คํานํา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได กํ า หนดแนวทางในการพั ฒ นากิ จ กรรม
“สภานักเรียน” ใหโรงเรียนไดนําไปปฏิบัติเปนรูปธรรมมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูบทบาท
หนาที่ความเปนพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันไดแก คารวธรรม สามัคคีธรรม ปญญาธรรม รวมทั้ง
หลั กธรรมาภิ บ าล การมี จิ ต อาสาและพั ฒ นาตนเองไดอ ย างเต็ม ศั กยภาพ อั น ส ง ผลต อ คุ ณ ลั กษณะ
อั น พึ ง ประสงค บนพื้ น ฐานตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พร อ มก า วสู ค วามเป น สากล
โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคีเครือขาย
การคั ด เลื อกโรงเรี ยนต น แบบสภานักเรียน เป น แนวทางหนึ่ งที่ จ ะช ว ยให การดํ า เนิ น งาน
สภานักเรียนมีการพัฒนาและดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหกระบวนการคัดเลือกเปนไปอยางบริสุทธิ์
ยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําคูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ
สภานักเรียน โดยสาระที่นําเสนอในคูมือนี้ นอกจากนําเสนอหลักการความเปนมาโดยยอแลว สิ่งสําคัญ
ที่คณะกรรมการจะตองศึกษาอยางละเอียดเพื่อใหเขาใจและดําเนินการอยางถูกตอง ไดแก หลักเกณฑ
และวิธี การคั ดเลื อก องคป ระกอบของกรรมการ ขอบเขตและวิธี การประเมิ น เกณฑการใหรางวัล
และยกยองเชิดชูเกียรติ รวมทั้งการจัดทําคะแนน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอใหคณะกรรมการคัดเลือกทั้งในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ดําเนินการประเมินและคัดเลือกตามคูมือนี้อยางเครงครัด
เพื่อใหกระบวนการคัดเลือกมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ผลการคัดเลือกมีความถูกตองเที่ยงตรง
ผูรับการประเมินไดรับความยุติธรรม ทําใหสาธารณชนยอมรับผลการคัดเลือกดวยความมั่นใจ อันเปน
การสงเสริมคุณคาของโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
หนา
หลักการ .........................................................................................................................
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ..........................................
 หลักเกณฑ .......................................................................................................
 วิธีการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ..................................................
องคประกอบของคณะกรรมการ ....................................................................................
แผนภูมิการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ..........................................................
ขอบเขตการประเมินและวิธีการประเมิน ........................................................................
 ขอบเขตการประเมินดานเอกสาร.........................................................................
 รายละเอียดประกอบการประเมินดานเอกสาร.....................................................
องคประกอบที่ ๑ .........................................................................................
องคประกอบที่ ๒ .........................................................................................
องคประกอบที่ ๓ .........................................................................................
องคประกอบที่ ๔ .........................................................................................
 ขอบเขตและรายละเอียดการประเมินสภาพจริง .............................................
เกณฑการใหรางวัลและยกยองเชิดชูเกียรติ ...................................................................
ภาคผนวก ......................................................................................................................
ใบสมัคร ....................................................................................................................
แบบแผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา.......................................................................
ศูนยการคัดเลือกระดับภูมิภาคและผูประสานงาน........................................................
ตัวอยางแบบบันทึกการใหคะแนนและการสรุปผลการคัดเลือก....................................
ตัวอยางแบบสรุปผลการคัดเลือก .............................................................................

๑
๑
๒
๓
๔
๖
๗
๗
๘
๙
๑๒
๒๒
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๔

๑

คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักการ
เด็ ก และเยาวชนเป น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี ค า หากได รั บ การพั ฒ นาและได รั บ โอกาสให ใ ช
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ ยอมเปนกําลังสําคัญในการสืบทอดเอกลักษณความเปนไทย ธํารงคไว
ซึ่ งความเป น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย รวมถึง การอนุ รักษท รัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ ม
สามารถพั ฒ นาประเทศชาติ ใ ห ทั ด เที ย มอารยประเทศ เด็ ก และเยาวชนทุ ก คนจึ ง เป น อนาคตที่ ดี
ของสังคมและประเทศชาติ
สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ไดกําหนดเป น ยุทธศาสตร ในการพั ฒ นาเด็ ก
และเยาวชนใหมีคุณธรรมนําความรู การสรางความตระหนักและความสํานึกในคุณคาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การสรางความสมานฉันท การใชสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนสงเสริม
การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ทองถิ่น ในการจัดการศึกษาและสรางเสริมความ
เขมแข็งใหแกองคกรนักเรียน
ด ว ยความตระหนั กถึ งความสํ าคั ญ ของเด็ กและเยาวชน สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง กํ า หนดแนวทางในการพั ฒ นากิ จ กรรม “สภานั ก เรี ย น” ให โ รงเรี ย นได นํ า ไปปฏิ บั ติ
เป น รู ป ธรรมมาอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู บ ทบาทหน า ที่ ค วามเป น พลเมื อ งและวิ ถี
ประชาธิ ปไตย อัน ไดแก คารวธรรม สามัคคีธ รรม ปญญาธรรม รวมทั้งหลั กธรรมาภิบ าล การมี
จิตอาสาและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ อันสงผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงค บนพื้น ฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมกาวสูความเปนสากล โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคี
เครือขาย
เพื่ อ เป น การยกย อ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ นั ก เรี ย น ครู ผู บ ริ ห าร โรงเรี ย น ที่ ทุ ม เท เสี ย สละ
นําสภานักเรียนสูการพัฒนาชีวิตและสังคมอยางยั่งยืนทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ มีผลงาน
ไดรับการยอมรับเปนที่ประจักษตอสาธารณชนมาอยางตอเนื่อง สามารถเปนแบบอยางและเปนเครือขาย
ชว ยสร างเสริ มความเข มแข็ งในการดํ า เนินงานสภานักเรียนใหแกโ รงเรีย นอื่น ๆ ได จึงไดกําหนดใหมี
การคัดเลือก โรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช
คู มื อ การคั ด เลื อ กโรงเรี ย นต น แบบสภานั ก เรี ย นของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน

