
 



 

  

 

คํานํา 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม                   
“สภานักเรียน” ใหโรงเรียนไดนําไปปฏิบัติเปนรูปธรรมมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูบทบาท
หนาท่ีความเปนพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย  อันไดแก  คารวธรรม  สามัคคีธรรม  ปญญาธรรม  รวมท้ัง
หลักธรรมาภิบาล  การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ  อันสงผลตอคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค  บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พรอมกาวสูความเปนสากล                   
โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคีเครือขาย 

 การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยใหการดําเนินงาน                      
สภานักเรียนมีการพัฒนาและดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหกระบวนการคัดเลือกเปนไปอยางบริสุทธิ์  
ยุติธรรม  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงไดจัดทําคูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ        
สภานักเรียน  โดยสาระท่ีนําเสนอในคูมือนี้  นอกจากนําเสนอหลักการความเปนมาโดยยอแลว  สิ่งสําคัญ
ท่ีคณะกรรมการจะตองศึกษาอยางละเอียดเพ่ือใหเขาใจและดําเนินการอยางถูกตอง  ไดแก  หลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือก  องคประกอบของกรรมการ  ขอบเขตและวิธีการประเมิน  เกณฑการใหรางวัล                 
และยกยองเชิดชูเกียรติ  รวมท้ังการจัดทําคะแนน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ขอใหคณะกรรมการคัดเลือกท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  ดําเนินการประเมินและคัดเลือกตามคูมือนี้อยางเครงครัด  
เพ่ือใหกระบวนการคัดเลือกมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  ผลการคัดเลือกมีความถูกตองเท่ียงตรง              
ผูรับการประเมินไดรับความยุติธรรม  ทําใหสาธารณชนยอมรับผลการคัดเลือกดวยความม่ันใจ  อันเปน
การสงเสริมคุณคาของโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
 
 
 
 

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๑ 

 

 
คูมือการคัดเลือกโรงเรยีนตนแบบสภานักเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 

หลักการ 

 เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษย ท่ีมีคาหากไดรับการพัฒนาและไดรับโอกาสใหใช
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ  ยอมเปนกําลังสําคัญในการสืบทอดเอกลักษณความเปนไทย  ธํารงคไว
ซ่ึงความเปนชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สามารถพัฒนาประเทศชาติใหทัดเทียมอารยประเทศ เด็กและเยาวชนทุกคนจึงเปนอนาคตท่ีดี               
ของสังคมและประเทศชาติ   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนใหมีคุณธรรมนําความรู  การสรางความตระหนักและความสํานึกในคุณคาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  การสรางความสมานฉันท  การใชสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนสงเสริม
การมีสวนรวมของผูปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  ทองถ่ิน  ในการจัดการศึกษาและสรางเสริมความ
เขมแข็งใหแกองคกรนักเรียน   

 ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม “สภานักเรียน” ใหโรงเรียนไดนําไปปฏิบัติ 
เปนรูปธรรมมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูบทบาทหนาท่ีความเปนพลเมืองและวิถี
ประชาธิปไตย  อันไดแก  คารวธรรม  สามัคคีธรรม  ปญญาธรรม  รวมท้ังหลักธรรมาภิบาล  การมี      
จิตอาสาและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ  อันสงผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงค  บนพ้ืนฐาน    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พรอมกาวสูความเปนสากล  โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคี
เครือขาย  

 เพ่ือเปนการยกยอง  เชิดชูเกียรตินักเรียน  ครู  ผูบริหาร  โรงเรียน  ท่ีทุมเท  เสียสละ             
นําสภานักเรียนสูการพัฒนาชีวิตและสังคมอยางยั่งยืนท้ังในระดับโรงเรียน  ชุมชน  ประเทศชาติ  มีผลงาน
ไดรับการยอมรับเปนท่ีประจักษตอสาธารณชนมาอยางตอเนื่อง  สามารถเปนแบบอยางและเปนเครือขาย      
ชวยสรางเสริมความเขมแข็งในการดําเนินงานสภานักเรียนใหแกโรงเรียนอ่ืนๆ ได จึงไดกําหนดใหมี      
การคัดเลือก  โรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยใช
คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
เปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  

 โรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  หมายถึง  โรงเรียนท่ีดําเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน โดยผูท่ี
มีสวนเก่ียวของทุกฝายรวมกันดําเนินการใหผูเรียนมีพฤติกรรมและวิถีประชาธิปไตย ไดแก  คารวธรรม 
สามัคคีธรรม  ปญญาธรรม  อยางเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา  รวมท้ังจัดกิจกรรมในการ 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๒ 

 

ปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาท่ีเสรีภาพ  การเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค      
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  มีความภูมิใจในความเปนไทย  และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษาผลประโยชนของสวนรวมและของประเทศชาติ  เปดโอกาสใหชุมชนเขามา 
มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาจนประสบความสําเร็จเปนตนแบบแกโรงเรียนอ่ืนได   
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ดังนี้ 
 ๑.  หลักเกณฑ 

  ๑.๑  ประเภทของโรงเรียน  
   การประเมินเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการแบงประเภท ของโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนออกเปน  
๓  ประเภท ดังนี้ 
   ๑.๑.๑  โรงเรียนประถมศึกษา  คือ โรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล  หรือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑   ถึงชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖  
   ๑.๑.๒   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คือ โรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล หรือชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓  หรือชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖      
   ๑.๑.๓  โรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  ท่ีจัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หรือโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

