
 



 

  

 

ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำกิจกรรม                   
“สภำนักเรียน” ให้โรงเรียนได้น ำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบำท
หน้ำที่ควำมเป็นพลเมืองและวิถีประชำธิปไตย  อันได้แก่  คำรวธรรม  สำมัคคีธรรม  ปัญญำธรรม  รวมทั้ง
หลักธรรมำภิบำล  กำรมีจิตอำสำและพัฒนำตนเองได้อย่ำงเต็มศักยภำพ  อันส่งผลต่อคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์  บนพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมก้ำวสู่ควำมเป็นสำกล                   
โดยอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคีเครือข่ำย 

 กำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน   เป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยให้กำรด ำเนินงำน                      
สภำนักเรียนมีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้กระบวนกำรคัดเลือกเป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์  
ยุติธรรม  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จึงได้จัดท ำคู่มือกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ        
สภำนักเรียน  โดยสำระที่น ำเสนอในคู่มือนี้  นอกจำกน ำเสนอหลักกำรควำมเป็นมำโดยย่อแล้ว  สิ่งส ำคัญ
ที่คณะกรรมกำรจะต้องศึกษำอย่ำงละเอียดเพ่ือให้เข้ำใจและด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง  ได้แก่  หลักเกณฑ์
และวิธีกำรคัดเลือก  องค์ประกอบของกรรมกำร  ขอบเขตและวิธีกำรประเมิน  เกณฑ์กำรให้รำงวัล                 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ  รวมทั้งกำรจัดท ำคะแนน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ขอให้คณะกรรมกำรคัดเลือกทั้งในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  ระดับภูมิภำค  ระดับประเทศ  ด ำเนินกำรประเมินและคัดเลือกตำมคู่มือนี้อย่ำงเคร่งครัด  
เพ่ือให้กระบวนกำรคัดเลือกมีรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกัน  ผลกำรคัดเลือกมีควำมถูกต้องเที่ยงตรง              
ผู้รับกำรประเมินได้รับควำมยุติธรรม  ท ำให้สำธำรณชนยอมรับผลกำรคัดเลือกด้วยควำมมั่นใจ  อันเป็น
กำรส่งเสริมคุณค่ำของโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน     
 

 

 

 

ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๑ 

 

 
คู่มือการคัดเลือกโรงเรยีนต้นแบบสภานักเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 

หลักการ 

 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าหากได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสให้ ใช้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  ย่อมเป็นก าลังส าคัญในการสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ธ ารงค์ไว้
ซึ่งความเป็นชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สามารถพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมอารยประเทศ เด็กและเยาวชนทุกคนจึงเป็นอนาคตที่ดี               
ของสังคมและประเทศชาติ   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนให้มีคุณธรรมน าความรู้  การสร้างความตระหนักและความส านึกในคุณค่าตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างความสมานฉันท์  การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  ท้องถิ่น  ในการจัดการศึกษาและสร้างเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน   

 ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม “สภานักเรียน” ให้โรงเรียนได้น าไปปฏิบัติ 
เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถี
ประชาธิปไตย  อันได้แก่  คารวธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม  รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล  การมี      
จิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  อันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บนพ้ืนฐาน    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล  โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคี
เครือข่าย  

 เพ่ือเป็นการยกย่อง  เชิดชู เกียรตินักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  โรงเรียน  ที่ทุ่มเท  เสียสละ             
น าสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับโรงเรียน  ชุมชน  ประเทศชาติ  มีผลงาน
ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง  สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่าย      
ช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งในการด าเนินงานสภานักเรียนให้แก่โรงเรียนอ่ืนๆ ได้ จึงได้ก าหนดให้มี       
การคัดเลือก  โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใช้
คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  

 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  หมายถงึ  โรงเรียนที่ด าเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน โดยผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันด าเนินการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมและวิถีประชาธิปไตย ได้แก่  คารวธรรม 
สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม  อย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา  รวมทั้งจัดกิจกรรมในการ  



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๒ 

 

ปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ  การเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค      
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจนประสบความส าเร็จเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอ่ืนได้   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ดังนี้ 
 ๑.  หลักเกณฑ์ 

  ๑.๑  ประเภทของโรงเรียน  
   การประเมินเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการแบ่งประเภท ของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนออกเป็น  
๓  ประเภท ดังนี้ 
   ๑.๑.๑  โรงเรียนประถมศึกษา  คือ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  หรือ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖  
   ๑.๑.๒   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คือ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖      
   ๑.๑.๓  โรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

  ๑.๒  จ านวนโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะด าเนินการประเมินเพ่ือคัดเลือก  
ให้ไดโ้รงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในระดับประเทศ จ านวน   ๑๖  โรงเรียน  รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน  

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 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 เงื่อนไขการส่งเข้ารับการคัดเลือก 
    โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ 

ไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกได้  ยกเว้นได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี    



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๓ 

 