โรงเรียนตนแบบสภานักเรียน หมายถึง โรงเรียนที่ดําเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน โดยผูที่
มีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันดําเนินการใหผูเรียนมีพฤติกรรมและวิถีประชาธิปไตย ไดแก คารวธรรม
สามั ค คี ธ รรม ป ญ ญาธรรม อย า งเหมาะสมกั บ วัย และระดั บ การศึ กษา รวมทั้ งจั ด กิ จ กรรมในการ
 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๒
ปลู กจิ ตสํ านึ กที่ ถูกตองเกี่ย วกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเป น ประมุ ข รู จั ก รั ก ษาและส งเสริ มสิ ท ธิห นา ที่ เสรีภ าพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป น มนุ ษ ย มี ค วามภู มิ ใ จในความเป น ไทย และดํ า รงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รักษาผลประโยชนของสวนรวมและของประเทศชาติ เปดโอกาสใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาจนประสบความสําเร็จเปนตนแบบแกโรงเรียนอื่นได
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ดังนี้
๑. หลักเกณฑ
๑.๑ ประเภทของโรงเรียน
การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการแบงประเภท ของโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนออกเปน
๓ ประเภท ดังนี้
๑.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา คือ โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล หรือ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖
๑.๑.๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คือ โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษา ที่ จั ดการเรี ย นการสอนตั้งแตชั้น อนุบ าล หรือชั้น ประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๑.๑.๓ โรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๑.๒ จํานวนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการประเมินเพื่อคัดเลือก
ใหไดโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนในระดับประเทศ จํานวน ๑๖ โรงเรียน รายละเอียดดังนี้
ประเภทโรงเรียน
ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
มัธยมศึกษา
รวม

ภาคเหนือ ภาคกลาง
๑
๒
๑
๒
๑
๑
๓
๕

จํานวนโรงเรียน
ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
๒
๒
๑
๕

ภาคใต
๑
๑
๑
๓

รวม
๖
๖
๔
๑๖

๑.๓ เงื่อนไขการสงเขารับการคัดเลือก
โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ
ไมสามารถเขารับการคัดเลือกได ยกเวนไดรับการประกาศใหเปนโรงเรียนตนแบบระดับประเทศมาแลว
ไมนอยกวา ๓ ป
 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๓
๒. วิธีการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน
วิธีการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๒.๑ ระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาแจงความประสงคสมัคร เขารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเปนโรงเรียน
ตนแบบสภานักเรียนตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
๒.๑.๑ โรงเรียนตามขอ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒ ใหสงที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนสังกัด
๒.๑.๒ โรงเรียนตามขอ ๑.๑.๓ ใหสงที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยสงใบสมัครตามแบบที่กําหนดในภาคผนวก พรอมเอกสารผลงานการดําเนินงาน
สภานักเรียน จํานวน ๑ เลม ไมเกิน ๑๐๕ หนา นับตั้งแตปกหนาถึงปกหลัง หากเกินจะไมรับ
พิจารณา พรอมสําเนาจํานวน ๒ เลม (ผลงานยอนหลังไมเกิน ๓ ป นับถึงวันแรกของการรับสมัคร)
๒.๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒.๒ ดําเนินการคัดเลือกเพื่อใหไดโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ดังนี้
(๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สามารถคัดเลือกสงได
เขตพื้นที่ละ ๑ - ๒ โรงเรียน(ประเภทประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) ในระดับภูมิภาค
(๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกจังหวัดละ ๑ โรงเรียน
ยกเวนโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร คัดเลือกเขตละ ๑
โรงเรียน
๒.๒.๓ เสนอผลการคัดเลือกพรอมใบสมัคร เอกสารเลมตนฉบับจํานวน ๑ เล ม
เอกสารเลมสํ าเนา ๒ เลม (ชุ ดเดิ ม) ใหศูนยป ระสานการคัดเลือกระดับ ภูมิภ าค (ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด)
๒.๓ ระดับภูมิภาค
๒.๓.๑ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับภูมิภาค โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓.๒ ดํ า เนิ นการคัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสาร เพื่อใหไดโ รงเรีย นตนแบบ
สภานักเรียนระดับภูมิภาค ๆ ละ ๒ โรงเรียน ในแตละประเภท รายละเอียดดังนี้
จํานวนโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต รวม
ประถมศึกษา
๒
๔
๔
๒
๑๒
ขยายโอกาสทางการศึกษา
๒
๔
๔
๒
๑๒
มัธยมศึกษา
๒
๒
๒
๒
๘
รวม
๖
๑๐
๑๐
๖
๓๒
๒.๓.๓ เสนอผลการคัดเลือกพรอมใบสมัคร เอกสารเลมตนฉบับ ๑ เลม เอกสาร
เลมสําเนา ๑ เลม (ชุดเดิม) ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๔
๒.๔ ระดับประเทศ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๔.๑ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการ

๒.๔.๒ การดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการจะพิจารณาโดยการประเมินสภาพจริง
ของโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกในระดับภูมิภาค เพื่อใหไดโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ
ในแตละประเภท รายละเอียดดังนี้
จํานวนโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต รวม
ประถมศึกษา
๑
๒
๒
๑
๖
ขยายโอกาสทางการศึกษา
๑
๒
๒
๑
๖
มัธยมศึกษา
๑
๑
๑
๑
๔
รวม
๓
๕
๕
๓
๑๖
๒.๔.๓ โรงเรียนที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ
ตองไดคะแนนจากการประเมินจากสภาพจริงสูงสุด และไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒.๔.๔ เสนอผลการคัดเลือกตอคณะกรรมการอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. การดํารงสภาพโรงเรียนตนแบบ
โรงเรียนที่ไดรับการประกาศใหเปนโรงเรียนตนแบบระดับประเทศแลว จะตองผานการ
ประเมินความยั่งยืน ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด เพื่อดํารงสภาพ
โรงเรียนตนแบบสภานักเรียนทุกปเปนเวลา ๓ ป ตั้งแตวันที่ไดรับการประกาศใหเปนโรงเรียนตนแบบสภา
นักเรียน