  ๑.๒  จํานวนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะดําเนินการประเมินเพ่ือคัดเลือก  
ใหไดโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนในระดับประเทศ จํานวน   ๑๖  โรงเรียน  รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทโรงเรียน 
จํานวนโรงเรียน  

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 
  

  ๑.๓ เง่ือนไขการสงเขารับการคัดเลือก 
    โรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ 

ไมสามารถเขารับการคัดเลือกได  ยกเวนไดรับการประกาศใหเปนโรงเรียนตนแบบระดับประเทศมาแลว 
ไมนอยกวา ๓ ป    



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๓ 

 

 ๒.  วิธีการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน 

  วิธีการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

  ๒.๑  ระดับสถานศึกษา   
   สถานศึกษาแจงความประสงคสมัคร  เขารับการประเมินเพ่ือคัดเลือกเปนโรงเรียน
ตนแบบสภานักเรียนตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ดังนี้ 
   ๒.๑.๑  โรงเรียนตามขอ  ๑.๑.๑ และ  ๑.๑.๒  ใหสงท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนสังกัด 

       ๒.๑.๒  โรงเรียนตามขอ  ๑.๑.๓  ใหสงท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

   โดยสงใบสมัครตามแบบท่ีกําหนดในภาคผนวก   พรอมเอกสารผลงานการดําเนินงาน
สภานักเรียน  จํานวน  ๑  เลม  ไมเกิน  ๑๐๕  หนา  นับตั้งแตปกหนาถึงปกหลัง    หากเกินจะไมรับ
พิจารณา  พรอมสําเนาจํานวน  ๒ เลม (ผลงานยอนหลังไมเกิน ๓ ป นับถึงวันแรกของการรับสมัคร) 

  ๒.๒  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   ๒.๒.๑  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
   ๒.๒.๒ ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือใหไดโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ดังนี้  
                                  (๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สามารถคัดเลือกสงได     
เขตพ้ืนท่ีละ ๑ - ๒ โรงเรียน(ประเภทประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) ในระดับภูมิภาค  
                                 (๒) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกจังหวัดละ ๑ โรงเรียน 
ยกเวนโรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร คัดเลือกเขตละ ๑ 
โรงเรียน 
   ๒.๒.๓  เสนอผลการคัดเลือกพรอมใบสมัคร  เอกสารเลมตนฉบับจํานวน ๑ เลม 
เอกสารเลมสําเนา ๒ เลม (ชุดเดิม)  ใหศูนยประสานการคัดเลือกระดับภูมิภาค (ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด)  

  ๒.๓  ระดับภูมิภาค  
   ๒.๓.๑  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับภูมิภาค โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ๒.๓.๒  ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสาร เพ่ือใหไดโรงเรียนตนแบบ         
สภานักเรียนระดับภูมิภาค ๆ ละ  ๒  โรงเรียน  ในแตละประเภท  รายละเอียดดังนี้  

ประเภทโรงเรียน 
จํานวนโรงเรียน 

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)  ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๔ 

 

  ๒.๔  ระดับประเทศ  

   ๒.๔.๑  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ๒.๔.๒  การดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการจะพิจารณาโดยการประเมินสภาพจริง 
ของโรงเรียนท่ีผานการคัดเลือกในระดับภูมิภาค  เพ่ือใหไดโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ   
ในแตละประเภท   รายละเอียดดังนี้  

ประเภทโรงเรียน 
จํานวนโรงเรียน  

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  โรงเรียนท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ

ตองไดคะแนนจากการประเมินจากสภาพจริงสูงสุด และไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๒.๔.๔ เสนอผลการคัดเลือกตอคณะกรรมการอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 ๓. การดํารงสภาพโรงเรียนตนแบบ 

  โรงเรียนท่ีไดรับการประกาศใหเปนโรงเรียนตนแบบระดับประเทศแลว จะตองผานการ
ประเมินความยั่งยืน ตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด เพ่ือดํารงสภาพ
โรงเรียนตนแบบสภานักเรียนทุกปเปนเวลา ๓ ป  ตั้งแตวันท่ีไดรับการประกาศใหเปนโรงเรียนตนแบบสภา
นักเรียน    
 

องคประกอบของคณะกรรมการ 

 ๑.  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีองคประกอบคณะกรรมการ  จํานวนไมเกิน ๙  คน  ดังนี้    
  ๑.๑  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ   
  ๑.๒  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา  เปนกรรมการ 
  ๑.๓  ศึกษานิเทศก หรือนักวิชาการศึกษา เปนกรรมการ 
  ๑.๔  ผูแทนครูสายผูสอน  เปนกรรมการ 
  ๑.๕  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        
เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ๑ .๖  เจาหนา ท่ีผู รับผิดชอบงานสภานักเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เปนกรรมการ                      
และผูชวยเลขานุการ 
 ๒.  ระดับภูมิภาค  ใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามความเหมาะสม 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๕ 

 

 ๓.  ระดับประเทศ  ใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ   
     ๑. เอกสารท่ีไมตรงตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาไมผานตามหลักเกณฑการคัดเลือก 

  ๒. การประเมินตามสภาพจริงในระดับประเทศจะไมแจงกําหนดการลวงหนา 
  ๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๖ 

 

แผนภูมิการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  แตงตั้งคณะกรรมการคดัเลือกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  คัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  เสนอผลการคัดเลือกพรอมเอกสารใหศูนยประสาน                  
      การคัดเลือกระดับภูมภิาค  (๔  ภูมิภาค)   

สถานศึกษา 
  แจงความประสงคขอเขารับการคัดเลือกตอสํานักงาน             
      เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามท่ีกําหนด   