 ๒.  วิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

  วิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

  ๒.๑  ระดับสถานศึกษา   
   สถานศึกษาแจ้งความประสงค์สมัคร  เข้ารับการประเมินเพ่ือคัดเลือกเป็นโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียนต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
   ๒.๑.๑  โรงเรียนตามข้อ  ๑.๑.๑ และ  ๑.๑.๒  ให้ส่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนสังกัด 

       ๒.๑.๒  โรงเรียนตามข้อ  ๑.๑.๓  ให้ส่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

   โดยส่งใบสมัครตามแบบที่ก าหนดในภาคผนวก   พร้อมเอกสารผลงานการด าเนินงาน
สภานักเรียน  จ านวน  ๑  เลม่  ไม่เกิน  ๑๐๕  หน้า  นับตั้งแตป่กหน้าถึงปกหลัง    หากเกินจะไม่รับ
พิจารณา  พร้อมส าเนาจ านวน  ๒ เล่ม (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร) 

  ๒.๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
   ๒.๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   ๒.๒.๒ ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือให้ได้โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ดังนี้  
                                  (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สามารถคัดเลือกส่งได้     
เขตพื้นที่ละ ๑ - ๒ โรงเรียน(ประเภทประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) ในระดับภูมิภาค  
                                 (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกจังหวัดละ ๑ โรงเรียน 
ยกเว้นโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร คัดเลือกเขตละ ๑ 
โรงเรียน 
   ๒.๒.๓  เสนอผลการคัดเลือกพร้อมใบสมัคร  เอกสารเล่มต้นฉบับจ านวน ๑ เล่ม 
เอกสารเล่มส าเนา ๒ เล่ม (ชุดเดิม)  ให้ศูนย์ประสานการคัดเลือกระดับภูมิภาค  (ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด)  

  ๒.๓  ระดับภูมิภาค  
   ๒.๓.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับภูมิภาค โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒.๓.๒  ด าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสาร เพ่ือให้ได้โรงเรียนต้นแบบ         
สภานักเรียนระดับภูมิภาค ๆ ละ  ๒  โรงเรียน  ในแต่ละประเภท  รายละเอียดดังนี้  

ประเภทโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 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  เสนอผลการคัดเลือกพร้อมใบสมัคร เอกสารเล่มต้นฉบับ ๑ เล่ม  เอกสาร   
เล่มส าเนา  ๑  เล่ม  (ชุดเดิม)  ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๔ 

 

  ๒.๔  ระดับประเทศ  

   ๒.๔.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒.๔.๒  การด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการจะพิจารณาโดยการประเมินสภาพจริง 
ของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค  เพ่ือให้ได้โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ   
ในแต่ละประเภท   รายละเอียดดังนี้  

ประเภทโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน  

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 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  โรงเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ

ต้องได้คะแนนจากการประเมินจากสภาพจริงสูงสุด และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒.๔.๔ เสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ๓. การด ารงสภาพโรงเรียนต้นแบบ 

  โรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศแล้ว จะต้องผ่านการ
ประเมินความยั่งยืน ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือด ารงสภาพ
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนทุกปีเป็นเวลา ๓ ปี  ตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน    
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 ๑.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มีองค์ประกอบคณะกรรมการ  จ านวนไม่เกิน ๙  คน  ดังนี้    
  ๑.๑  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ   
  ๑.๒  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นกรรมการ 
  ๑.๓  ศึกษานิเทศก์ หรือนักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการ 
  ๑.๔  ผู้แทนครูสายผู้สอน  เป็นกรรมการ 
  ๑.๕  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๖  เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงานสภานักเรียนเขตพ้ืนที่ การศึกษา   เป็นกรรมการ                      
และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.  ระดับภูมิภาค  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามความเหมาะสม 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๕ 

 

 ๓.  ระดับประเทศ  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ   
     ๑. เอกสารที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

  ๒. การประเมินตามสภาพจริงในระดับประเทศจะไม่แจ้งก าหนดการล่วงหน้า 
  ๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๖ 

 

แผนภูมิการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  คัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  เสนอผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารให้ศูนย์ประสาน                  
      การคัดเลือกระดับภูมภิาค  (๔  ภูมิภาค)   

สถานศึกษา 
  แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการคัดเลือกต่อส านักงาน             
      เขตพื้นท่ีการศึกษาตามที่ก าหนด   

ระดับภูมิภาค 

  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับภูมิภาค                   
      โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  คัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  เสนอผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารให้ส านักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ระดับประเทศ 

  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ                     
      โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  คัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  เสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
       

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  คณะกรรมการอ านวยการพิจารณารับรองผลการคัดเลือก 
  ประกาศผลการคดัเลือก 
  มอบรางวัล  ประกาศเกียรตคิุณ  ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๗ 

 

 

ขอบเขตการประเมินและวิธีการประเมิน  
 ๑.  ขอบเขตการประเมินด้านเอกสาร   

  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  มีขอบเขตการประเมินใน  ๔  องค์ประกอบ  
จ านวน  ๒๑  ตัวบ่งชี้  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ ๑  การด าเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
จ านวน  ๔  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่   
   ๑.๑  การส่งเสริมและประชาธิปไตยของโรงเรียน 
   ๑.๒  การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับการจัดการเรียนรู้ 
   ๑.๓  ที่มาของสภานักเรียนสอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตย 
   ๑.๔  การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน 