องคประกอบของคณะกรรมการ
๑. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีองคประกอบคณะกรรมการ จํานวนไมเกิน ๙ คน ดังนี้
๑.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
๑.๒ ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา เปนกรรมการ
๑.๓ ศึกษานิเทศก หรือนักวิชาการศึกษา เปนกรรมการ
๑.๔ ผูแทนครูสายผูสอน เปนกรรมการ
๑.๕ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
๑.๖ เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานสภานั ก เรี ย นเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป น กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
๒. ระดับภูมิภาค ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามความเหมาะสม

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๕
๓. ระดับประเทศ ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
๑. เอกสารที่ไมตรงตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาไมผานตามหลักเกณฑการคัดเลือก
๒. การประเมินตามสภาพจริงในระดับประเทศจะไมแจงกําหนดการลวงหนา
๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๖

แผนภูมิการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แจงความประสงคขอเขารับการคัดเลือกตอสํานักงาน

สถานศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษาตามที่กําหนด

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 คัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑที่กําหนด
 เสนอผลการคัดเลือกพรอมเอกสารใหศูนยประสาน
การคัดเลือกระดับภูมภิ าค (๔ ภูมิภาค)

ระดับภูมิภาค

 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับภูมิภาค
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑที่กําหนด
 เสนอผลการคัดเลือกพรอมเอกสารใหสาํ นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประเทศ

 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑที่กําหนด
 เสนอผลการคัดเลือกตอคณะกรรมการอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 คณะกรรมการอํานวยการพิจารณารับรองผลการคัดเลือก
 ประกาศผลการคัดเลือก
 มอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยองเชิดชูเกียรติ

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๗

ขอบเขตการประเมินและวิธีการประเมิน

๑. ขอบเขตการประเมินดานเอกสาร

การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน มีขอบเขตการประเมินใน ๔ องคประกอบ
จํานวน ๒๑ ตัวบงชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
องคประกอบที่ ๑ การดําเนินงานสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
จํานวน ๔ ตัวบงชี้ ไดแก
๑.๑ การสงเสริมและประชาธิปไตยของโรงเรียน
๑.๒ การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับการจัดการเรียนรู
๑.๓ ที่มาของสภานักเรียนสอดคลองกับกระบวนการประชาธิปไตย
๑.๔ การกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน
องคประกอบที่ ๒ การมีสวนรวมของสภานักเรียนในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน จํานวน ๑๐ ตัวบงชี้ ไดแก
๒.๑ สภานักเรียนมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
๒.๒ สภานั ก เรี ย นมี ก ารดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยตามวิ ถี
ประชาธิปไตย สอดคลองหลักการคารวธรรม สามัคคีธรรม ปญญาธรรม
๒.๓ สภานักเรีย นมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
๒.๔ สภานั ก เรี ย นมี ก ารดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม /พั ฒ นานั ก เรี ย นให มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๕ สภานั กเรี ย นมีก ารดํ าเนิ น การจั ดกิจ กรรมส งเสริม สิทธิ พื้น ฐานของเด็ก ๔
ประการ
๒.๖ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนพลโลก/เตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
๒.๗ สภานั ก เรี ย นมี ก ารดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม /สนั บ สนุ น การเลื อ กตั้ ง
สภานักเรียน/รณรงค เผยแพรความรู/มีสวนรวมในการเลือกตั้ง
๒.๘ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมโดยการนําหลักธรรมาภิบาลสู
การปฏิบัติ
๒.๙ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒.๑๐ สภานักเรียนมีการดําเนินการประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ทุกกิจกรรมของสภานักเรียนอยางชัดเจน

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๘
องค ป ระกอบที่ ๓ การสร า งเครือ ขา ยความรว มมื อของสภานัก เรี ยนกับ ชุม ชน /
องคกรภาครัฐและเอกชน จํานวน ๕ ตัวบงชี้ ไดแก
๓.๑ การกําหนดแผนการดําเนินงานในการสรางเครือขาย
๓.๒ การกําหนดการทํางานระหวางโรงเรียน /ชุมชน / องคกรภาครัฐและเอกชน
๓.๓ การมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย
๓.๔ การไดรับการสนับสนุนปจจัยตางๆจากชุมชน / องคกรภาครัฐและเอกชน
๓.๕ การประเมิน สรุป รายงานผล เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมสภานักเรียน
องคประกอบที่ ๔ ผลงานดีเดน (เฉพาะผลงานเกี่ยวกับสภานักเรียนเทานั้น) จํานวน
๒ ตัวบงชี้ ไดแก
๔.๑ ผลงานสภานักเรียนที่ประสบผลสําเร็จจนไดรับรางวัล เกียรติบัตร โลรางวัล
และอื่น ๆ
๔.๒ ผลงานที่ภาคภูมิใจเชิงประจักษ
รายละเอียดการประเมินดานเอกสาร มีแนวทางการในการประเมินในแตละองคประกอบ ดังนี้

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๙
องคประกอบที่ ๑ การดําเนินงานสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
องคประกอบ
ตัวบงชี้
เกณฑการพิจารณา
การดําเนินงานสงเสริม ๑.๑ การสงเสริม ๑. มีแผนงานโครงการสงเสริมสภานักเรียน
สภานักเรียน
ประชาธิปไตย
และประชาธิปไตยในโรงเรียน
และประชาธิปไตย
ของสถานศึกษา
๒. มีระเบียบ/ขอบังคับ/ธรรมนูญวาดวยสภานักเรียน
ในโรงเรียน
( ๑๔ คะแนน)
ของโรงเรียน
( ๓๕ คะแนน )
๓. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/ครูที่ปรึกษากิจกรรม
๔. มีการประชุม/วางแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
๕. มีหอง/สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมของสภานักเรียน
๖. มีการอบรม/พัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน
๗. มีกระบวนการถายทอดประสบการณการทํางานจากสภารุนพี่
๘. มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของการ
สงเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษา

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

คะแนน
๒
๒
๒
๒
๑
๒
๑
๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รองรอย/หลักฐาน
เอกสารแผนงานโครงการ
เอกสารระเบียบ/ขอบังคับ/ธรรมนูญ
การดําเนินกิจกรรมสภานักเรียน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
บันทึกการประชุม
เอกสารรายงานการพัฒนานักเรียน
เอกสารคูมือ/แนวทางการ
ดําเนินงานสภานักเรียน
ภาพถายกิจกรรม
หลักฐานอื่น ๆ

๑๐
องคประกอบที่ ๑ (ตอ)
องคประกอบ
การดําเนินงานสงเสริม
สภานักเรียน
และประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
( ๓๕ คะแนน )

ตัวบงชี้
๑.๒ ที่มาของสภา
นักเรียนสอดคลอง
กับกระบวนการ
ประชาธิปไตย
( ๘ คะแนน)
๑.๓ การกําหนด
บทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการ
สภานักเรียน
( ๘ คะแนน)

เกณฑการพิจารณา
๑. มีการประชาสัมพันธใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม
สภานักเรียน
๒. มีกระบวนการรับสมัครตัวแทนนักเรียน
๓. มีการรณรงคหาเสียงของผูสมัคร
๔. มีการเลือกตั้งตัวแทนนักเรียน ทุกคนมีสวนรวม
ดวยกระบวนการประชาธิปไตย
๕. มีการประกาศผลการเลือกตั้งอยางเปนทางการ
๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
๒. มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานสภานักเรียน
๓. มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สภานักเรียน
๔. มีคูมือ/แนวทางการดําเนินงานสภานักเรียน
ของโรงเรียน

คะแน
น
๑ ๑.
๒.
๒ ๓.
๒ ๔.
๒
๕.
๑ ๖.
๑ ๑.
๑ ๒.
๒ ๓.
๔

รองรอย/หลักฐาน
เอกสารการประชาสัมพันธ
เอกสารการประกาศรับสมัคร
เอกสารการหาเสียงของผูสมัคร

เอกสารการเลือกตั้ง เชนบัตรลงคะแนน
บัญชีรายชื่อ ประกาศผลการเลือกตั้ง เปนตน

ภาพถายกิจกรรม
หลักฐานอื่นๆ

เอกสารระเบียบการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียน
ประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

เอกสารแผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน
สภานักเรียน

๔. เอกสารกําหนดบทบาทหนาทีค่ ณะกรรมการ
สภานักเรียน

๕. เอกสารคูมือ/แนวทางการดําเนินงานสภา
นักเรียนของโรงเรียน
๖. ภาพถายกิจกรรม

๗. หลักฐานอื่นๆ

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๑๑
องคประกอบที่ ๑ (ตอ)
องคประกอบ
การดําเนินงานสงเสริม
สภานักเรียน
และประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
( ๓๕ คะแนน )

ตัวบงชี้
๑.๔ การบูรณาการ
กิจกรรม
สภานักเรียนกับ
การจัดการเรียนรู
( ๕ คะแนน)

เกณฑการพิจารณา
มีการบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับการจัดการเรียนรู
๑. บูรณาการงานกิจกรรมสภานักเรียนมากกวา ๕ สาระ
๒. บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนใน ๕ สาระ
๓. บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนใน ๔ สาระ
๔. บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนใน ๓ สาระ
๕. บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนใน ๒ สาระ

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

รองรอย/หลักฐาน
๑. แผนการจัดการเรียนรู
๒. ภาพถายการจัดกิจกรรมการเรียนรู
๓. หลักฐานอื่นๆ

๑๒
องคประกอบที่ ๒ การมีสวนรวมของสภานักเรียนในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม ของโรงเรียน
องคประกอบ
ตัวบงชี้
เกณฑการพิจารณา
การมีสวนรวมของสภานักเรียน ๒.๑ สภานักเรียนมีสวนรวม
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงาน
ในการสงเสริมสนับสนุน
ในกระบวนการขับเคลื่อนการ
อยางเปนระบบโดยนักเรียน/ครู/ผูปกครอง/ชุมชน
กิจกรรมของโรงเรียน
ดําเนินงานอยางเปนระบบ
มีสวนรวม ประกอบดวยรายการที่กําหนด
( ๓๕ คะแนน )
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ ครบ ๖ รายการ ตามที่กําหนดในตัวบงชี้
(๑) การกําหนดแผนงาน/
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
อยางเปนระบบโดยนักเรียน/ครู/ผูปกครอง/ชุมชน
(๒) การจัดตั้งชุมนุม/ชมรม มีสวนรวม ประกอบดวยรายการที่กําหนด
(๓) การประชุม
๕ รายการ ตามที่กําหนดในตัวบงชี้
(๔) การลงมือปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงาน
(๕) การประเมินผล
อยางเปนระบบโดยนักเรียน/ครู/ผูปกครอง/ชุมชน
(๖) การรายงานผล
มีสวนรวม ประกอบดวยรายการที่กําหนด
๔ รายการ ตามที่กําหนดในตัวบงชี้
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงาน
อยางเปนระบบโดยนักเรียน/ครู/ผูปกครอง/ชุมชน
มีสวนรวม ประกอบดวยรายการที่กําหนด
จํานวน ๑-๓ รายการ ตามที่กําหนดในตัวบงชี้

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

คะแนน
รองรอย/หลักฐาน
๔
๑. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม
๒. ภาพถายกิจกรรม
๓. บันทึกการประชุม
๔. รายงานโครงการ/
๓
กิจกรรม
๕. หลักฐานอื่นๆ
๒

๑

๑๓
องคประกอบที่ ๒ (ตอ)
องคประกอบ
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
( ๓๕ คะแนน )

ตัวบงชี้
๒.๒ สภานักเรียนมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยตามวิถี
ประชาธิปไตย สอดคลอง
ตามหลักการ ๓ ประการ
(๑) คารวธรรม เชน
การทําความเคารพ ยิ้ม ไหว
ทักทาย ฯลฯ
(๒) สามัคคีธรรม เชน
การรวมมือ ชวยเหลือ เอื้อเฟอ
เผื่อแผ ฯลฯ
(๓) ปญญาธรรม เชน
การใชเหตุผล การแกปญหา
การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ฯลฯ

