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หลักการและเหตุผล
         เด็กและเยาวชนเป#นทรัพยากรท่ีมีค�าย่ิงหากได+รับโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถอย�างเต็มศักยภาพ ย�อมเป#นกําลังและความสําคัญในการสืบทอดความ
เป#นชาติ สามารถพัฒนาประเทศให+เจริญก+าวหน+า เทียบเท�านานาอารยประเทศ เด็ก
และเยาวชนจึงเป#นความหวังในการจรรโลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย. ภูมิป6ญญา 
วัฒนธรรมและการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติให+อยู�คู�สังคมไทยสืบไป
          ด+วยความตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงได+ขับเคล่ือนการดําเนินงานกิจกรรม
สภานักเรียน เพ่ือเป#นแนวทางในการนําไปประยุกต.ใช+ในการส�งเสริมและสร+างความ
ตระหนักให+นักเรียนได+เรียนรู+บทบาทหน+าท่ีความเป#นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย 
อันได+แก� คารวธรรม สามัคคีธรรม ป6ญญาธรรม รวมท้ังหลักธรรมาภิบาล การมีจิต
อาสาและพัฒนาตนเองอย�างเต็มตามศักยภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค.ตาม

ส�วนท่ี 1
บทนํา

1

อาสาและพัฒนาตนเองอย�างเต็มตามศักยภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค.ตาม
หลักสูตร รวมถึงค�านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ ดังน้ี
         1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย.
         2. ซื่อสัตย.เสียสละ อดทน มีอุดมการณ.ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส�วนรวม
         3. กตัญ=ูต�อพ�อแม� ผู+ปกครอง ครู อาจารย.
         4. ใฝ@หาความรู+ หม่ันศึกษาเล�าเรียนท้ังทางตรง และทางอ+อม
         5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
         6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย. หวังดีต�อผู+อ่ืน เผ่ือแผ�และแบ�งป6น
         7. เข+าใจเรียนรู+การเป#นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย.ทรงเป#น
ประมุขท่ีถูกต+อง
         8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู+น+อยรู+จักเคารพผู+ใหญ�
         9. มีสติ รู+ตัว รู+คิด รู+ทํา รู+ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ+าอยู�หัวฯ 



         
         10. รู�จักดํารงตนอยู�โดยใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม พระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯรู�จักอดออมไว�ใช�เม่ือยามจําเป/น มีไว�พอกิน
พอใช� ถ�าเหลือก็แจกจ�ายจําหน�ายและพร�อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร�อมมี
ภูมิคุ�มกันท่ีดี
         11. มีความเข�มแขง็ท้ังร�างกายและจิตใจไม�ยอมแพ�ต�ออํานาจฝ6ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต�อบาปตามหลักศาสนา
         12. คํานึงถึงผลประโยชน:ของส�วนรวม และของชาติมากกว�าผลประโยชน:ของ
ตนเอง
           ในการดําเนินงานเพ่ือปลูกฝ;งกิจกรรมสภานักเรียนให�เกิดขึน้กับเด็ก
และเยาวชนไทยให�เป/นไปในรูปแบบหรือทิศทางท่ีเหมาะสม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงได�จัดทํามาตรการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาเป/นแนวทางในการดําเนินงานกิจกรรมสภา

2

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาเป/นแนวทางในการดําเนินงานกิจกรรมสภา
นักเรียนไว�  ดังน้ี



มาตรการในการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนมาตรการในการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน

ระดับ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

1

• สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทําระเบียบ ข�อบังคับ คู�มือ การดําเนินงานของ
สภานักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

2

• สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินก่ีจัดตั้งสภานักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แต�งตั้งท่ีปรึกษาและคณะทํางานสภานักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

3

• สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดแผนงาน/โครงการ ส�งเสริมกิจกรรมสภา
นักเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

• สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดอบรมสัมมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู� ศึกษาดู

3

4

• สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดอบรมสัมมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู� ศึกษาดู
งาน การดําเนินงานสภานักเรียน

5

• สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาส�งเสริม สนับสนุน จัดการแข�งขันกิจกรรมสภา
นักเรียนในทุกระดับ

6

• ท่ีปรึกษาและคณะทํางานสภานักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นิเทศ 
ติดตาม ประเมินการดําเนินงานสภานักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