  องค์ประกอบที่ ๒  การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน  จ านวน  ๑๐  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่   
   ๒.๑  สภานักเรียนมีกระบวนการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ   
   ๒.๒  สภานักเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถี 

ประชาธิปไตย สอดคล้องหลักการคารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม 
   ๒.๓ สภานักเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ                

พอเพียง  
   ๒.๔  สภานักเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   ๒.๕  สภานักเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิพ้ืนฐานของเด็ก   ๔   
ประการ 

   ๒.๖  สภานักเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลโลก/เตรียมความ 
    พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   ๒.๗ สภานักเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้ง                    

สภานักเรียน/รณรงค์ เผยแพร่ความรู้/มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 
   ๒.๘  สภานักเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการน าหลักธรรมาภิบาลสู่                                                   
                             การปฏิบัติ 
   ๒.๙  สภานักเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                             และสิ่งแวดล้อม   
   ๒.๑๐ สภานักเรียนมีการด าเนินการประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม                          
          ทุกกิจกรรมของสภานักเรียนอย่างชัดเจน 

 

 

 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๘ 

 

  องค์ประกอบที่  ๓   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน / 
องค์กรภาครัฐและเอกชน จ านวน  ๕  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่   
   ๓.๑  การก าหนดแผนการด าเนินงานในการสร้างเครือข่าย 
   ๓.๒  การก าหนดการท างานระหว่างโรงเรียน /ชุมชน / องค์กรภาครัฐและเอกชน 

 ๓.๓  การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย 
   ๓.๔  การได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่างๆจากชุมชน / องค์กรภาครัฐและเอกชน 
      ๓.๕  การประเมิน สรุป รายงานผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสภานักเรียน 

   องค์ประกอบที่  ๔  ผลงานดีเด่น  (เฉพาะผลงานเกี่ยวกับสภานักเรียนเท่านั้น)  จ านวน   
๒  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่   

 ๔.๑  ผลงานสภานักเรียนที่ประสบผลส าเร็จจนได้รับรางวัล  เกียรติบัตร  โล่รางวัล                
            และอ่ืน ๆ   

   ๔.๒  ผลงานที่ภาคภูมิใจเชิงประจักษ์ 

  รายละเอียดการประเมินด้านเอกสาร  มีแนวทางการในการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๙ 

 
องค์ประกอบที่ ๑  การด าเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน   

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
การด าเนินงานส่งเสริม 
สภานักเรียน 
และประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
( ๓๕ คะแนน ) 

๑.๑  การส่งเสริม 
ประชาธิปไตย            
ของสถานศึกษา 
( ๑๔  คะแนน) 

๑.  มีแผนงานโครงการส่งเสริมสภานักเรียน 
     และประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒.  มีระเบียบ/ข้อบังคับ/ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียน 
     ของโรงเรียน  
๓.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ครูที่ปรึกษากิจกรรม 
๔.  มีการประชุม/วางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
๕.  มีห้อง/สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมของสภานักเรียน 
๖.  มีการอบรม/พัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน 
๗.  มีกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจากสภารุ่นพ่ี 
๘.  มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของการ 
     ส่งเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษา 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
๒ 
๑ 
๒ 
๑ 
๒ 

๑.  เอกสารแผนงานโครงการ 
๒.  เอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ/ธรรมนูญ 
     การด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน 
๓.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    
     ด าเนินงาน 
๔.  บันทึกการประชุม 
๕.  เอกสารรายงานการพัฒนานักเรียน 
๖.  เอกสารคู่มือ/แนวทางการ 
     ด าเนินงานสภานักเรียน 
๗.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๘.  หลักฐานอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๐ 

องค์ประกอบที่ ๑  (ต่อ) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแน
น 

ร่องรอย/หลักฐาน 

การด าเนินงานส่งเสริม 
สภานักเรียน 
และประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
( ๓๕ คะแนน ) 

๑.๒  ที่มาของสภา
นักเรียนสอดคล้อง
กับกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
( ๘  คะแนน) 

๑.  มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม                    
     สภานักเรียน 
๒.  มีกระบวนการรับสมัครตัวแทนนักเรียน 
๓.  มีการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร 
๔.  มีการเลือกตั้งตัวแทนนักเรียน  ทุกคนมีส่วนร่วม   
     ด้วยกระบวนการประชาธิปไตย 
๕.  มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 

๑ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๑ 

๑.  เอกสารการประชาสัมพันธ์ 
๒.  เอกสารการประกาศรับสมัคร 
๓.  เอกสารการหาเสียงของผู้สมัคร 
๔.  เอกสารการเลือกตั้ง  เช่นบัตรลงคะแนน  
     บัญชีรายชื่อ ประกาศผลการเลือกตั้ง  เป็นต้น 
๕.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๖.  หลักฐานอื่นๆ 

