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ค าน า 

 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียนส าหรับผู้เกี่ยวข้อง จะได้น าความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนสาครพิทยาคม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนท่ี 
1 บทน า และส่วนท่ี 2 แนวทางการด าเนินกิจกรรม 

 ขอขอบคุณคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีได้ร่วมจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรม
สภานักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นกรอบแนวทางในการ

ด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้เป็นอย่างดี 

  
 

         โรงเรียนสาครพิทยาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่ง หากได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
ย่อมเป็นก าลังส าคัญในการสืบทอดความเป็นชาติ สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เทียบเท่านานา
อารยประเทศ เด็กและเยาวชนจึงเป็นความหวังในการจรรโลง ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป 
 ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน โรงเรียนสาครพิทยาคม จึงได้ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้
นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย  อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม รวมท้ังหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมถึงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการดังนี้  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2. ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์  
 4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ีจะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม มีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
 11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักศาสนา  
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 



 ในการด าเนินงาน เพื่อปลูกฝังกิจกรรมสภานักเรียนให้เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นไปในรูปแบบ
หรือทิศทางท่ีเหมาะสม โรงเรียนสาครพิทยาคม จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวทางในการด าเนินงานกิจกรรม
สภานักเรียนไว้ดังนี้ 
 
 
 
 

 มาตรการ  
 1. ให้สถานศึกษาด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 2. ให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สภานักเรียนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 3. ให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สภานักเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กร  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 4. ให้สถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการ 

 1. สถานศึกษาด าเนินการจัดต้ังสภานักเรียนในสถานศึกษา 1 สภา  
 2. สถานศึกษาจัดท าระเบียบ / ข้อบังคับ / ธรรมนูญ ว่าด้วยสภานักเรียน และคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของสถานศึกษา  
 3. สถานศึกษาต้องบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
 4. สถานศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุน และวางแผนการด าเนินงานร่วมกับสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ  
 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสภานักเรียน ตามวิถีประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล 

ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม น าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก  

 6. สถานศึกษาพิจารณารับนักเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมด้านสภานักเรียนท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์  เข้าศึกษา
ต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ตามสัดส่วนหรือจ านวนท่ีเหมาะสม 

 โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมสภานักเรียน 
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนเข้ากับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ของสถานศึกษาให้เกิดผลตามเงื่อนไขความส าเร็จท่ีก าหนด โดยมีการด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  โรงเรียนสาครพิทยาคม จึงได้จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมสภานักเรียนขึ้น  เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีสนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับสภานักเรียนต่อไป 



วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้สถานศึกษา มีแนวทางในการด าเนินงานสภานักเรียนท่ีครอบคลุมภารกิจ  
 2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน สามารถจัดกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 
 

 3. เพื่อให้สภานักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เอกสารคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียนก าหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระท่ีส าคัญไว้ ดังนี้  
 1. ท่ีมาสภานักเรียน  
 2. โครงสร้างสภานักเรียน  
 3. รูปแบบการประชุมสภานักเรียน  
 4. เครือข่ายและการมีส่วนร่วม  
 5. การบูรณาการการเรียนรู้  
 6. การเสนอโครงการ  
 7. การประเมินกิจกรรมสภานักเรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. สถานศึกษา สามารถด าเนินงานสภานักเรียนท่ีครอบคลุมภารกิจ 

 2. ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน สามารถจัดกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3. สภานักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

แนวทางการด าเนิน 

กิจกรรมสภานักเรียน 

 

 การด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้ก าหนดรูปแบบและแนวทางเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ครอบคลุมภารกิจงานสภานักเรียนตามกิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรมที่ 1 ที่มาสภานักเรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้นใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมน าความรู้ ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียน
โดยการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่ง ท่ีสามารถตอบสนองการส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย เพื่อสร้างความตระหนักและความส านึกด้านประชาธิปไตย โดยสภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ี
ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้ ร่วมกิจกรรม มีการส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งรวมถึงเป็น
กลไกส าคัญในการฝึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสภานักเรียน ดังนี้ 
วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 การได้มาซึ่งสภานักเรียนของแต่ละโรงเรียนนั้น จะต้องเป็นไปตามระเบียบ / ข้อบังคับ / ธรรมนูญว่าด้วย
สภานักเรียนของแต่ละโรงเรียนจะต้องก าหนดรูปแบบหรือองค์ประกอบของสภานักเรียนไว้  เช่น สมาชิกสภา
นักเรียนท่ีได้มาจากการด าเนินการเลือกตั้งในระดับโรงเรียน อาจจะเลือกตั้งแบบเป็นทีม หรือเป็นรายบุคคล 