ระดับภูมิภาค 

  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับภูมิภาค                   
      โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  คัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  เสนอผลการคัดเลือกพรอมเอกสารใหสาํนักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ระดับประเทศ 

  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ                     
      โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  คัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  เสนอผลการคัดเลือกตอคณะกรรมการอํานวยการ 
       

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  คณะกรรมการอํานวยการพิจารณารับรองผลการคัดเลือก 
  ประกาศผลการคดัเลือก 
  มอบรางวัล  ประกาศเกียรตคิุณ  ยกยองเชิดชูเกียรต ิ



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๗ 

 

 
ขอบเขตการประเมินและวิธีการประเมิน  
 ๑.  ขอบเขตการประเมินดานเอกสาร   
  การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  มีขอบเขตการประเมินใน  ๔  องคประกอบ  
จํานวน  ๒๑  ตัวบงชี้  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  องคประกอบท่ี ๑  การดําเนินงานสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
จํานวน  ๔  ตัวบงช้ี  ไดแก   
   ๑.๑  การสงเสริมและประชาธิปไตยของโรงเรียน 
   ๑.๒  การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับการจัดการเรียนรู 
   ๑.๓  ท่ีมาของสภานักเรียนสอดคลองกับกระบวนการประชาธิปไตย 
   ๑.๔  การกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสภานักเรียน 

  องคประกอบท่ี ๒  การมีสวนรวมของสภานักเรียนในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน  จํานวน  ๑๐  ตัวบงช้ี  ไดแก   
   ๒.๑  สภานักเรียนมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ   
   ๒.๒  สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยตามวิถี 

ประชาธิปไตย สอดคลองหลักการคารวธรรม สามัคคีธรรม ปญญาธรรม 
   ๒.๓ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ                

พอเพียง  
   ๒.๔  สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม/พัฒนานักเรียนใหมี 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ๒.๕  สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมสิทธิพ้ืนฐานของเด็ก  ๔   

ประการ 
   ๒.๖  สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนพลโลก/เตรียมความ 
    พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
   ๒.๗ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้ง                    

สภานักเรียน/รณรงค เผยแพรความรู/มีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
   ๒.๘  สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมโดยการนําหลักธรรมาภิบาลสู                                                   
                                 การปฏิบัติ 
   ๒.๙  สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
                                 และสิ่งแวดลอม   
   ๒.๑๐ สภานักเรียนมีการดําเนินการประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม                          
          ทุกกิจกรรมของสภานักเรียนอยางชัดเจน 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๘ 

 

  องคประกอบท่ี  ๓   การสรางเครือขายความรวมมือของสภานักเรียนกับชุมชน / 
องคกรภาครัฐและเอกชน จํานวน  ๕  ตัวบงช้ี  ไดแก   
   ๓.๑  การกําหนดแผนการดําเนินงานในการสรางเครือขาย 
   ๓.๒  การกําหนดการทํางานระหวางโรงเรียน /ชุมชน / องคกรภาครัฐและเอกชน 

 ๓.๓  การมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย 
   ๓.๔  การไดรับการสนับสนุนปจจัยตางๆจากชุมชน / องคกรภาครัฐและเอกชน 
      ๓.๕  การประเมิน สรุป รายงานผล เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมสภานักเรียน 

   องคประกอบท่ี  ๔  ผลงานดีเดน  (เฉพาะผลงานเกี่ยวกับสภานักเรียนเทานั้น)  จํานวน   
๒  ตัวบงช้ี  ไดแก   

 ๔.๑  ผลงานสภานักเรียนท่ีประสบผลสําเร็จจนไดรับรางวัล  เกียรติบัตร  โลรางวัล                
            และอ่ืน ๆ   

   ๔.๒  ผลงานท่ีภาคภูมิใจเชิงประจักษ 

  รายละเอียดการประเมินดานเอกสาร  มีแนวทางการในการประเมินในแตละองคประกอบ ดังนี้ 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๙ 

 
องคประกอบท่ี ๑  การดําเนินงานสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน   

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 

การดําเนินงานสงเสริม 
สภานักเรียน 
และประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
( ๓๕ คะแนน ) 

๑.๑  การสงเสริม 
ประชาธิปไตย            
ของสถานศึกษา 
( ๑๔  คะแนน) 

๑.  มีแผนงานโครงการสงเสริมสภานักเรียน 
     และประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒.  มีระเบียบ/ขอบังคับ/ธรรมนูญวาดวยสภานักเรียน 
     ของโรงเรียน  
๓.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/ครูท่ีปรึกษากิจกรรม 
๔.  มีการประชุม/วางแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
๕.  มีหอง/สถานท่ีปฏิบัติกิจกรรมของสภานักเรียน 
๖.  มีการอบรม/พัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน 
๗.  มีกระบวนการถายทอดประสบการณการทํางานจากสภารุนพ่ี 
๘.  มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของการ 
     สงเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษา 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
๒ 
๑ 
๒ 
๑ 
๒ 

๑.  เอกสารแผนงานโครงการ 
๒.  เอกสารระเบียบ/ขอบังคับ/ธรรมนูญ 
     การดําเนินกิจกรรมสภานักเรียน 
๓.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ    
     ดําเนินงาน 
๔.  บันทึกการประชุม 
๕.  เอกสารรายงานการพัฒนานักเรียน 
๖.  เอกสารคูมือ/แนวทางการ 
     ดําเนินงานสภานักเรียน 
๗.  ภาพถายกิจกรรม 
๘.  หลักฐานอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๐ 