7

• สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาส�งแนวทางหรือแผนการพัฒนางานสภานักเรียน 
คําส่ังแต�งตั้งสภานักเรียน คําส่ังแต�งตั้งท่ีปรึกษา และคณะทํางานสภานักเรียน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทราบ ทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปF



มาตรการในการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนมาตรการในการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน

ระดับ สถานศึกษา

1

• สถานศึกษาดําเนินงานส�งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน เพ่ือ
เสริมสร�างผู�เรียนให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค:และค�านิยม             
12 ประการ

2

• สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน สภานักเรียนมีส�วนร�วมกิจกรรม
อย�างต�อเน่ือง

มาตรการ

4

3

• สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน สภานักเรียน สร�างเครือข�าย
ความร�วมมือกับชุมชน องค:กร

4

• สถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน
สภานักเรียน 



มาตรการในการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนมาตรการในการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน

ระดับ สถานศึกษา

แนวทางในการดําเนินงาน

1

• สถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งสภานักเรียนของสถานศึกษา 1 สภาใน
สถานศึกษา

2

• สถานศึกษาจัดทํา ธรรมนูญ หรือระเบียบข�อบังคับว�าด�วยสภานักเรียน 
และคู�มือของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับการดําเนินงานกิจกรรมสภา
นักเรียนตามท่ีกําหนดไว�

• สถานศึกษาต�องบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนให�สอดคล�องกับกิจกรรม

5

3

• สถานศึกษาต�องบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนให�สอดคล�องกับกิจกรรม
การเรียนรู�ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู

4

• สถานศึกษาต�องส�งเสริม สนับสนุน และวางแผนการดําเนินงานร�วมกับ             
สภานักเรียนอย�างเป/นระบบและมีประสิทธิภาพ

5

• สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสภานักเรียนตามวิถีระชาธิปไตย
หลักธรรมาภิบาล ให�สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การอนุรักษ:ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อม นําเข�าสู�ประชาคมอาเซียนและความเป/นพลโลก

6

• สถานศึกษาพิจารณารับนักเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมด�านสภานักเรียน ท่ีมี
ผลงาน เชิงประจักษ: เข�าศึกษาต�อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ตามสัดส�วนหรือ
จํานวนท่ีเหมาะสม



ส�วนท่ี 2

แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียน

6



ท่ีมาของสภานักเรียน 7



วิธีการและข้ันตอน
การดําเนินงาน

         การได�มาซึ่งสภานักเรียนของแต�ละโรงเรียนน้ันจะต�องเป/นไปตาม
ระเบียบ/ข�อบังคับ/ธรรมนูญว�าด�วยสภานักเรียนของแต�ละโรงเรียนจะต�อง
กําหนดรูปแบบหรือองค:ประกอบของสภานักเรียนไว� เช�น สมาชิกสภานักเรียนท่ี
ได�มาจากการดําเนินการเลือกตั้งในระดับโรงเรียนอาจจะเลือกตั้งแบบเป/นทีม 
หรือเป/นรายบุคคล ท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งเป/นประธานสภานักเรียนมีการกําหนด
ตําแหน�งจํานวนคณะกรรมการ  
บทบาทหน�าท่ีและคุณสมบัติต�างๆของผู�ท่ีจะเข�ามาท าหน�าท่ีในสภานักเรียน
        สําหรับท่ีมาของสภานักเรียนโรงเรียนควรมีการดําเนินงานโดยเร่ิมจาก                 
การแต�งตั้งคณะครูท่ีปรึกษากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียน เพ่ือศึกษา หา
ความรู� วางแผนการดําเนินงานศึกษาแนวทางการดําเนินงานสภานักเรียน จัดทํา
ระเบียบ/ข�อบังคับ/ธรรมนูญของโรงเรียนว�าด�วยสภานักเรียน โดยคณะครูท่ี
ปรึกษาสนับสนุนให�มีการตั้งพรรค/กลุ�มเพ่ือส�งเสริมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

8

ปรึกษาสนับสนุนให�มีการตั้งพรรค/กลุ�มเพ่ือส�งเสริมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนมีการดําเนินการรับสมัครตัวแทนสภานักเรียนเปKดโอกาสให�มีการรณรงค:
หาเสียงเลือกตั้งผู�แทนนักเรียนเพ่ือเข�าไปทําหน�าท่ีในสภานักเรียน ดําเนินการ
เลือกตั้งผู�แทนนักเรียนโดยเปKดโอกาสให�นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเข�ามามีส�วน
ร�วม มีการนับคะแนนตลอดจนประกาศผล การเลือกตั้งอย�างเป/นทางการและ
สุดท�ายโรงเรียนต�องออกคําส่ังแต�งตัง้คณะกรรมการสภานักเรียน