๑.๓  การก าหนด
บทบาทหน้าที่           
ของคณะกรรมการ
สภานักเรียน 
( ๘  คะแนน) 

๑.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
๒.  มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียน 
๓.  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ                      
     สภานักเรียน 
๔.  มีคู่มือ/แนวทางการด าเนินงานสภานักเรียน 
     ของโรงเรียน 

๑ 
๑ 
๒ 
 

๔ 
 
 

๑.  เอกสารระเบียบการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน 
๒.  ประกาศ/ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
๓.  เอกสารแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
     สภานักเรียน 
๔.  เอกสารก าหนดบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ 
     สภานักเรียน 
๕.  เอกสารคู่มือ/แนวทางการด าเนินงานสภา 
    นักเรียนของโรงเรียน 
๖.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๗. หลักฐานอื่นๆ 

 

 

 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๑ 

องค์ประกอบที่ ๑  (ต่อ) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
การด าเนินงานส่งเสริม 
สภานักเรียน 
และประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
( ๓๕ คะแนน ) 

๑.๔  การบรูณาการ
กิจกรรม                   
สภานักเรียนกับ 
การจัดการเรียนรู้ 
( ๕ คะแนน) 

มีการบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับการจัดการเรียนรู้ 
๑.   บูรณาการงานกิจกรรมสภานักเรียนมากกว่า  ๕  สาระ   
๒.    บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนใน  ๕  สาระ                            
๓.   บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนใน  ๔  สาระ                         
๔.   บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนใน  ๓  สาระ                       
๕.   บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนใน  ๒  สาระ                             
  

 
๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 
 

๑.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒.  ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓.  หลักฐานอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๒ 

องค์ประกอบที่  ๒  การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ของโรงเรียน 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 

การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๑  สภานักเรียนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
   (๑)  การก าหนดแผนงาน/ 
        โครงการ/กิจกรรม 
   (๒)  การจัดตั้งชุมนุม/ชมรม 
   (๓)  การประชุม 
   (๔)  การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
   (๕)  การประเมินผล 
   (๖)  การรายงานผล 
    

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบโดยนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ชุมชน            
มีส่วนร่วม  ประกอบด้วยรายการที่ก าหนด                       
ครบ  ๖  รายการ  ตามที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ 

๔ ๑.  แผนงาน/โครงการ/ 
     กิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม 
๒.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓.  บันทึกการประชุม 
๔.  รายงานโครงการ/ 
     กิจกรรม 
๕.  หลักฐานอื่นๆ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบโดยนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ชุมชน             
มีส่วนร่วม  ประกอบด้วยรายการที่ก าหนด                         
๕  รายการ  ตามที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ 

๓ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบโดยนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ชุมชน             
มีส่วนร่วม  ประกอบด้วยรายการที่ก าหนด                         
๔  รายการ  ตามที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ 

๒ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบโดยนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ชุมชน              
มีส่วนร่วม  ประกอบด้วยรายการที่ก าหนด                 
จ านวน  ๑-๓  รายการ  ตามที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ 

๑ 

 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๓ 

องค์ประกอบที่  ๒  (ต่อ)   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๒  สภานักเรียนมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยตามวิถี
ประชาธิปไตย  สอดคล้อง       
ตามหลักการ ๓  ประการ 
    (๑)  คารวธรรม  เช่น  
การท าความเคารพ  ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย ฯลฯ 
    (๒)  สามัคคีธรรม เช่น                 
การร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ ฯลฯ 
    (๓)  ปัญญาธรรม  เช่น     
การใช้เหตุผล  การแก้ปัญหา  
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ฯลฯ  

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ                        
ที่ครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม  สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม  จ านวน  ๖  กิจกรรมขึ้นไป 
 

๔ ๑.  แผนงาน/โครงการ/ 
     กิจกรรม 
๒.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓.  บันทึกการประชุม/  
     วางแผน 
๔.  ค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการ 
๕.  รายงานผลโครงการ/ 
     กิจกรรม 
๖.  หลักฐานอื่นๆ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ                   
ที่ครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม  สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม  จ านวน  ๔-๕  กิจกรรม 
 

๓ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ                      
ทีค่รอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม  สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม  จ านวน  ๒-๓  กิจกรรม 

๒ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหาสาระ/กระบวนการ                    
ที่ครอบคลุมแสดงถึงการมีคารวธรรม  สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม  หรือสอดคล้องหลักการอย่างใด                   
อย่างหนึ่งอย่างน้อย  ๑  กิจกรรม 

๑ 

 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๔ 

องค์ประกอบที่  ๒  (ต่อ)   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๓  สภานักเรียนมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคล้องตาม
คุณลักษณะ  ๓  ประการ 
    (๑) ความพอประมาณ 
    (๒) ความมีเหตุผล 
    (๓) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ภายใต้เงื่อนไข 
   - ความรู้  (รอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง) 
   - คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต  
การใช้สติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิต  ขยันอดทน  แบ่งปัน)  