ท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานสภานักเรียนมีการก าหนดต าแหน่ง  จ านวนคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ี
และคุณสมบัติต่างๆ ของผู้ท่ีจะเข้ามาท าหน้าท่ีในสภานักเรียน 

 ส าหรับท่ีมาของสภานักเรียน โรงเรียนควรมีการด าเนินงานโดยเริ่มจากการแต่งต้ังคณะครูท่ีปรึกษา
กิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียน เพื่อศึกษาหาความรู้วางแผนการด าเนินงานศึกษาแนวทางการด าเนินงาน
สภานักเรียนจัดท าระเบียบ / ข้อบังคับ / ธรรมนูญของโรงเรียน ว่าด้วยสภานักเรียนโดยคณะครูท่ีปรึกษา
สนับสนุนให้มีการตั้งพรรค / กลุ่ม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนมีการด าเนินการรับสมัคร
ตัวแทนสภานักเรียน เปิดโอกาสให้มีการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังผู้แทนนักเรียนเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ีในสภา



นักเรียน ด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมมีการ
นับคะแนนตลอดจนประกาศผล การเลือกต้ังอย่างเป็นทางการ และสุดท้ายโรงเรียนต้องออกค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมินที่มาสภานักเรียน  
 1. ตรวจสอบการก าหนดระเบียบ / ข้อบังคับ / ธรรมนูญของโรงเรียนว่าด้วยสภานักเรียนให้มีความ
เหมาะสมตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด และสอดคล้องกับรูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. สังเกตการณ์ การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง การมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังของนักเรียน และการ
ด าเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน 

การสรุปและรายงานผล  
 1. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  
 2. ปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม  
 3. เสนอผู้บริหารสถานศึกษาทราบและลงนาม 

 

กิจกรรมที่ 2 โครงสร้างสภานักเรียน 

 บทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียนเป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ
ส่วนรวม รวมถึงเป็นกลไกส าคัญให้นักเรียนเห็นคุณค่าของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับโรงเรียนได้มี ระเบียบ/ข้อบังคับ/ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียนไว้
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ดังนั้น ในการจัดโครงสร้างสภานักเรียน จึงควรพิจารณาจากกรอบภาระงานและ
ควรก าหนดโครงสร้างสภานักเรียน ดังนี้ 
วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 โดยท่ัวไปโครงสร้างและรูปแบบของสภานักเรียนแต่ละโรงเรียนจะประกอบด้วยสมาชิกในสภานักเรียน
สองลักษณะคือ สมาชิกสภานักเรียนท่ีได้มาจากการด าเนินการเลือกต้ังในระดับโรงเรียน อาจจะเลือกต้ังแบบ
เป็นทีมหรือเป็นรายบุคคล ท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการท่ีมาจากการ
เลือกตั้งในระดับช้ันเรียน เพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนด้วย ขนาดและ
จ านวนของสมาชิกสภานักเรียนนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบ / ข้อบังคับ / ธรรมนูญของโรงเรียน 

 หากโรงเรียนเห็นสมควรท่ีจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนอาจจะก าหนดให้สภานักเรียนมีคณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับโครงสร้าง แต่ท้ังนี้ต้องมี



การก าหนดจ านวน บทบาทหน้าท่ี ของคณะอนุกรรมการนั้นไว้ในระเบียบ / ข้อบังคับ / ธรรมนูญว่าด้วยสภา
นักเรียนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมินโครงสร้างสภานักเรียน  
 1. ตรวจสอบการก าหนดโครงสร้างให้ครบถ้วนตามตัวอย่างรูปแบบก าหนดโครงสร้างสภานักเรียน  

 2. มีการมอบหมายงานของสภานักเรียนให้คณะกรรมการฝุายต่างๆ 

การสรุปและรายงานผล  
 1. ตรวจสอบความถูกต้อง  
 2. ปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม  
 3. เสนอผู้บริหารสถานศึกษาทราบและลงนาม 

 