เกณฑการพิจารณา
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ
ที่ครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม สามัคคีธรรม
ปญญาธรรม จํานวน ๖ กิจกรรมขึ้นไป

คะแนน
๔

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ
ที่ครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม สามัคคีธรรม
ปญญาธรรม จํานวน ๔-๕ กิจกรรม

๓

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ
ที่ครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม สามัคคีธรรม
ปญญาธรรม จํานวน ๒-๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ
ที่ครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม สามัคคีธรรม
ปญญาธรรม หรือสอดคลองหลักการอยางใด
อยางหนึ่งอยางนอย ๑ กิจกรรม

๒

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รองรอย/หลักฐาน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ภาพถายกิจกรรม
บันทึกการประชุม/
วางแผน
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
รายงานผลโครงการ/
กิจกรรม
หลักฐานอื่นๆ

๑๔
องคประกอบที่ ๒ (ตอ)
องคประกอบ
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
( ๓๕ คะแนน )

ตัวบงชี้
๒.๓ สภานักเรียนมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคลองตาม
คุณลักษณะ ๓ ประการ
(๑) ความพอประมาณ
(๒) ความมีเหตุผล
(๓) การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ภายใตเงื่อนไข
- ความรู (รอบรู รอบคอบ
ระมัดระวัง)
- คุณธรรม (ซื่อสัตยสุจริต
การใชสติปญญาในการดําเนิน
ชีวิต ขยันอดทน แบงปน)

เกณฑการพิจารณา
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน ๖ กิจกรรมขึ้นไป
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน ๔-๕ กิจกรรม
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน ๒-๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยางนอย ๑ กิจกรรม

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

คะแนน
รองรอย/หลักฐาน
๔
๑. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๒. ภาพถายกิจกรรม
๓. บันทึกการประชุม/
วางแผน
๓
๔. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
๕. รายงานผลโครงการ/
กิจกรรม
๒
๖. หลักฐานอื่นๆ
๑

๑๕
องคประกอบที่ ๒ (ตอ)
องคประกอบ
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
( ๓๕ คะแนน )

ตัวบงชี้
๒.๔ สภานักเรียนมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม/
พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ๙ ประการ
(๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย
(๒) ซื่อสัตยสุจริต
(๓) มีวินัย
(๔) ใฝเรียนรู
(๕) อยูอยางพอเพียง
(๖) มุงมั่นในการทํางาน
(๗) รักความเปนไทย
(๘) มีจิตสาธารณะ
(๙) กตัญู

เกณฑการพิจารณา
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริม/พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ๙ ประการ จํานวน ๖ กิจกรรมขึ้นไป
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริม/พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ๙ ประการ จํานวน ๔-๕ กิจกรรม
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริม/พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ๙ ประการ จํานวน ๒-๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการ
สงเสริม/พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ๙ ประการ อยางนอย ๑ กิจกรรม

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

คะแนน
รองรอย/หลักฐาน
๔
๑. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๒. ภาพถายกิจกรรม
๓. บันทึกการประชุม/
วางแผน
๓
๔. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
๕. รายงานผลโครงการ/
กิจกรรม
๒
๖. หลักฐานอื่นๆ
๑

๑๖
องคประกอบที่ ๒ (ตอ)
องคประกอบ
ตัวบงชี้
การมีสวนรวมของสภานักเรียน ๒.๕ สภานักเรียนมีการ
ในการสงเสริมสนับสนุน
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
กิจกรรมของโรงเรียน
สิทธิเด็ก ๔ ประการ คือ
( ๓๕ คะแนน )
(๑) สิทธิที่จะมีชีวิต
(๒) สิทธิที่จะไดรับการปกปอง
(๓) สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา
(๔) สิทธิที่จะมีสวนรวม

เกณฑการพิจารณา
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริมสิทธิเด็กครบทั้ง ๔ ประการ

คะแนน
๔

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริมสิทธิเด็กอยางนอย ๓ ประการ

๓

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริมสิทธิเด็กอยางนอย ๒ ประการ

๒

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริมสิทธิเด็ก ๑ ประการ

๑

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

รองรอย/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๒. ภาพถายกิจกรรม
๓. บันทึกการประชุม/
วางแผน
๔. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
๕. รายงานผลโครงการ/
กิจกรรม
๖. หลักฐานอื่นๆ

๑๗
องคประกอบที่ ๒ (ตอ)
องคประกอบ
ตัวบงชี้
การมีสวนรวมของสภานักเรียน ๒.๖ สภานักเรียนมีการ
ในการสงเสริมสนับสนุน
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
กิจกรรมของโรงเรียน
(๑) ความเปนพลโลก
( ๓๕ คะแนน )
(๒) การเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน

เกณฑการพิจารณา
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริมความเปนพลโลกและการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
จํานวน ๔ กิจกรรมขึ้นไป
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริมความเปนพลโลกและการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
จํานวน ๒-๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริมความเปนพลโลกและการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
จํานวน ๑ กิจกรรม

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

คะแนน
รองรอย/หลักฐาน
๓
๑. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๒. ภาพถายกิจกรรม
๓. บันทึกการประชุม/
วางแผน
๔. คําสั่งแตงตั้ง
๒
คณะกรรมการ
๕. รายงานผลโครงการ/
กิจกรรม
๖. หลักฐานอื่นๆ
๑

๑๘
องคประกอบที่ ๒ (ตอ)
องคประกอบ
ตัวบงชี้
การมีสวนรวมของสภานักเรียน ๒.๗ สภานักเรียนมีการ
ในการสงเสริมสนับสนุน
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม/
กิจกรรมของโรงเรียน
สนับสนุนการเลือกตั้ง
( ๓๕ คะแนน )
(๑) การเลือกตั้งสภานักเรียน
(๒) การรณรงค/เผยแพร
ความรูการเลือกตั้งสูโรงเรียน/
ชุมชน
(๓) การมีสวนรวมในการ
เลือกตั้ง