องคประกอบท่ี ๑  (ตอ) 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแน
น 

รองรอย/หลักฐาน 

การดําเนินงานสงเสริม 
สภานักเรียน 
และประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
( ๓๕ คะแนน ) 

๑.๒  ท่ีมาของสภา
นักเรียนสอดคลอง
กับกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
( ๘  คะแนน) 

๑.  มีการประชาสัมพันธใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม                    
     สภานักเรียน 
๒.  มีกระบวนการรับสมัครตัวแทนนักเรียน 
๓.  มีการรณรงคหาเสียงของผูสมัคร 
๔.  มีการเลือกตั้งตัวแทนนักเรียน  ทุกคนมีสวนรวม   
     ดวยกระบวนการประชาธิปไตย 
๕.  มีการประกาศผลการเลือกตั้งอยางเปนทางการ 

๑ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๑ 

๑.  เอกสารการประชาสัมพันธ 
๒.  เอกสารการประกาศรับสมัคร 
๓.  เอกสารการหาเสียงของผูสมัคร 
๔.  เอกสารการเลือกตั้ง  เชนบัตรลงคะแนน  
     บัญชีรายช่ือ ประกาศผลการเลือกตั้ง  เปนตน 

๕.  ภาพถายกิจกรรม 
๖.  หลักฐานอ่ืนๆ 

๑.๓  การกําหนด
บทบาทหนาท่ี           
ของคณะกรรมการ
สภานักเรียน 
( ๘  คะแนน) 

๑.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
๒.  มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานสภานักเรียน 
๓.  มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ                      
     สภานักเรียน 
๔.  มีคูมือ/แนวทางการดําเนินงานสภานักเรียน 
     ของโรงเรียน 

๑ 
๑ 
๒ 
 

๔ 
 
 

๑.  เอกสารระเบียบการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียน 

๒.  ประกาศ/คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 

๓.  เอกสารแผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน 
     สภานักเรียน 
๔.  เอกสารกําหนดบทบาทหนาท่ีคณะกรรมการ 
     สภานักเรียน 

๕.  เอกสารคูมือ/แนวทางการดาํเนินงานสภา 
    นักเรียนของโรงเรียน 
๖.  ภาพถายกิจกรรม 
๗. หลักฐานอ่ืนๆ 

 

 

 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๑ 

องคประกอบท่ี ๑  (ตอ) 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 
การดําเนินงานสงเสริม 
สภานักเรียน 
และประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
( ๓๕ คะแนน ) 

๑.๔  การบูรณาการ
กิจกรรม                   
สภานักเรียนกับ 
การจัดการเรียนรู 
( ๕ คะแนน) 

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

 
๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 
 

๑.  แผนการจัดการเรียนรู 
๒.  ภาพถายการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
๓.  หลักฐานอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๒ 

องคประกอบท่ี  ๒  การมีสวนรวมของสภานักเรียนในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม ของโรงเรียน 
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 

การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๑  สภานักเรียนมีสวนรวม 
ในกระบวนการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ  
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
   (๑)  การกําหนดแผนงาน/ 
        โครงการ/กิจกรรม 
   (๒)  การจัดตั้งชุมนุม/ชมรม 
   (๓)  การประชุม 
   (๔)  การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
   (๕)  การประเมินผล 
   (๖)  การรายงานผล 
    

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงาน
อยางเปนระบบโดยนักเรียน/ครู/ผูปกครอง/ชุมชน            
มีสวนรวม  ประกอบดวยรายการท่ีกําหนด                       
ครบ  ๖  รายการ  ตามท่ีกําหนดในตัวบงชี้ 

๔ ๑.  แผนงาน/โครงการ/ 
     กิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม 
๒.  ภาพถายกิจกรรม 
๓.  บันทึกการประชุม 
๔.  รายงานโครงการ/ 
     กิจกรรม 
๕.  หลักฐานอ่ืนๆ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงาน
อยางเปนระบบโดยนักเรียน/ครู/ผูปกครอง/ชุมชน             
มีสวนรวม  ประกอบดวยรายการท่ีกําหนด                         
๕  รายการ  ตามท่ีกําหนดในตัวบงชี้ 

๓ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงาน
อยางเปนระบบโดยนักเรียน/ครู/ผูปกครอง/ชุมชน             
มีสวนรวม  ประกอบดวยรายการท่ีกําหนด                         
๔  รายการ  ตามท่ีกําหนดในตัวบงชี ้

๒ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงาน
อยางเปนระบบโดยนักเรียน/ครู/ผูปกครอง/ชุมชน              
มีสวนรวม  ประกอบดวยรายการท่ีกําหนด                 
จํานวน  ๑-๓  รายการ  ตามท่ีกําหนดในตัวบงชี้ 

๑ 

 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๓ 

องคประกอบท่ี  ๒  (ตอ)   
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

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

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ                        
ท่ีครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม  สามัคคีธรรม 
ปญญาธรรม  จํานวน  ๖  กิจกรรมข้ึนไป 
 

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

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ                   
ท่ีครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม  สามัคคีธรรม 
ปญญาธรรม  จํานวน  ๔-๕  กิจกรรม 
 

๓ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ                      
ท่ีครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม  สามัคคีธรรม 
ปญญาธรรม  จํานวน  ๒-๓  กิจกรรม 

๒ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ                    
ท่ีครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม  สามัคคีธรรม 
ปญญาธรรม  หรือสอดคลองหลักการอยางใด                   
อยางหนึ่งอยางนอย  ๑  กิจกรรม 