กิจกรรมที่ 3 รูปแบบการประชุมสภานักเรียน 

 รูปแบบและการก าหนดระเบียบวาระการประชุม 

 ค าว่า“ ระเบียบวาระ” หมายความว่าล าดับรายการท่ีก าหนดไว้เสนอท่ีประชุม (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 2542: 674) ค าค านี้จึงใช้ส าหรับการประชุมโดยเฉพาะ บางหน่วยงานใช้ค าว่า“ วาระ”  

ซึ่งอาจเพราะเห็นว่าเป็นค าส้ันๆ แต่ค านี้ควรใช้เฉพาะในภาษาพูดเท่านั้น ไม่ควรใช้ในรายงานการประชุม 
เพราะมิได้มีความหมายเกี่ยวกับการประชุมแต่อย่างใด 

 ระเบียบวาระการประชุมมีความส าคัญหลายประการ กล่าวคือ ท าให้ผู้เข้าประชุมทราบขอบเขตของการ
ประชุมและทราบประเด็นล่วงหน้าสามารถเตรียมข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อเสนอท่ีประชุม หากไม่เข้าประชุม
ควรมอบหมายผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เข้าประชุมแทน นอกจากนั้นยังเป็นการจัดระเบียบการประชุมให้
ด าเนินไปตามล าดับ ปูองกันการพูดข้ามระเบียบวาระหรืออภิปรายนอกเรื่อง ประธานสามารถจัดแบ่งเวลาให้
เหมาะสมกับระเบียบวาระต่างๆ หากไม่มีระเบียบวาระชัดเจน อาจมีการอภิปรายมากเกินจ าเป็น ท าให้ไม่
สามารถประชุมให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาได้ 

 การประชุมเป็นกิจกรรมท่ีท าให้บุคลากรในองค์กรเกิดความเข้าใจท่ีตรงกันได้รวบรวมความคิดเห็นวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ จากสมาชิกอย่างท่ัวถึงสมาชิกผู้ร่วมประชุมต้องรู้บทบาทหน้าท่ีของตน ท้ังผู้ท าหน้าท่ีประธาน
ต้องสามารถใช้เทคนิคในการน าและควบคุมการประชุมเพื่อให้ ผู้เข้าประชุมมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

มีการเสนอความคิดท่ีท าให้เกิดการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

 1. การจัดรูปแบบโต๊ะประชุม  



 1. 1 โต๊ะประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน กับโต๊ะครูที่ปรึกษา / ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องแยกออก
จากกัน  
 1. 2 ต้องมีปูายช่ือ-สกุล ต าแหน่งของคณะกรรมการสภานักเรียน / ครูที่ปรึกษา  
 1. 3 การจัดโต๊ะประชุม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนั่งประชุมและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
สามารถมองเห็นท้ังประธาน รองประธานและเลขานุการ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม การจัดโต๊ะประชุมมีหลาย
รูปแบบแบบการจัดประชุมท่ีเป็นท่ีนิยมใช้มี 9 แบบดังนี้ 
 
 
 

 แบบท่ี 1 จัดแบบตัวอักษรไอในภาษาอังกฤษ (I)  
 แบบท่ี 2 จัดแบบตัวอักษรยูในภาษาอังกฤษ (U)  
 แบบท่ี 3 จัดแบบตัวอักษรทีในภาษาอังกฤษ (T)  
 แบบท่ี 4 จัดแบบตัวอักษรโอในภาษาอังกฤษ (0)  
 แบบท่ี 5 จัดแบบเกือกม้า 

 แบบท่ี 6 จัดแบบรูปครึ่งวงกลม 

 แบบท่ี 7 จัดแบบรูปส่ีเหล่ียม 

 แบบท่ี 8 จัดแบบช้ันเรียน 

 แบบท่ี 9 จัดแบบออดิทอเล่ียม (โรงภาพยนตร์) 
 2. รูปแบบและการก าหนดระเบียบวาระการประชุม  
  2. 1 รูปแบบการประชุมท่ีเป็นทางการได้ก าหนดระเบียบวาระไว้ดังนี้ 
  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
   1. 1.................................  
   1. 2.................................  
             ฯลฯ  
  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี .../.... 
   2. 1...................................  
   2. 2...................................  
             ฯลฯ  
  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ  
   3. 1....................................  
   3. 2..................................... 
                                        ฯลฯ  
  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
   4. 1.................................... 



