....................................................................................................................................... 
กิจกรรมที่ 3 ...................................................................................................................................... 
หลักฐานอ้างอิง 

1. ....................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................... 

 
     4.         ผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง 

 
เป็นนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564  

 
      5.        การรับสมัคร 
  

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนและนักเรียนหัวหน้าคณะ ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนหรือไฟล์เอกสารจากหัวหน้าคณะและส่งใบสมัครแบบ  อิเล็กทรอนิกส ์เช่น Line ฯลฯ ให้กับ
หัวหน้าคณะหรือส่งแบบเอกสารห้องสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนที ่ครูธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์ 

 



  6.         การตรวจสอบรายละเอียดของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งฯ 
  

สามารถตรวจสอบรายละเอียดและนโยบายของผู้สมัคร รับเลือกตั้งประธานนักเรียนและนักเรียนหัวหน้าคณะ  
ประจำปกีารศึกษา 2565  ได้หลายช่องทาง  ดังนี้ 

1. หนังสือเวียนที่ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2. เพจโรงเรียนสงวนหญิง 
3. Facebook, Line  

ฯลฯ 
 

    7.         วิธีการเลือกตั้ง 
 

ปฏิบัติดังนี้ 
 
1.  วันเลือกตั้ง  คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งและ 

ครทูีป่รึกษา ส่งลิงค ์Google Form ให้นักเรียน จำนวน 2 ลิงค ์ได้แก่ 
1) การเลือกประธานนักเรียน 
2) การเลือกหัวหน้าคณะ 

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องกรอก  มีดังนี ้
  - คำนำหน้าชื่อ สกุล / เลขที่ / ห้อง   
   - คณะปาริชาต/คณะสุพรรณิการ/์คณะชมพูพันธุ์ทิพย์/คณะการเวก/                                       
                       คณะราชาวดี/ คณะสร้อยอินทนิล  
    

การเลือกประธานนักเรียน 
 - ให้นักเรียนกดเลือกท่ีช่องหมายเลขประธานนักเรียนที่ต้องการลงคะแนนเสียง  หรือ  ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการใช้สิทธิในการเลือกตั้งประธานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565 
 

การเลือกนักเรียนหัวหน้าคณะ 
 - ให้นักเรียนกดเลือกท่ีช่องหมายเลขนักเรียนหัวหน้าคณะทีต่้องการลงคะแนนเสียง  หรือ  ช่องไม่ประสงค์
ลงคะแนน  เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการใช้สิทธิในการเลือกตั้งนักเรียนหัวหน้าคณะ  ประจำปีการศึกษา 2565 
 

2. นักเรียนตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง  แล้วส่งข้อมูล 
ข้อควรระวัง 
 * ใช้ E – mail ของโรงเรียนสงวนหญิงเท่านั้น  ในการเข้าระบบและใช้ได้เพียงครั้งเดียว 
 * ระบบจะ เปิด ให้มีการใช้สิทธิ์ เวลา 08.30 น.  
และ ปิด เวลา 15.00 น. 
 * ผู้ทีไ่ม่ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ในปีการศึกษานี้ จะไม่มีสิทธิในการลงสมัครเป็นตัวแทนในการเลือกตั้งฯ ครั้งต่อไป 
 



      8.      การประกาศผลการเลือกตั้ง 
  

การประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและนักเรียนหัวหน้าคณะ  ประจำปีการศึกษา 2565              
อย่างเปน็ทางการ  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 