เกณฑการพิจารณา
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ
จํานวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป

คะแนน
๓

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ
จํานวน ๓-๔ กิจกรรม

๒

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การสงเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ
จํานวน ๒ กิจกรรม

๑

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

รองรอย/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๒. ภาพถายกิจกรรม
๓. บันทึกการประชุม/
วางแผน
๔. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
๕. รายงานผลโครงการ/
กิจกรรม
๖. หลักฐานอื่นๆ

๑๙
องคประกอบที่ ๒ (ตอ)
องคประกอบ
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
( ๓๕ คะแนน )

ตัวบงชี้
๒.๘ สภานักเรียนมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
โดยการนําหลักธรรมาภิบาล
สูการปฏิบัติภายใตเงื่อนไข
(๑) หลักนิติธรรม
(๒) หลักคุณธรรม
(๓) หลักความโปรงใส
(๔) หลักความมีสวนรวม
(๕) หลักความรับผิดชอบ
(๖) หลักความคุมคา

เกณฑการพิจารณา
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การจัดกิจกรรมสงเสริมโดยการนําหลักธรรมาภิบาล
สูการปฏิบัติ ครบ ๖ หลักการ
กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การจัดกิจกรรมสงเสริมโดยการนําหลักธรรมาภิบาล
สูการปฏิบัติ จํานวน ๔-๕ หลักการ

คะแนน
๓

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การจัดกิจกรรมสงเสริมโดยการนําหลักธรรมาภิบาล
สูการปฏิบัติ จํานวน ๓ หลักการ

๑

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๒

รองรอย/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๒. ภาพถายกิจกรรม
๓. บันทึกการประชุม/
วางแผน
๔. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
๕. รายงานผลโครงการ/
กิจกรรม
๖. หลักฐานอื่นๆ

๒๐
องคประกอบที่ ๒ (ตอ)
องคประกอบ
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
( ๓๕ คะแนน )

ตัวบงชี้
๒.๙ สภานักเรียนมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม /
มีสวนรวมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทั้งในโรงเรียน
และชุมชน

เกณฑการพิจารณา
มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การจัดกิจกรรมสงเสริม/มีสวนรวมโดยการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
และชุมชน จํานวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป

คะแนน
๓

มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การจัดกิจกรรมสงเสริม/มีสวนรวมโดยการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
และชุมชน จํานวน ๓-๔ กิจกรรม

๒

มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง
การจัดกิจกรรมสงเสริม/มีสวนรวมโดยการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
และชุมชน จํานวน ๒ กิจกรรม

๑

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

รองรอย/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๒. ภาพถายกิจกรรม
๓. บันทึกการประชุม/
วางแผน
๔. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
๕. รายงานผล
โครงการ/กิจกรรม
๖. หลักฐานอื่นๆ

๒๑
องคประกอบที่ ๒ (ตอ)
องคประกอบ
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
( ๓๕ คะแนน )

ตัวบงชี้
เกณฑการพิจารณา
มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/
๒.๑๐ สภานักเรียนมีการ
กิจกรรมของสภานักเรียน รอยละ ๘๐ ของจํานวน
ดําเนินการประเมิน สรุป
และรายงานผลการจัดโครงการ/ โครงการ/กิจกรรมที่สภานักเรียนดําเนินการ
กิจกรรมของสภานักเรียนทุก
โครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมของสภานักเรียน รอยละ ๖๐ – ๗๙
ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สภานักเรียน
ดําเนินการ
มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมของสภานักเรียน นอยกวารอยละ ๖๐
ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สภานักเรียน
ดําเนินการ

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

คะแนน
๓

๒

๑

รองรอย/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๒. ภาพถายกิจกรรม
๓. บันทึกการประชุม/
วางแผน
๔. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
๕. รายงานผล
โครงการ/กิจกรรม
๖. หลักฐานอื่นๆ

๒๒
องคประกอบที่ ๓ การสรางเครือขายความรวมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/
องคประกอบ
การสรางเครือขาย
ความรวมมือ
ของสภานักเรียนกับ
ชุมชน / องคกรภาครัฐ
และเอกชน
( ๒๐ คะแนน )

ตัวบงชี้
๓.๑ การกําหนด
แผนการดําเนินงาน
ในการสราง
เครือขาย
( ๔ คะแนน )
๓.๒ การ
กําหนดการทํางาน
ระหวางโรงเรียน /
ชุมชน / องคกร
ภาครัฐและเอกชน
( ๔ คะแนน )

๑.
๒.
๓.
๔.

องคกรภาครัฐและเอกชน

เกณฑการพิจารณา
มีแผนงาน/โครงการในการสรางเครือขายอยางชัดเจน
มีปฏิทินและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนดอยางชัดเจน
มีการประเมิน สรุป และรายงานผลกิจกรรม
มีการเผยแพรประชาสัมพันธ

๑. มีเครือขายการทํางานระหวางโรงเรียน/ องคกร
ภาครัฐ และเอกชน
๒. เครือขายใหการสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน
อยางตอเนื่อง
๓. สภานักเรียนใหความรวมมือ สนับสนุนเครือขาย
อยางตอเนื่อง
๔. มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการทํางานของ
เครือขาย

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

คะแนน
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

รองรอย/หลักฐาน
๑. เอกสารแผนงาน/โครงการ
๒. ภาพกิจกรรมปฏิบัติตามปฏิทิน
๓. การประเมินผลและสรุปกิจกรรม
๔. เอกสารการเผยแพร
ประชาสัมพันธ /Website
๕. คําสั่งการปฏิบัติงาน
๖. หลักฐานอื่นๆ
๑. เอกสารแผนงาน/โครงการ
๒. การสัมภาษณคณะกรรมการสภา
นักเรียน/องคกรและเครือขายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

๓. ภาพกิจกรรม
๔. เอกสารรายงาน
๕. บันทึกการประชุม
๖. คําสั่งการปฏิบัติงาน
๗. หลักฐานอื่นๆ

๒๓
องคประกอบที่ ๓ (ตอ)
องคประกอบ
การสรางเครือขาย
ความรวมมือ
ของสภานักเรียนกับ
ชุมชน / องคกรภาครัฐ
และเอกชน
( ๒๐ คะแนน )