   4. 2.................................... 
             ฯลฯ  
  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
   5. 1................................... 
    5. 2................................... 
             ฯลฯ  
  
  
  

  2. 2 รูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ ท่ีประชุมอาจก าหนดรูปแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องมีระเบียบวาระครบถ้วน
ในการประชุมท่ีไม่เป็นทางการหรือการประชุมกลุ่มย่อย (หัวข้อการประชุมเพียงแต่เรียงล าดับ 1-2-3-4-5) 
  2. 3 รูปแบบท่ีหน่วยงานก าหนดบางหน่วยงานอาจก าหนดรูปแบบเฉพาะ เช่น เพิ่มระเบียบวาระ 

“ เรื่องทักท้วง” ในกรณีท่ีเป็นเรื่องพิจารณาตามปกติประจ าทุกครั้ง ไม่ต้องมีการอภิปราย หากไม่มีการทักท้วงก็
ถือว่าเห็นชอบ ท้ังนี้ เพื่อประหยัดเวลา ในการประชุม  
 3. ข้ันตอนการด าเนินการประชุม  
  3. 1 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วหากไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบก็เขียนว่า“ ไม่มี” ระเบียบวาระท่ี 1 
นี้ ไม่ต้องมีการ“ ลงมติ” เพราะไม่ใช่เรื่องพิจารณาแต่อาจมี“ ข้อสังเกต” ได้ ระเบียบวาระนี้ จะลงท้ายว่า 

“ท่ีประชุมรับทราบ” ท่ีประชุมบางแห่งใช้ค าว่า “ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ” ซึ่งไม่ชัดเจนว่าผู้ใดแจ้ง บางแห่งน า
ระเบียบวาระท่ี 3 มารวมด้วย คือกรรมการต่างๆ แจ้งหรือรายงานท่ีประชุมด้วย ซึ่งอาจท าให้สับสน ฉะนั้น 

หากเป็นการประชุมท่ีส าคัญควรแยกระเบียบวาระท่ี 1 ให้ประธานเป็นผู้แจ้ง  
  3. 2 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

   ประธานจะเป็นผู้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา หรือประธาน
มอบหมายให้เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ โดยอาจให้พิจารณาทีละหน้า ในกรณีท่ีมิได้แจกล่วงหน้า 

หรือรวบยอดท้ังฉบับในกรณีท่ีแจกล่วงหน้าแล้ว หากมีผู้เสนอแก้ไข เลขานุการจะต้องบันทึกข้อความท่ีแก้ไข
ใหม่อย่างละเอียด และข้อความใหม่จะต้องปรากฏในรายงานการประชุมครั้งใหม่ด้วย ระเบียบวาระนี้จะลง
ท้ายว่า“ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี..........โดยไม่มีการแก้ไข (หรือมีการแก้ไข)”  

การรับรองรายงานการประชุม อาจท าได้ 3 วิธี 
   1) รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใช้ส าหรับกรณีเรื่องเร่งด่วนให้ประธานหรือเลขานุการของท่ี
ประชุม อ่านสรุปมติให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง  
   2) รับรองในการประชุมครั้งต่อไป ประธานหรือเลขานุการเสนอรายงาน การประชุมครั้งท่ีแล้ว
มาให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง  



   3) รับรองโดยการแจ้งเวียน ใช้ในกรณีท่ีไม่มีการประชุมครั้งต่อไป หรือมีแต่ยังก าหนดเวลา
ประชุมครั้งต่อไปไม่ได้ หรือ มีระยะเวลาห่างจากการประชุมครั้งนั้นนานมาก ให้เลขานุการส่งรายงานการ
ประชุมไปให้บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
  3. 3 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ 

   บางแห่งใช้ค าว่า“ เรื่องสืบเนื่อง” คือสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว เป็นการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายในการประชุมครั้งก่อนๆ แต่การใช้ค าว่า “เรื่องสืบเนื่อง” อาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดโดยมีการน าเรื่องท่ีเล่ือนจากการพิจารณาครั้งก่อนมาพิจารณาและลงมติในระเบียบวาระนี้ท าให้
สับสนกับระเบียบวาระท่ี 4 ซึ่งเป็นเรื่องพิจารณาโดยเฉพาะในการประชุม ส่วนใหญ่ ระเบียบวาระท่ี 3  
 
 
 

เป็นเรื่องท่ีผู้เข้าประชุมจะรายงานผลงานหรือเรื่องราวส าคัญในหน่วยงานของตน ท่ีประชุมเพียงแต่“ รับทราบ” 