๑ 

 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๔ 

องคประกอบท่ี  ๒  (ตอ)   
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๓  สภานักเรียนมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคลองตาม
คุณลักษณะ  ๓  ประการ 
    (๑) ความพอประมาณ 
    (๒) ความมีเหตุผล 
    (๓) การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
ภายใตเง่ือนไข 
   - ความรู  (รอบรู รอบคอบ 
ระมัดระวัง) 
   - คุณธรรม (ซ่ือสัตยสุจริต  
การใชสติปญญาในการดําเนิน
ชีวิต  ขยันอดทน  แบงปน)  

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง           
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จํานวน  ๖  กิจกรรมข้ึนไป 
 

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

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง             
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จํานวน  ๔-๕  กิจกรรม 
 

๓ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง             
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จํานวน  ๒-๓  กิจกรรม 
 

๒ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง             
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อยางนอย  ๑  กิจกรรม 

๑ 

 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๕ 

องคประกอบท่ี  ๒  (ตอ)   
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 

การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง             
การสงเสริม/พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ                        
อันพึงประสงค ๙ ประการ จํานวน  ๖  กิจกรรมข้ึนไป 
 

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

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง          
การสงเสริม/พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ                          
อันพึงประสงค ๙ ประการ   จํานวน  ๔-๕  กิจกรรม 
 

๓ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง               
การสงเสริม/พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ                    
อันพึงประสงค ๙ ประการ  จํานวน  ๒-๓  กิจกรรม 
 

๒ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึงการ
สงเสริม/พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ                           
อันพึงประสงค ๙ ประการ  อยางนอย  ๑  กิจกรรม 

๑ 

 
 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๖ 

องคประกอบท่ี  ๒  (ตอ)   
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 

การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๕  สภานักเรียนมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
สิทธิเด็ก  ๔ ประการ คือ 
    (๑) สิทธิท่ีจะมีชีวิต 
    (๒) สิทธิท่ีจะไดรับการปกปอง 
    (๓) สิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนา 
    (๔) สิทธิท่ีจะมีสวนรวม 
 
  
    

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง              
การสงเสริมสิทธิเด็กครบท้ัง  ๔  ประการ  
 

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

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง               
การสงเสริมสิทธิเด็กอยางนอย  ๓  ประการ  
 

๓ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง             
การสงเสริมสิทธิเด็กอยางนอย  ๒  ประการ  
 

๒ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง               
การสงเสริมสิทธิเด็ก  ๑  ประการ  
 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๗ 

องคประกอบท่ี  ๒  (ตอ)   
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๖  สภานักเรียนมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม 
    (๑)  ความเปนพลโลก 
    (๒)  การเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 
     
  
    

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง           
การสงเสริมความเปนพลโลกและการเตรียม                 
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
จํานวน  ๔  กิจกรรมข้ึนไป 
 

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

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง           
การสงเสริมความเปนพลโลกและการเตรียม                
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
จํานวน  ๒-๓  กิจกรรม 
 

๒ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง            
การสงเสริมความเปนพลโลกและการเตรียม                   
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
จํานวน  ๑  กิจกรรม 
 

๑ 

 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๘ 

องคประกอบท่ี  ๒  (ตอ)   
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๗  สภานักเรียนมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม/
สนับสนุนการเลือกตั้ง 
    (๑) การเลือกตั้งสภานักเรียน 
    (๒) การรณรงค/เผยแพร
ความรูการเลือกตั้งสูโรงเรียน/
ชุมชน 
    (๓) การมีสวนรวมในการ
เลือกตั้ง 
     
  
    

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง         
การสงเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ 
จํานวน  ๕  กิจกรรมข้ึนไป 
 

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

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง           
การสงเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ 
จํานวน  ๓-๔  กิจกรรม 
 

๒ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง           
การสงเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ 
จํานวน  ๒  กิจกรรม 
 

๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๙ 

 
องคประกอบท่ี  ๒  (ตอ)   

 
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 

การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

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

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง      
การจัดกิจกรรมสงเสริมโดยการนําหลักธรรมาภิบาล       
สูการปฏิบัติ ครบ  ๖ หลักการ  

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

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง      
การจัดกิจกรรมสงเสริมโดยการนําหลักธรรมาภิบาล      
สูการปฏิบัติ จํานวน ๔-๕ หลักการ 
 

๒ 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง      
การจัดกิจกรรมสงเสริมโดยการนําหลักธรรมาภิบาล        
สูการปฏิบัติ จํานวน  ๓  หลักการ 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๐ 

องคประกอบท่ี  ๒  (ตอ)   
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๙  สภานักเรียนมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม /
มีสวนรวมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ                    
และสิ่งแวดลอมท้ังในโรงเรียน
และชุมชน 
  
 
     
    
     
  

มีกิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง 
การจัดกิจกรรมสงเสริม/มีสวนรวมโดยการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน               
และชุมชน  จํานวน  ๕  กิจกรรมข้ึนไป 
 

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

มีกิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง  
การจัดกิจกรรมสงเสริม/มีสวนรวมโดยการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน              
และชุมชน  จํานวน  ๓-๔  กิจกรรม 
 

๒ 

มีกิจกรรมท่ีปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการท่ีแสดงถึง  
การจัดกิจกรรมสงเสริม/มีสวนรวมโดยการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน               
และชุมชน  จํานวน  ๒  กิจกรรม 
 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๑ 

องคประกอบท่ี  ๒  (ตอ)   
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 
การมีสวนรวมของสภานักเรียน
ในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 

๒.๑๐  สภานักเรียนมีการ
ดําเนินการประเมิน สรุป              
และรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมของสภานักเรียนทุก
โครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน 