9



10

หมายเหต ุสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม



โครงสร�างสภานักเรียน

แผนภูมิ ข้ันตอน การดําเนินงานสภานักเรียน

11



ประธานท่ีปรึกษา
(ผู�บริหารโรงเรียน)

ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

ประธานสภานักเรียน

รองประธานสภานักเรียน รองประธานสภานักเรียน

12

กรรมการ
ตัวแทนระดับช้ัน

กรรมการ
ตัวแทนระดับช้ัน

ฝ6าย
ชุมนุม
ฝ6าย

ชุมนุม
ฝ6าย

ประชาสัมพันธ:
ฝ6าย

ประชาสัมพันธ:

ฝ6ายวิชาการ ฝ6ายพัฒนากิจกรรม

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ฝ6ายต�างๆ

ฝ6ายปกครอง

นักเรียน

ฝ6ายปกครอง
วินัย/สารวัตร

นักเรียน

ฝ6าย
เหรัญญิก

ฝ6าย
เหรัญญิก

เลขานุการ

ฝ6ายอนุรักษ:
ส่ิงแวดล�อม

ฝ6ายปฏิคม
ฝ6าย

ชุมชน

ฝ6าย
เครือข�าย
สัมพันธ:/
ชุมชน



รูปแบบการประชุมสภานักเรียน

การจัดรูปแบบโต4ะ

รูปแบบและการกําหนดวาระการประชุม

ข้ันตอนและการดําเนินการประชุม

การรายงานผลการประชุม

1

2

3

4

13

แนวทางการประเมินรูปแบบการประชุมสภานักเรียน5



เครือข�ายสภานักเรียนและเครือข�ายสภานักเรียนและ
การมีส�วนร�วม

สภานักเรียนเข�าประชุมร�วมกับบุคลากร/องค:กร/หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

สภานักเรียนนําเร่ืองที่ได�รับจากการประชุมเข�าที่ประชุมสภานักเรียน

สภานักเรียนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

สภานักเรียนเสนอแผนการปฏิบัติงานผ�านความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
เสนอผู�บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณา

14

สภานักเรียนมอบหมาย/แบ�งหน�าที่ความรับผิดชอบการดําเนินงาน

สภานักเรียนเข�าประชุมร�วมกับบุคลากร/องค:กร/หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

สภานักเรียนปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานร�วมกับบุคลากร/
หน�วยงาน/องค:กรต�างๆ

สภานักเรียนเข�าประชุมร�วมกับบุคลากร/องค:กร/หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง



การกิจกรรมสภานักเรียน                                   การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียน                                   
เข+ากับกลุ�มสาระการเรียนรู+

15



การเสนอโครงการ
16



การประเมินผล                                            
การจัดกิจกรรมสภานักเรยีน

การประเมินผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนเป5นการรวบรวมและวิเคราะห,
ข+อมูลเพ่ือนําผลมาใช+เป5นแนวทางกําหนดวิธีพัฒนางานซ่ึงรูปแบบการ
ประเมนิจะต+องสอดรับกับการดําเนินกิจกรรมจึงจําเป5นท่ีคณะทํางานสภา
นักเรียนจะต+องเรียนรู+แนวทางการประเมินการดําเนินงานกิจกรรมสภา
นักเรียนเพ่ือใช+เป5นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนให+มีความ
สมบูรณ,รอบด+าน

การประเมินผลการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียน                        
กําหนดขั้นตอนไว�ดังน้ี

17

• วางแผนการดําเนินงาน1

• กําหนดรูปแบบการประเมิน2

• สร�างเคร่ืองมือวัดและประเมิน3

• วัดและประเมินผล4

• สรุปรายงานผล5



คณะผู�จัดทํา

1. นายชัยณรงค,  แสนคํา   ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
2. นายป;ญญา  สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
3. นางสาวรุ�งฤทัย  บุญมาศ ปฏิบตัิหน+าที่ผอ.กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา

ท่ีปรึกษา

18

ผู�เรียบเรียง

นางสาวสภุาวดี   แสนภกัดี นักวิชาการศึกษาปฏบิัตกิาร