หรือ “มีข้อสังเกต” เช่นเดียวกับระเบียบวาระท่ี 1  
  3. 4 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

   ระเบียบวาระนี้เป็นหัวใจของการประชุม เลขานุการจะต้องส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาให้
คณะกรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า หากข้อมูลมากจะต้องสรุปสาระส าคัญให้คณะกรรมการอ่านด้วย หัวข้อต่างๆ 

ท่ีจะน ามาพิจารณาจะต้องต้ังช่ือเรื่องให้กระชับ ชัดเจนทุกเรื่อง เมื่อผู้เกี่ยวข้องอ่านก็จะทราบทันทีว่าเป็นเรื่อง
ใด ท าให้ประหยัดเวลาอ่านและในท่ีประชุมก็อภิปรายได้ตรงประเด็น  ระเบียบวาระท่ี 4 เป็นเรื่องท่ีเสนอท่ี
ประชุมพิจารณา และจะลงท้ายด้วยมติท่ีประชุม เช่น“ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ ตามเสนอ” หรือ“ ท่ีประชุม
พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 1. 2. 3.” หรือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบมติท่ีประชุมจะต้องกระชับหรือชัดเจนว่า อนุมัติ
หรือไม่ มอบหมายให้ใครท าอะไร ให้แล้วเสร็จเมื่อไร อย่างไร เป็นต้น  
  3. 5 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
   ระเบียบวาระนี้อาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีมิได้แจ้งล่วงหน้า  มิได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานอาจน ามาพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 5 หรืออาจเป็นเรื่องเสนอเพิ่มเติมท่ีไม่มีการลงมติก็ได้ ภาษาพูด
เรียกว่า“ วาระจร”  

 4. การรายงานผลการประชุม  
  4. 1 ความหมายของรายงานการประชุม 

   ค าว่า“ รายงานการประชุม” เป็นค านาม หมายความว่ารายละเอียดหรือสาระของการประชุม 

ท่ีจดไว้เป็นทางการ (พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน 2542: 953)  
  4. 2 ความส าคัญของรายงานการประชุม 

   รายงานการประชุมเป็นรายงานประเภทหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งสรุปได้ดังนี้  
   1) เป็นองค์ประกอบของการประชุมการประชุมอย่างเป็นทางการจะมีองค์ประกอบ 8 ประการ 
ได้แก่ 1) ประธาน 2) องค์ประชุม 3) เลขานุการ 4) ญัตติ 5) ระเบียบวาระการประชุม 6) มติ 7) รายงาน
การประชุมและ 8 หนังสือเชิญประชุม 



   2) เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในองค์กรใดๆ ก็ตาม ย่อมมีการประชุมเพื่อ
รายงานผลการปฏิบัติงาน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ก าหนดนโยบาย พิจารณาข้อเสนอ ฯลฯ รายงานการ
ประชุมจะเป็นหลักฐานส าคัญท่ีแสดงผลการปฏิบัติงาน หรือกิจการของหน่วยงานท่ีผ่านมา เพื่อเป็นหลักฐาน
ขององค์กรต่อไป  
   3) เป็นเครื่องมือติดตามงานรายงาน การประชุมท่ีมีการบันทึกมติไว้อย่างชัดเจน จะเป็นหลักฐาน
ส าคัญให้เลขานุการหรือผู้ได้รับมอบหมายได้ติดตามงานตามมติท่ีประชุม การประชุมส่วนใหญ่จะมีระเบียบ
วาระ “เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ” ซึ่งผู้ปฏิบัติ จะรายงานผลหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามมติท่ี
ประชุมครั้งก่อน ท้ังนี้ จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรให้สามารถเร่งรัดพัฒนางานอย่างเต็มท่ี  
   4) เป็นหลักฐานอ้างอิง รายงานการประชุมท่ีมีการรับรองจากท่ีประชุมแล้ว ถือเป็นเอกสารท่ีใช้
อ้างอิงได้ตามกฎหมาย หากมีปัญหาหรือความขัดแย้งในทางปฏิบัติ สามารถใช้มติการประชุมเพื่อยุติข้อขัดแย้ง
ได้หรือหากมีปัญหาทางกฎหมาย เช่น บุคคลหรือหน่วยงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมติ ก็สามารถใช้รายงาน
การประชุม เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งในการด าเนินการตามกฎหมายได้  
   5) เป็นข้อมูลข่าวสาร เลขานุการจะส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบข้อมูล 