     
 
 
 
 
 

มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมของสภานักเรียน รอยละ ๘๐ ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมท่ีสภานักเรียนดําเนินการ 
 

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

มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมของสภานักเรียน รอยละ ๖๐ – ๗๙ 
ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสภานักเรียน
ดําเนินการ 

๒ 

มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมของสภานักเรียน นอยกวารอยละ ๖๐ 
ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสภานักเรียน
ดําเนินการ  

๑ 
 

 
 

 

 

 

 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๒ 

องคประกอบท่ี  ๓  การสรางเครือขายความรวมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/ องคกรภาครัฐและเอกชน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 
การสรางเครือขาย 

ความรวมมือ 

ของสภานักเรียนกับ
ชุมชน / องคกรภาครัฐ
และเอกชน 

( ๒๐  คะแนน ) 

๓.๑ การกําหนด
แผนการดําเนินงาน
ในการสราง
เครือขาย 
( ๔  คะแนน ) 
 

๑.  มีแผนงาน/โครงการในการสรางเครือขายอยางชัดเจน  
๒.  มีปฏิทินและปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีกําหนดอยางชัดเจน  
๓.  มีการประเมิน สรุป และรายงานผลกิจกรรม 
๔.  มีการเผยแพรประชาสัมพันธ 
 

 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑.  เอกสารแผนงาน/โครงการ 
๒.  ภาพกิจกรรมปฏิบัติตามปฏิทิน 
๓.  การประเมินผลและสรุปกิจกรรม 
๔.  เอกสารการเผยแพร 
     ประชาสัมพันธ /Website 
๕.  คําสั่งการปฏิบัติงาน 
๖. หลักฐานอ่ืนๆ 

๓.๒  การ
กําหนดการทํางาน
ระหวางโรงเรียน /
ชุมชน / องคกร
ภาครัฐและเอกชน 
( ๔  คะแนน ) 
 

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

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑.  เอกสารแผนงาน/โครงการ 
๒.  การสมัภาษณคณะกรรมการสภา 
    นักเรียน/องคกรและเครือขายอ่ืนๆ 
    ท่ีเก่ียวของ 
๓.  ภาพกิจกรรม 
๔.  เอกสารรายงาน 
๕.  บันทึกการประชุม 
๖.  คําสั่งการปฏิบัติงาน 
๗. หลักฐานอ่ืนๆ 

 

 

 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๓ 

องคประกอบท่ี  ๓  (ตอ) 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 
การสรางเครือขาย 

ความรวมมือ 

ของสภานักเรียนกับ
ชุมชน / องคกรภาครัฐ
และเอกชน 

( ๒๐  คะแนน ) 

๓.๓  การมีสวนรวม 
ในการสนับสนุน
กิจกรรม
ประชาธิปไตย 
( ๔  คะแนน ) 

๑.  ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมประชาธิปไตย                  
     กับชุมชน/องคกรภาครัฐและเอกชน 
๒.  ไดรับการสนับสนุน องคความรู ประสบการณในดาน   
     ประชาธิปไตย  จากชุมชน/องคกรภาครัฐและเอกชน 
๓.  มีการใหความรู เรื่องประชาธิปไตยแกนักเรียนและชุมชน 
๔.  มีการทําขอตกลงเก่ียวกับประชาธิปไตยรวมกับเครือขาย   
    ชุมชน/องคกรภาครัฐและเอกชน 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 

๑.  เอกสารหลักฐาน/บันทึก 
     การรวมกิจกรรม 
๒.  ภาพกิจกรรม 
๓.  เอกสารรายงาน 
๔. หลักฐานอ่ืนๆ 
 

๓.๔  การไดรับการ
สนับสนุนปจจัย
ตางๆจากชุมชน / 
องคกรภาครัฐและ
เอกชน 
( ๔  คะแนน )  

๑.  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน/องคกรภาครัฐ 
    และเอกชน 
๒.  ไดรับการสนับสนุนบุคลากร สถานท่ี ในการดําเนิน  
     กิจกรรมสภานักเรียน จากชุมชน/องคกรภาครัฐ 
     และเอกชน 
๓.  มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย 
๔.  มีการจัดเวทีเสวนาแสดงออกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู     
    อยางหลากหลาย 

 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
๑ 

๑.  แผนงาน/โครงการ 
๒.  ภาพถายการปฏิบัติกิจกรรม 
๓.  ประเมินผลและสรุปรายงาน 
๔.  มีเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 
๕.  Website 
๖. หลักฐานอ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๔ 

องคประกอบท่ี  ๓  (ตอ) 
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 
การสรางเครือขายความ
รวมมือของสภานักเรียน
กับชุมชน / องคกร
ภาครัฐและเอกชน 

( ๒๐  คะแนน ) 

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

๑.  มีการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
๒.  มีการประเมิน สรุป รายงานผล กิจกรรมสภานักเรียนท่ี 
     ชัดเจน 
๓.  มีการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานผานสื่อท่ีหลากหลาย   
     (อยางนอย  ๒  ชองทางข้ึนไป) 
๔.  นําผลท่ีไดมาวางแผนในการดําเนินกิจกรรมของสภา 
     นักเรียน 

 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 

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

 

 

 

 

 

 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๕ 

 

องคประกอบท่ี  ๔  ผลงานดีเดน  (เฉพาะผลงานเก่ียวกับสภานักเรียนเทานั้น) 
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา คะแนน รองรอย/หลักฐาน 

ผลงานดีเดน  
(เฉพาะผลงานเก่ียวกับ
สภานักเรียนเทานั้น) 
( ๑๐  คะแนน ) 