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง           
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน  ๖  กิจกรรมขึ้นไป 
 

๔ ๑. แผนงาน/โครงการ/ 
    กิจกรรม 
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓. บันทึกการประชุม/ 
    วางแผน 
๔. ค าสั่งแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการ 
๕. รายงานผลโครงการ/ 
    กิจกรรม 
๖. หลักฐานอื่นๆ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง             
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน  ๔-๕  กิจกรรม 
 

๓ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง             
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน  ๒-๓  กิจกรรม 
 

๒ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง             
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อย่างน้อย  ๑  กิจกรรม 

๑ 

 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๕ 

องค์ประกอบที่  ๒  (ต่อ)   
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 

การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔  สภานักเรียนมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม/
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ๙ ประการ 
    (๑)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
    (๒)  ซื่อสัตย์สุจริต 
    (๓)  มีวินัย 
    (๔)  ใฝ่เรียนรู ้
    (๕)  อยู่อย่างพอเพียง 
    (๖)  มุ่งม่ันในการท างาน 
    (๗)  รักความเป็นไทย 
    (๘)  มีจิตสาธารณะ 
    (๙)  กตัญญู 
  
    

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง             
การส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ                        
อันพึงประสงค์ ๙ ประการ จ านวน  ๖  กิจกรรมขึ้นไป 
 

๔ ๑.  แผนงาน/โครงการ/ 
     กิจกรรม 
๒.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓.  บันทึกการประชุม/   
     วางแผน 
๔.  ค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการ 
๕.  รายงานผลโครงการ/ 
     กิจกรรม 
๖.  หลักฐานอื่นๆ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง          
การส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ                          
อันพึงประสงค์ ๙ ประการ   จ านวน  ๔-๕  กิจกรรม 
 

๓ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง               
การส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ                    
อันพงึประสงค์ ๙ ประการ  จ านวน  ๒-๓  กิจกรรม 
 

๒ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึงการ
ส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ                           
อันพึงประสงค์ ๙ ประการ  อย่างน้อย  ๑  กิจกรรม 

๑ 

 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๖ 

องค์ประกอบที่  ๒  (ต่อ)   
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 

การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๕  สภานักเรียนมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สิทธิเด็ก  ๔ ประการ คือ 
    (๑) สิทธิที่จะมีชีวิต 
    (๒) สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง 
    (๓) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 
    (๔) สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 
 
  
    

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง              
การส่งเสริมสิทธิเด็กครบทั้ง  ๔  ประการ  
 

๔ ๑.  แผนงาน/โครงการ/ 
     กิจกรรม 
๒.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓.  บันทึกการประชุม/ 
     วางแผน 
๔.  ค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการ 
๕.  รายงานผลโครงการ/ 
     กิจกรรม 
๖. หลักฐานอื่นๆ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง               
การส่งเสริมสิทธิเด็กอย่างน้อย  ๓  ประการ  
 

๓ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง             
การส่งเสริมสิทธิเด็กอย่างน้อย  ๒  ประการ  
 

๒ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง               
การส่งเสริมสิทธิเด็ก  ๑  ประการ  
 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๗ 

องค์ประกอบที่  ๒  (ต่อ)   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๖  สภานักเรียนมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
    (๑)  ความเป็นพลโลก 
    (๒)  การเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     
  
    

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง           
การส่งเสริมความเป็นพลโลกและการเตรียม                 
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จ านวน  ๔  กิจกรรมขึ้นไป 
 

๓ ๑.  แผนงาน/โครงการ/ 
     กิจกรรม 
๒.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓.  บันทึกการประชุม/ 
     วางแผน 
๔.  ค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการ 
๕.  รายงานผลโครงการ/ 
     กิจกรรม 
๖.  หลักฐานอื่นๆ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง           
การส่งเสริมความเป็นพลโลกและการเตรียม                
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จ านวน  ๒-๓  กิจกรรม 
 

๒ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง            
การส่งเสริมความเป็นพลโลกและการเตรียม                   
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จ านวน  ๑  กิจกรรม 
 

๑ 

 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๘ 

องค์ประกอบที่  ๒  (ต่อ)   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๗  สภานักเรียนมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม/
สนับสนุนการเลือกตั้ง 
    (๑) การเลือกตั้งสภานักเรียน 
    (๒) การรณรงค์/เผยแพร่
ความรู้การเลือกตั้งสู่โรงเรียน/
ชุมชน 
    (๓) การมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 
     
  
    

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง         
การส่งเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ 
จ านวน  ๕  กิจกรรมขึ้นไป 
 

๓ ๑.  แผนงาน/โครงการ/ 
     กิจกรรม 
๒.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓.  บันทึกการประชุม/ 
     วางแผน 
๔.  ค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการ 
๕.  รายงานผลโครงการ/ 
     กิจกรรม 
๖. หลักฐานอื่นๆ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง           
การส่งเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ 
จ านวน  ๓-๔  กิจกรรม 
 

๒ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง           
การส่งเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ 
จ านวน  ๒  กิจกรรม 
 

๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๑๙ 

 
องค์ประกอบที่  ๒  (ต่อ)   

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 

การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๘  สภานักเรียนมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
โดยการน าหลักธรรมาภิบาล       
สู่การปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข 
   (๑) หลักนิติธรรม 
   (๒) หลักคุณธรรม 
   (๓) หลักความโปร่งใส 
   (๔) หลักความมีส่วนร่วม 
   (๕) หลักความรับผิดชอบ 
   (๖) หลักความคุ้มค่า    
     
  

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง      
การจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการน าหลักธรรมาภิบาล       
สู่การปฏิบัติ ครบ  ๖ หลักการ  

๓ ๑.  แผนงาน/โครงการ/ 
     กิจกรรม 
๒.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓.  บันทึกการประชุม/ 
    วางแผน 
๔.  ค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการ 
๕.  รายงานผลโครงการ/ 
     กิจกรรม 
๖.  หลักฐานอื่นๆ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง      
การจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการน าหลักธรรมาภิบาล      
สู่การปฏิบัติ จ านวน ๔-๕ หลักการ 
 

๒ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง      
การจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการน าหลักธรรมาภิบาล        
สู่การปฏิบัติ จ านวน  ๓  หลักการ 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๐ 

องค์ประกอบที่  ๒  (ต่อ)   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 

๒.๙  สภานักเรียนมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม /
มีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ                    
และสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน
และชุมชน 
  
 
     
    
     
  

มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง 
การจัดกิจกรรมส่งเสริม/มีส่วนร่วมโดยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน               
และชุมชน  จ านวน  ๕  กิจกรรมขึ้นไป 
 

๓ ๑. แผนงาน/โครงการ/ 
    กิจกรรม 
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓. บันทึกการประชุม/ 
    วางแผน 
๔. ค าสั่งแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการ 
๕. รายงานผล 
    โครงการ/กิจกรรม 
๖. หลักฐานอื่นๆ 

มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง  
การจัดกิจกรรมส่งเสริม/มีส่วนร่วมโดยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน              
และชุมชน  จ านวน  ๓-๔  กิจกรรม 
 

๒ 

มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหา/กระบวนการที่แสดงถึง  
การจัดกิจกรรมส่งเสริม/มีส่วนร่วมโดยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน               
และชุมชน  จ านวน  ๒  กิจกรรม 
 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๑ 

องค์ประกอบที่  ๒  (ต่อ)   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
( ๓๕  คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 

๒.๑๐  สภานักเรียนมีการ
ด าเนินการประเมิน สรุป              
และรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมของสภานักเรียนทุก
โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน 

     
 
 
 
 
 

มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมของสภานักเรียน ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่สภานักเรียนด าเนินการ 
 

๓ ๑. แผนงาน/โครงการ/ 
    กิจกรรม 
๒.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓.  บันทึกการประชุม/ 
    วางแผน 
๔.  ค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการ 
๕.  รายงานผล 
    โครงการ/กิจกรรม 
๖. หลักฐานอื่นๆ 
 
 

มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมของสภานักเรียน ร้อยละ ๖๐ – ๗๙ 
ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สภานักเรียน
ด าเนินการ 

๒ 

มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมของสภานักเรียน น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สภานักเรียน
ด าเนินการ  

๑ 
 

 
 

 

 

 

 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๒ 

องค์ประกอบที่  ๓  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/ องค์กรภาครัฐและเอกชน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
การสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือ 

ของสภานักเรียนกับ
ชุมชน / องค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

( ๒๐  คะแนน ) 

๓.๑ การก าหนด
แผนการด าเนินงาน
ในการสร้าง
เครือข่าย 
( ๔  คะแนน ) 
 

๑.  มีแผนงาน/โครงการในการสร้างเครือข่ายอย่างชัดเจน  
๒.  มีปฏิทินและปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนดอย่างชัดเจน  
๓.  มีการประเมิน สรุป และรายงานผลกิจกรรม 
๔.  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑.  เอกสารแผนงาน/โครงการ 
๒.  ภาพกิจกรรมปฏิบัติตามปฏิทิน 
๓.  การประเมินผลและสรุปกิจกรรม 
๔.  เอกสารการเผยแพร่ 
     ประชาสัมพันธ์ /Website 
๕.  ค าสั่งการปฏิบัติงาน 
๖. หลักฐานอื่นๆ 

๓.๒  การ
ก าหนดการท างาน
ระหว่างโรงเรียน /
ชุมชน / องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 
( ๔  คะแนน ) 
 

๑.  มีเครือข่ายการท างานระหว่างโรงเรียน/ องค์กร  
     ภาครัฐ และเอกชน 
๒.  เครือข่ายให้การสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน                    
     อย่างต่อเนื่อง  
๓.  สภานักเรียนให้ความร่วมมือ สนับสนุนเครือข่าย                
     อย่างต่อเนื่อง 
๔.  มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการท างานของ 
     เครือข่าย 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑.  เอกสารแผนงาน/โครงการ 
๒.  การสมัภาษณ์คณะกรรมการสภา 
    นักเรียน/องค์กรและเครือข่ายอื่นๆ 
    ที่เกี่ยวข้อง 
๓.  ภาพกิจกรรม 
๔.  เอกสารรายงาน 
๕.  บันทึกการประชุม 
๖.  ค าสั่งการปฏิบัติงาน 
๗. หลักฐานอื่นๆ 