หรือทบทวนเรื่องราวท่ีผ่านมาในการประชุมครั้งก่อนเพื่อให้ต่อเนื่องกับการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนั้นยัง
เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ไม่มาประชุมได้ศึกษาข้อมูลและรับทราบมติท่ีประชุมด้วย 

  การเขียนรายงานการประชุมมีรายละเอียดดังนี้  
  1. รายงานการประชุม ให้ลงช่ือคณะท่ีประชุมหรือช่ือการประชุมนั้นเช่นรายงานการประชุม
คณะกรรมการ ............  
  2. ครั้งท่ี........ให้ลงครั้งท่ีประชุมเป็นรายปี โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจนส้ินปี
ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชท่ีประชุม เมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มครั้งท่ี 1 ใหม่เรียงไปตามล าดับ เช่นครั้งท่ี 
1/2558  
  3. เมื่อ.......ให้ลงวัน เดือน ปี และเวลาท่ีประชุม โดยลงวันท่ีพร้อมตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน
ตัวเลขของปีพุทธศักราช และเวลาท่ีประชุม เช่น เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2558 เวลา 10. 00 น. เป็นต้น  
  4. ณ........ให้ลงช่ือสถานท่ีท่ีประชุม  

  5. ผู้มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะท่ีประชุมซึ่งเข้าประชุม ในกรณี 

ท่ีมีผู้เข้าประชุมแทนให้ลงช่ือ ผู้เข้าประชุมแทนและลงว่าเข้าประชุมแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด  

  6. ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือต าแหน่งของผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะท่ีประชุมซึ่งมิได้เข้า
ประชุมพร้อมท้ังเหตุผล (ถ้ามี)  
  7. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงช่ือและหรือต าแหน่งของผู้ท่ีมิได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะท่ีประชุมซึ่งได้เข้า
ร่วมประชุม (ถ้ามี)  
  8. เริ่มประชุมเวลาให้ลงเวลา ท่ีเริ่มประชุม  
  9. ข้อความ ให้บันทึกข้อความท่ีประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องท่ี
ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของท่ีประชุมในแต่ละเรื่องตามล าดับประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  



   9. 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
   9. 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
   9. 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  
   9. 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

   9. 5 เรื่องอื่นๆ 

  10. เลิกประชุมเวลาให้ลงเวลาท่ีเลิกประชุม  
  11. ผู้บันทึกการประชุม ให้ลงช่ือผู้บันทึกการประชุมครั้งนั้น (ควรพิมพ์ช่ือเต็มและนามสกุลไว้ใต้
ลายมือช่ือในรายงานการประชุมครั้งนั้น)  
  12. ผู้ตรวจรายงานการประชุม ให้ลงช่ือผู้ตรวจรายงานการประชุม (ควรพิมพ์ช่ือเต็มและนามสกุลไว้
ใต้ลายมือช่ือในรายงานการประชุมครั้งนั้นด้วย)  
 5. แนวการประเมินรูปแบบการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
  การประเมินรูปแบบประชุมสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน
และกระบวนการ ดังนี้  
  5.1 ก่อนด าเนินการประชุม  
   1) การจัดเตรียมสถานท่ีประชุม  
   2) การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม / เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
   3) การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  
  5. 2 ระหว่างด าเนินการประชุม  
   1) ถ้ามีโต๊ะหมู่บูชาสภานักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร  
   2) ถ้าไม่มีโต๊ะหมู่บูชาสภานักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร  
   3) การท าหน้าท่ีของประธานสภานักเรียน  
   4) การท าหน้าท่ีของเลขานุการ  
   5) การท าหน้าท่ีของสมาชิก  
   6) การเริ่มต้นการประชุม ประธานตรวจสอบความพร้อมและองค์ประชุม เปิดการประชุมโดย
เริ่มต้นในระเบียบวาระท่ี 1 หรือเกริ่นน าแล้วมอบให้รองประธาน หรือกรณีประธานไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้เลือก
ผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธาน ในครั้งนี้ เพื่อด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
   7) ระเบียบวาระท่ี 2 ประธานจะด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการ 
เป็นคนด าเนินการก็ได้ แต่ในขั้นตอนท่ีให้ท่ีประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม ต้องเป็นหน้าท่ีของ
ประธาน  
   8) ประธานหรือผู้ท่ีท าหน้าท่ีประธาน ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนด  
   9) การจดบันทึกการประชุม เป็นหน้าท่ีของเลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการโดยตรง ให้สังเกตว่า
สมาชิกมีการจดบันทึกการประชุมหรือไม่หากไม่จด ควรเสนอแนะให้สมาชิกจดบันทึก เพื่อเป็นการทบทวน
บทบาทหน้าท่ีของตนเองหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย  