๔.๑  ผลงาน              
สภานักเรียนท่ี
ประสบผลสําเร็จจน
ไดรับรางวัล                           
เกียรติบัตร                    
โลรางวัล   
( ๕  คะแนน ) 

พิจารณาผลงานจากรางวัลท่ีไดรับ 
๑. ระดับนานาชาติ 
๒. ระดับประเทศ 
๓. ระดับภูมิภาค 
๔. ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนท่ี 
๔. ระดับกลุม/เครือขาย 
(ใหเทียบเคียงแหลงท่ีมาของการไดรับรางวัลท้ังนี้ใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดย พิจารณาระดับสูงสุด
เพียงระดับเดียว) 

 
๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑. โลรางวัล 
๒. เหรียญรางวัล 
๓. เกียรติบัตร  
๔. หลักฐานอ่ืนๆ 
 

๔.๒  ผลงานท่ี          
ภาคภูมิใจ             
เชิงประจักษ  
( ๕  คะแนน )  
 

๑.  เปนแหลงเรียนรูใหแกชุมชน/ทองถ่ิน 
๒.  รวมกิจกรรมสาธารณะ วันสําคัญ  โอกาส 
     พิเศษ ตาง ๆ ในชุมชนและทองถ่ิน 
๓.  นําเสนอผลงานของสภานักเรียนในระดับตาง ๆ 
๔.  ผลงานท่ีไดรับการเผยแพรทางสื่อมวลชน 
๕.  ไดรับการยกยองชมเชยจากองคกร 
     หนวยงานตาง ๆ  

๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 

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

 



๒๖ 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

 

  ๒. ขอบเขตและรายละเอียดการประเมินสภาพจริงของโรงเรียนท่ีผานการคัดเลือก 
ในระดับภูมิภาค(ใชเวลาไมเกิน ๓  ชม.) มีรายละเอียด ดังนี้ 
      ๒.๑  จากการนําเสนอของสภานักเรียนใน ๔ องคประกอบ ตอคณะกรรมการประเมินสภาพจริง 
ซ่ึงทุกกิจกรรมท่ีนําเสนอเปนกิจกรรมสืบเนื่องจากเอกสารท่ีเสนอในระดับภูมิภาค  เปนกิจกรรมท่ีสภานักเรียน
ปฏิบัติจริง มีหลักฐานรองรอยการปฏิบัติจริงและกระทําอยางตอเนื่อง เปนปจจุบัน  ใหคณะกรรมการ
สามารถมองเห็นอยางชัดเจน 
     ๒.๒  มีหองสภานักเรียนจริง สําหรับสภานักเรียนใชในการปฏิบัติงาน มีองคประกอบ 
ขอมูล เอกสาร และรายละเอียดตางๆ ของสภานักเรียน เชน คูมือและแนวทางการดําเนินงาน,ระเบียบ
ขอบังคับ, โครงสรางการบริหารงาน และรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานสภานักเรียน สามารถเปน
แหลงเรียนรู เปนตนแบบใหผูอ่ืนศึกษาและเยี่ยมชมได 
     ๒.๓  สามารถประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ในรูปแบบการประชุมท่ีปฏิบัติใน
ปจจุบันใหคณะกรรมดูได ซ่ึงคณะกรรมการอาจเปนผูกําหนดหัวขอการประชุม 
     ๒.๔  การตอบคําถาม คณะกรรมการจะซักถามขอมูลเพ่ือความชัดเจน  รวมท้ังให
ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ.  

เกณฑ์การให้รางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๑.  โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ 
สภานักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ซ่ึงออกให้โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๒.  โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาค 
  โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาค  ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ระดับภูมิภาค  ซ่ึงออกให้โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

3.  โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ  
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ  ได้รับโล่รางวัล  เกียรติบัตร และงบประมาณ 

เพ่ือพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน
ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



๒๙ 
 

����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ.  

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  ๑ 

๑.  ช่ือสถานศึกษา……………………………………………………………….………………………………………....…. 

     หมู่ท่ี.................ถนน................................................ตําบล/แขวง.................................................. 

     อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์............................. 

 โทรศัพท์..................................................โทรสาร.......................................................................... 

 E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..............................................................................         

๒.  ประเภทโรงเรียนท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  (..........) ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา 

  (..........) ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

  (..........) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา 

๓.  ช่ือหัวหน้าสถานศึกษา.................................................................................................................. 

 หมายเลขโทรศัพท์........................................................................................................................ 

 E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

๔.  ช่ือครูผู้รับผิดชอบ......................................................................................................................... 

     หมายเลขโทรศัพท์........................................................................................................................ 

 E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

          ลงชื่อ............................................................หัวหน้าสถานศึกษา 

      (.............................................................) 

          ตําแหน่ง.............................................................................. 

      วันท่ี............เดือน............................พ.ศ...................... 

 



๓๐ 
 

����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนท่ี  ๒ 
 

แผนท่ีการเดินทางไปยังสถานศึกษา 

(เริ่มจากสถานท่ีสําคัญของอําเภอ) 

 

 

 

 

 

 

 

N 



๓๑ 
 

����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ.  