 

 

 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๓ 

องค์ประกอบที่  ๓  (ต่อ) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
การสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือ 

ของสภานักเรียนกับ
ชุมชน / องค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

( ๒๐  คะแนน ) 

๓.๓  การมีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุน
กิจกรรม
ประชาธิปไตย 
( ๔  คะแนน ) 

๑.  ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมประชาธิปไตย                  
     กับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน 
๒.  ได้รับการสนับสนุน องค์ความรู้ ประสบการณ์ในด้าน   
     ประชาธิปไตย  จากชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน 
๓.  มีการให้ความรู้ เรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียนและชุมชน 
๔.  มีการท าข้อตกลงเกี่ยวกับประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่าย   
    ชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 

๑.  เอกสารหลักฐาน/บันทึก 
     การร่วมกิจกรรม 
๒.  ภาพกิจกรรม 
๓.  เอกสารรายงาน 
๔. หลักฐานอื่นๆ 
 

๓.๔  การได้รับการ
สนับสนุนปัจจัย
ต่างๆจากชุมชน / 
องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 
( ๔  คะแนน )  

๑.  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน/องค์กรภาครัฐ 
    และเอกชน 
๒.  ได้รับการสนับสนุนบุคลากร สถานที่ ในการด าเนิน  
     กิจกรรมสภานักเรียน จากชุมชน/องค์กรภาครัฐ 
     และเอกชน 
๓.  มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย 
๔.  มีการจัดเวทีเสวนาแสดงออกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
    อย่างหลากหลาย 

 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
๑ 

๑.  แผนงาน/โครงการ 
๒.  ภาพถ่ายการปฏิบัติกิจกรรม 
๓.  ประเมินผลและสรุปรายงาน 
๔.  มีเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๕.  Website 
๖. หลักฐานอื่นๆ 
 

 
 
 
 
 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๔ 

องค์ประกอบที่  ๓  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของสภานักเรียน
กับชุมชน / องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

( ๒๐  คะแนน ) 

๓.๕  การประเมิน 
สรุป รายงานผล
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสภา
นักเรียน 
( ๔  คะแนน) 

๑.  มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๒.  มีการประเมิน สรุป รายงานผล กิจกรรมสภานักเรียนที่ 
     ชัดเจน 
๓.  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อที่หลากหลาย   
     (อย่างน้อย  ๒  ช่องทางขึ้นไป) 
๔.  น าผลที่ได้มาวางแผนในการด าเนินกิจกรรมของสภา 
     นักเรียน 

 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑.  แบบส ารวจ 
๒.  เอกสารประชาสัมพันธ์ 
๓.  ภาพถ่าย 
๔.  สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
๕.  บันทึกการประชุม 
๖.  รายงานกิจกรรม 
๗.  Website 
๘. หลักฐานอื่นๆ 
 

 

 

 

 

 

 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

 

๒๕ 

 

องค์ประกอบที่  ๔  ผลงานดีเด่น  (เฉพาะผลงานเกี่ยวกับสภานักเรียนเท่านั้น) 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 

ผลงานดีเด่น  
(เฉพาะผลงานเกี่ยวกับ
สภานักเรียนเท่านั้น) 
( ๑๐  คะแนน ) 

๔.๑  ผลงาน              
สภานักเรียนที่
ประสบผลส าเร็จจน
ได้รับรางวัล                           
เกียรติบัตร                    
โล่รางวัล   
( ๕  คะแนน ) 

พิจารณาผลงานจากรางวัลที่ได้รับ 
๑. ระดับนานาชาติ 
๒. ระดับประเทศ 
๓. ระดับภูมิภาค 
๔. ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่ 
๔. ระดับกลุ่ม/เครือข่าย 
(ให้เทยีบเคียงแหล่งที่มาของการได้รับรางวัลทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดย พิจารณาระดับสูงสุด
เพียงระดับเดียว) 

 
๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑. โล่รางวัล 
๒. เหรียญรางวัล 
๓. เกียรติบัตร  
๔. หลักฐานอื่นๆ 
 

๔.๒  ผลงานที่          
ภาคภูมิใจ             
เชิงประจักษ์  
( ๕  คะแนน )  
 

๑.  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน/ท้องถิ่น 
๒.  ร่วมกิจกรรมสาธารณะ วันส าคัญ  โอกาส 
     พิเศษ ต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
๓.  น าเสนอผลงานของสภานักเรียนในระดับต่าง ๆ 
๔.  ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน 
๕.  ได้รับการยกย่องชมเชยจากองค์กร 
     หน่วยงานต่าง ๆ  

๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 

๑. สมุดเยี่ยม 
๒. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๓. ภาพถ่าย 
๔. สรุปรายงานผล 
๕. ประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย 
๖. เอกสารประชาสัมพันธ์ 
๗. Website /  สื่อ Multimedia  
๘. หลักฐานอื่นๆ 

 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๒๖ 

 

  ๒. ขอบเขตและรายละเอียดการประเมินสภาพจริงของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 
ในระดับภูมิภาค(ใช้เวลาไม่เกิน ๓  ชม.) มีรายละเอียด ดังนี้ 
      ๒.๑  จากการน าเสนอของสภานักเรียนใน ๔ องค์ประกอบ ต่อคณะกรรมการประเมินสภาพจริง 
ซึ่งทุกกิจกรรมที่น าเสนอเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากเอกสารที่เสนอในระดับภูมิภาค  เป็นกิจกรรมที่สภานักเรียน
ปฏิบัติจริง มีหลักฐานรองรอยการปฏิบัติจริงและกระท าอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน  ให้คณะกรรมการ
สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 
     ๒.๒  มีห้องสภานักเรียนจริง ส าหรับสภานักเรียนใช้ในการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบ 
ข้อมูล เอกสาร และรายละเอียดต่างๆ ของสภานักเรียน เช่น คู่มือและแนวทางการด าเนินงาน,ระเบียบ
ข้อบังคับ, โครงสร้างการบริหารงาน และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสภานักเรียน สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ เป็นต้นแบบให้ผู้อื่นศึกษาและเยี่ยมชมได ้

     ๒.๓  สามารถประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ในรูปแบบการประชุมที่ปฏิบัติใน
ปัจจุบันให้คณะกรรมดูได้ ซึ่งคณะกรรมการอาจเป็นผู้ก าหนดหัวข้อการประชุม 
     ๒.๔  การตอบค าถาม คณะกรรมการจะซักถามข้อมูลเพ่ือความชัดเจน  รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ 
 
 



����  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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

��  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



����  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……………………………………………………………………………………………………………………….…. 



����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

��  
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ส่วนท่ี  ๒ 
 

แผนท่ีการเดินทางไปยังสถานศึกษา 

(เริ่มจากสถานท่ีสําคัญของอําเภอ) 

 

 

 

 

 

 

 

N 



����  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 



����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

��  

 

    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 
   ๒  ถนนสาครมงคล ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90๑๑0 
   ผู้ประสานงาน นางสาวอุทัย คงเกตุ  โทร 089 - 9085309  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

��  

 

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   

 
 
 

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 



����  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

��  

 

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

  15 พิจิตร 
  16 นครสวรรค์  
  17 อุทัยธานี 
      
      
      

 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๓๓ 

 

 (ตัวอย่าง)  แบบบันทึกการให้คะแนนการคัดเลือกโรงเรยีนต้นแบบสภานักเรียน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

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

(ส าหรับกรรมการรายบุคคล  ใช้ควบคู่กับตารางแสดงรายละเอียดขอบเขตและวิธีการประเมินแต่ละองค์ประกอบ) 

ที่ โรงเรียน องค์ประกอบที่  ๑ องค์ประกอบที่  ๒ องค์ประกอบที่  ๓ องค์ประกอบที่  ๔ รวม 
๔  ตัวบ่งชี ้ ๓๕  คะแนน ๑๐  ตัวบ่งชี ้๓๕  คะแนน ๕  ตัวบ่งชี ้ ๒๐  คะแนน ๒  ตัวบ่งชี ้ ๑๐  คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       
       

                                                                   ลงชื่อ.........................................................กรรมการคนที่............. 

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

ต าแหน่ง........................................................................... 

 

 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๓๔ 

 

(ตัวอย่าง)  แบบบันทึกการให้คะแนนการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
ประเภทโรงเรียน..........................................................................  ระดับ.......................................................................  

ชื่อสถานศึกษา..............................................................................................................  
(ส าหรับกรรมการคัดเลือกเป็นชุด) 

องค์ประกอบที่ประเมิน กรรมการคนที่ รวม เฉลี่ย ล าดับที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

องค์ประกอบที่  ๑ 
๔  ตัวบ่งชี ้ ๓๕  คะแนน 

 
 

           

องค์ประกอบที่  ๒ 
๑๐  ตัวบ่งชี ้๓๕  คะแนน 

            

องค์ประกอบที่  ๓ 
๕  ตัวบ่งชี ้ ๒๐  คะแนน 

            

องค์ประกอบที่  ๔ 
๒  ตัวบ่งชี ้ ๑๐  คะแนน 

            

 

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

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

 

 



 

  คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  สพฐ. 

๓๕ 

 

 (ตัวอย่าง)  สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

 (..............)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (..............)  ระดับภูมิภาค (..............)  ระดับประเทศ 
ที่ โรงเรียน สังกัด สพป. / สพม. / สช. ประเภทโรงเรียนที่ส่ง ที่อยู่ และโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
หมายเหตุ  ส่งมาพร้อมกับใบสมัครและเอกสารเพ่ือเป็นข้อมูลในระดับภูมิภาคและประเทศ 