ตัวบงชี้
เกณฑการพิจารณา
๓.๓ การมีสวนรวม ๑. ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมประชาธิปไตย
ในการสนับสนุน
กับชุมชน/องคกรภาครัฐและเอกชน
กิจกรรม
๒. ไดรับการสนับสนุน องคความรู ประสบการณในดาน
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย จากชุมชน/องคกรภาครัฐและเอกชน
( ๔ คะแนน )
๓. มีการใหความรู เรื่องประชาธิปไตยแกนักเรียนและชุมชน
๔. มีการทําขอตกลงเกี่ยวกับประชาธิปไตยรวมกับเครือขาย
ชุมชน/องคกรภาครัฐและเอกชน
๓.๔ การไดรับการ ๑. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน/องคกรภาครัฐ
และเอกชน
สนับสนุนปจจัย
ตางๆจากชุมชน / ๒. ไดรับการสนับสนุนบุคลากร สถานที่ ในการดําเนิน
กิจกรรมสภานักเรียน จากชุมชน/องคกรภาครัฐ
องคกรภาครัฐและ
และเอกชน
เอกชน
๓. มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย
( ๔ คะแนน )
๔. มีการจัดเวทีเสวนาแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางหลากหลาย

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

คะแนน
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

รองรอย/หลักฐาน
๑. เอกสารหลักฐาน/บันทึก
การรวมกิจกรรม
๒. ภาพกิจกรรม
๓. เอกสารรายงาน
๔. หลักฐานอื่นๆ
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. ภาพถายการปฏิบัติกิจกรรม
๓. ประเมินผลและสรุปรายงาน
๔. มีเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
๕. Website
๖. หลักฐานอื่นๆ

๒๔
องคประกอบที่ ๓ (ตอ)
องคประกอบ
การสรางเครือขายความ
รวมมือของสภานักเรียน
กับชุมชน / องคกร
ภาครัฐและเอกชน
( ๒๐ คะแนน )

ตัวบงชี้
๓.๕ การประเมิน
สรุป รายงานผล
เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมสภา
นักเรียน
( ๔ คะแนน)

๑.
๒.
๓.
๔.

เกณฑการพิจารณา
มีการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
มีการประเมิน สรุป รายงานผล กิจกรรมสภานักเรียนที่
ชัดเจน
มีการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานผานสื่อที่หลากหลาย
(อยางนอย ๒ ชองทางขึ้นไป)
นําผลที่ไดมาวางแผนในการดําเนินกิจกรรมของสภา
นักเรียน

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

คะแนน
๑
๑
๑
๑

รองรอย/หลักฐาน
๑. แบบสํารวจ
๒. เอกสารประชาสัมพันธ
๓. ภาพถาย
๔. สรุปขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
๕. บันทึกการประชุม
๖. รายงานกิจกรรม
๗. Website
๘. หลักฐานอื่นๆ

๒๕

องคประกอบที่ ๔ ผลงานดีเดน (เฉพาะผลงานเกี่ยวกับสภานักเรียนเทานั้น)
องคประกอบ
ตัวบงชี้
เกณฑการพิจารณา
พิจารณาผลงานจากรางวัลที่ไดรับ
ผลงานดีเดน
๔.๑ ผลงาน
๑. ระดับนานาชาติ
(เฉพาะผลงานเกี่ยวกับ สภานักเรียนที่
สภานักเรียนเทานั้น)
ประสบผลสําเร็จจน ๒. ระดับประเทศ
๓. ระดับภูมิภาค
( ๑๐ คะแนน )
ไดรับรางวัล
๔. ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่
เกียรติบัตร
๔. ระดับกลุม/เครือขาย
โลรางวัล
( ๕ คะแนน )
(ใหเทียบเคียงแหลงที่มาของการไดรับรางวัลทั้งนี้ใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดย พิจารณาระดับสูงสุด
เพียงระดับเดียว)
๑. เปนแหลงเรียนรูใหแกชุมชน/ทองถิ่น
๔.๒ ผลงานที่
๒. รวมกิจกรรมสาธารณะ วันสําคัญ โอกาส
ภาคภูมิใจ
พิเศษ ตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น
เชิงประจักษ
๓. นําเสนอผลงานของสภานักเรียนในระดับตาง ๆ
( ๕ คะแนน )
๔. ผลงานที่ไดรับการเผยแพรทางสื่อมวลชน
๕. ไดรับการยกยองชมเชยจากองคกร
หนวยงานตาง ๆ

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑.
๒.
๓.
๔.

รองรอย/หลักฐาน
โลรางวัล
เหรียญรางวัล
เกียรติบัตร
หลักฐานอื่นๆ

๑. สมุดเยี่ยม
๒. เอกสารที่เกี่ยวของ
๓. ภาพถาย
๔. สรุปรายงานผล
๕. ประกาศเกียรติคุณยกยองชมเชย
๖. เอกสารประชาสัมพันธ
๗. Website / สื่อ Multimedia
๘. หลักฐานอื่นๆ

๒๖
๒. ขอบเขตและรายละเอียดการประเมินสภาพจริงของโรงเรียนที่ผานการคัดเลือก
ในระดับภูมิภาค(ใชเวลาไมเกิน ๓ ชม.) มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ จากการนําเสนอของสภานักเรียนใน ๔ องคประกอบ ตอคณะกรรมการประเมินสภาพจริง
ซึ่งทุกกิจกรรมที่นําเสนอเปนกิจกรรมสืบเนื่องจากเอกสารที่เสนอในระดับภูมิภาค เปนกิจกรรมที่สภานักเรียน
ปฏิบัติจริง มีหลักฐานรองรอยการปฏิบัติจริงและกระทําอยางตอเนื่อง เปนปจจุบัน ใหคณะกรรมการ
สามารถมองเห็นอยางชัดเจน
๒.๒ มีหองสภานักเรียนจริง สําหรับสภานักเรียนใชในการปฏิบัติงาน มีองคประกอบ
ขอมูล เอกสาร และรายละเอียดตางๆ ของสภานักเรียน เชน คูมือและแนวทางการดําเนินงาน,ระเบียบ
ขอบังคับ, โครงสรางการบริหารงาน และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานสภานักเรียน สามารถเปน
แหลงเรียนรู เปนตนแบบใหผูอื่นศึกษาและเยี่ยมชมได
๒.๓ สามารถประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ในรูป แบบการประชุมที่ปฏิบัติใน
ปจจุบันใหคณะกรรมดูได ซึ่งคณะกรรมการอาจเปนผูกําหนดหัวขอการประชุม
๒.๔ การตอบคํ า ถาม คณะกรรมการจะซัก ถามข อมูล เพื่ อความชัด เจน รวมทั้ งให
ขอเสนอแนะ