ศูนย์การคัดเลือกระดับภมูิภาคและผู้ประสานงาน 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
    99/7  ถนนสนามบิน อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 
    ผู้ประสานงาน    

๑. นางเบญจมาภรณ์ เปาริสา  โทร ๐๘0 - 7587035 
    2. นางวชิราภรณ์ ภูนาโท   โทร ๐๘0 - ๔109991 
 

ภาคกลาง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒  
   1051/3 ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี  

จังหวัดจันทบุรี  22๐๐๐ 
   ผู้ประสานงาน    

1. นายสุทิน  สุทธิเชษฐ์    โทร 081 - 9828114 
    2. นางสุดา  ชยางคนานนท์ โทร 081 - 9407900  

 
ภาคเหนือ     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 
   10/1 ถนนพหลโยธิน ตําบลหนองหลวง อําเภอเมืองตาก  

จังหวัดตาก 63000 
   ผู้ประสานงาน    

๑. นายกรธนา วีรวัฒน์  โทร 081 - 4751792   
            ๒. นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา โทร 088 - 8150830  

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



๓๒ 
 

����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ.  

การแบ่งภูมิภาค  77  จังหวัด 
 

ท่ี จังหวัด ท่ี จังหวัด 

ภาคกลาง  26  จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 

1 กรุงเทพมหานคร 1 เลย   
2 นนทบุรี 2 หนองบัวลําภู 
3 พระนครศรีอยุธยา 3 อุดรธานี 
4 ปทุมธานี   4 หนองคาย 
5 สระบุรี 5 บึงกาฬ 
6 สิงห์บุรี  6 นครพนม 
7 ลพบุรี 7 มุกดาหาร 
8 ชัยนาท 8 สกลนคร 
9 อ่างทอง 9 กาฬสินธุ์ 

10 ฉะเชิงเทรา 10 ขอนแก่น       
11 สมุทรปราการ 11 มหาสารคาม 
12 ปราจีนบุรี 12 ร้อยเอ็ด    
13 นครนายก 13 ศรีสะเกษ 
14 สระแก้ว 14 ยโสธร 
15 ราชบุรี 15 อุบลราชธานี   
16 กาญจนบุรี 16 อํานาจเจริญ 
17 สุพรรณบุรี 17 ชัยภูมิ 
18 นครปฐม 18 นครราชสีมา 
19 เพชรบุรี 19 บุรีรัมย์ 
20 ประจวบคีรีขันธ์ 20 สุรินทร์ 
21 สมุทรสงคราม 

 
22 สมุทรสาคร 
23 จันทบุรี   
24 ตราด   
25 ชลบุร ี   
26 ระยอง   

 
 
 
 



๓๓ 
 

����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ.  

ภาคใต้ 14  จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัด   

1 สุราษฎร์ธานี  1 เชียงใหม่  
2 ชุมพร 2 แม่ฮ่องสอน 
3 นครศรีธรรมราช 3 ลําปาง  
4 พัทลุง 4 ลําพูน 
5 ตรัง 5 เชียงราย 
6 กระบ่ี 6 พะเยา 
7 พังงา 7 แพร่  
8 ภูเก็ต 8 น่าน 
9 ระนอง 9 สุโขทัย  

10 นราธิวาส 10 ตาก 
11 ปัตตานี 11 พิษณุโลก  
12 ยะลา 12 อุตรดิตถ์ 
13 สงขลา 13 เพชรบูรณ์ 
14 สตูล 14 กําแพงเพชร 

  15 พิจิตร 
  16 นครสวรรค์  
  17 อุทัยธานี 
      
      
      

 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๓๔ 

 

 (ตัวอยาง)  แบบบันทึกการใหคะแนนการคัดเลือกโรงเรยีนตนแบบสภานักเรียน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประเภทโรงเรียน..........................................................................  ระดับ.......................................................................   

(สําหรับกรรมการรายบุคคล  ใชควบคูกับตารางแสดงรายละเอียดขอบเขตและวิธีการประเมินแตละองคประกอบ) 

ที่ โรงเรียน องคประกอบที ่ ๑ องคประกอบที ่ ๒ องคประกอบที่  ๓ องคประกอบที ่ ๔ รวม 
๔  ตัวบงชี ้ ๓๕  คะแนน ๑๐  ตัวบงชี ้๓๕  คะแนน ๕  ตัวบงชี ้ ๒๐  คะแนน ๒  ตัวบงชี ้ ๑๐  คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       
       

                                                                   ลงชื่อ.........................................................กรรมการคนท่ี............. 

(.........................................................) 

ตําแหนง........................................................................... 

 

 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๓๕ 

 

(ตัวอยาง)  แบบบันทึกการใหคะแนนการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
ประเภทโรงเรียน..........................................................................  ระดับ.......................................................................  

ช่ือสถานศึกษา..............................................................................................................  
(สําหรับกรรมการคัดเลือกเปนชุด) 

องคประกอบที่ประเมิน กรรมการคนที่ รวม เฉลี่ย ลําดับที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

องคประกอบที่  ๑ 
๔  ตัวบงชี ้ ๓๕  คะแนน 

 
 

           

องคประกอบที่  ๒ 
๑๐  ตัวบงชี ้๓๕  คะแนน 

            

องคประกอบที่  ๓ 
๕  ตัวบงชี ้ ๒๐  คะแนน 

            

องคประกอบที่  ๔ 
๒  ตัวบงชี ้ ๑๐  คะแนน 

            

 

ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ 

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

 

 



 

  คูมือการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๓๖ 

 

 (ตัวอยาง)  สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

 (..............)  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (..............)  ระดับภูมิภาค (..............)  ระดับประเทศ 
ท่ี โรงเรียน สังกัด สพป. / สพม. / สช. ประเภทโรงเรียนท่ีสง ท่ีอยู และโทรศัพทท่ีติดตอได 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
หมายเหตุ  สงมาพรอมกับใบสมัครและเอกสารเพ่ือเปนขอมูลในระดับภูมิภาคและประเทศ 