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

๒๗

เกณฑ์การให้รางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งออกให้โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาค
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาค ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ระดับภูมิภาค ซึ่งออกให้โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และงบประมาณ
เพื่อพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.

๒๘

ภาคผนวก

 คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.

๒๙
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๑
๑. ชื่อสถานศึกษา……………………………………………………………….………………………………………....….
หมู่ที่.................ถนน................................................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร..........................................................................
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………….….
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................................
๒. ประเภทโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(..........) ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา
(..........) ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
(..........) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา
๓. ชื่อหัวหน้าสถานศึกษา..................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................................................................................................
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………….….
๔. ชื่อครูผู้รับผิดชอบ.........................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................................................................................................
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ............................................................หัวหน้าสถานศึกษา
(.............................................................)
ตําแหน่ง..............................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ......................

 คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.

๓๐

ส่วนที่ ๒
แผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา
(เริ่มจากสถานที่สําคัญของอําเภอ)

.

 คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.

N
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๓๑

ศูนย์การคัดเลือกระดับภูมิภาคและผู้ประสานงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
99/7 ถนนสนามบิน อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ผู้ประสานงาน
๑. นางเบญจมาภรณ์ เปาริสา
โทร ๐๘0 - 7587035
2. นางวชิราภรณ์ ภูนาโท
โทร ๐๘0 - ๔109991
ภาคกลาง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
1051/3 ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22๐๐๐
ผู้ประสานงาน
1. นายสุทิน สุทธิเชษฐ์
โทร 081 - 9828114
2. นางสุดา ชยางคนานนท์
โทร 081 - 9407900

ภาคเหนือ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
10/1 ถนนพหลโยธิน ตําบลหนองหลวง อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 63000
ผู้ประสานงาน
๑. นายกรธนา วีรวัฒน์
โทร 081 - 4751792
๒. นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา โทร 088 - 8150830

ภาคใต้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
193 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000
ผู้ประสานงาน นางสาวอุทัย คงเกตุ
โทร 089 - 9085309

 คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.

๓๒

การแบ่งภูมิภาค 77 จังหวัด
ที่

จังหวัด
ภาคกลาง 26 จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
สระบุรี
สิงห์บุรี
ลพบุรี
ชัยนาท
อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
จันทบุรี
ตราด
ชลบุรี
ระยอง

ที่

จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เลย
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
หนองคาย
บึงกาฬ
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์

 คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.

๓๓

ภาคใต้ 14 จังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ตรัง
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา
สตูล

ภาคเหนือ 17 จังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลําปาง
ลําพูน
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
สุโขทัย
ตาก
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
กําแพงเพชร
พิจิตร
นครสวรรค์
อุทัยธานี

 คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.

๓๔

(ตัวอยาง) แบบบันทึกการใหคะแนนการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเภทโรงเรียน.......................................................................... ระดับ.......................................................................
(สําหรับกรรมการรายบุคคล ใชควบคูกับตารางแสดงรายละเอียดขอบเขตและวิธีการประเมินแตละองคประกอบ)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

โรงเรียน

องคประกอบที่ ๑
๔ ตัวบงชี้ ๓๕ คะแนน

องคประกอบที่ ๒
๑๐ ตัวบงชี้ ๓๕ คะแนน

องคประกอบที่ ๓
๕ ตัวบงชี้ ๒๐ คะแนน

ลงชื่อ.........................................................กรรมการคนที่.............
(.........................................................)
ตําแหนง...........................................................................

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

องคประกอบที่ ๔
๒ ตัวบงชี้ ๑๐ คะแนน

รวม
๑๐๐ คะแนน

๓๕

(ตัวอยาง) แบบบันทึกการใหคะแนนการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประเภทโรงเรียน.......................................................................... ระดับ.......................................................................
ชื่อสถานศึกษา..............................................................................................................
(สําหรับกรรมการคัดเลือกเปนชุด)
องคประกอบที่ประเมิน
องคประกอบที่ ๑
๔ ตัวบงชี้ ๓๕ คะแนน
องคประกอบที่ ๒
๑๐ ตัวบงชี้ ๓๕ คะแนน
องคประกอบที่ ๓
๕ ตัวบงชี้ ๒๐ คะแนน
องคประกอบที่ ๔
๒ ตัวบงชี้ ๑๐ คะแนน

๑

๒

๓

๔

กรรมการคนที่
๕
๖

๗

๘

๙

รวม

เฉลี่ย

ลําดับที่

ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........................................กรรมการ
ลงชื่อ..........................................กรรมการ
ลงชื่อ..........................................กรรมการ

ลงชื่อ..........................................กรรมการ
ลงชื่อ..........................................กรรมการ

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

ลงชื่อ..........................................กรรมการ
ลงชื่อ..........................................กรรมการ
ลงชื่อ........................................กรรมการและเลขานุการ

๓๖

(ตัวอยาง) สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ที่

(..............) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (..............) ระดับภูมิภาค
(..............) ระดับประเทศ
โรงเรียน
สังกัด สพป. / สพม. / สช.
ประเภทโรงเรียนที่สง
ที่อยู และโทรศัพทที่ติดตอได

หมายเหตุ สงมาพรอมกับใบสมัครและเอกสารเพื่อเปนขอมูลในระดับภูมิภาคและประเทศ

 คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน สพฐ.