   10) ประธานควบคุมการประชุมให้ด าเนินไปตามวาระการประชุม ต้องสามารถสรุปประเด็นจาก
การประชุม และหยุดข้อโต้แย้งในท่ีประชุม และท่ีส าคัญทุกครั้งท่ีมีการลงมติในท่ีประชุม ต้องเป็นบทบาทของ
ประธานเท่านั้น เรื่องบางเรื่องไม่จ าเป็นต้องลงมติก็ได้ หากสมาชิกในท่ีประชุมทุกคนเห็นชอบ เมื่อมีข้อขัดแย้ง
จึงขอมติในท่ีประชุม  
   11) สมาชิกแสดงความคิดเห็น ต้องเคารพสิทธิ์และให้เกียรติในท่ีประชุมโดยการยกมือ ประธาน
อนุญาตให้พูดจึงพูดได้ แนะน าตัว ต าแหน่งแล้วจึงพูด  
 
 
 
  5.3 การลงมติในท่ีประชุม เป็นบทบาทหน้าท่ีของประธานต้องด าเนินการดังนี้  
   1) ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้อภิปรายเสนอความคิดเห็นโดยเสมอภาคตามประเด็นท่ี
เสนอในท่ีประชุม  
   2) ประธานสรุปประเด็นว่าใครเสนออะไรในท่ีประชุม แล้วจึงถามความเห็นในท่ีประชุม  
และสรุปผลเป็นเรื่องๆ ไปในคราวเดียวกัน 
  5. 4 เมื่อจบการประชุม  
   1) เมื่อประธานสอบถามความคิดเห็นประเด็นอื่นๆในท่ีประชุมเพิ่มเติมก่อนมอบหมายเลขานุการ
สรุปรายงานการประชุมปิดการประชุม  
   2) เมื่อจบการประชุมแล้ว ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนลักษณะเดียวกับการเริ่มต้นการประชุม  
   3) น ารายงานการประชุมเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาโดยผ่านครูท่ี
ปรึกษา  
   4) จัดเอกสารรายงานการประชุมเพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งต่อไป 
 
กิจกรรมที่ 4 เครือข่ายสภานักเรียนและการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยสภานักเรียน หมายถึง การท่ีสภานักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม
การวางแผน การเสนอแนะ การจัดท าโครงการ การบริหาร การจัดการการจัดหางบประมาณ ตลอดจนการ
ร่วมมือปฏิบัติงานหรือด าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 
วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 1. สภานักเรียนโดยประธานหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนสภานักเรียน เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา / ครู-อาจารย์ / หน่วยงาน / องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ / กิจกรรม  
 2. สภานักเรียนจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอกิจกรรม / โครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
นักเรียน (เป็นโครงการ / กิจกรรมท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสภานักเรียนเองหรือผ่านมาทางผู้บริหาร ครู / 
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ)  



 3. สภานักเรียนก าหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 4. สภานักเรียนเสนอโครงการ / กิจกรรม / ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการด าเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อพิจารณา  
 5. สภานักเรียนมอบหมายงานแบ่งหน้าท่ีในการด าเนินงานประสานงาน  
 6. สภานักเรียนปฏิบัติงานตามแผนงาน / ปฏิทินร่วมกับบุคลากรองค์กรหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 7. ประเมินสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 ตัวอย่างเอกสารการสร้างเครือข่าย  
 1. หนังสือจากผู้บริหารสถานศึกษา / ครู-อาจารย์ / หน่วยงานท้องถิ่น / หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(ขอความร่วมมือจัดท าโครงการ“ ฟื้นฟูสายใยรักเพื่อสร้างโลก”)  
 2. ระเบียบวาระการประชุม  
 3. แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ปฏิทิน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 4. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน  
 5. การด าเนินงานตามแผนงาน 
 6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
 7. ประเมินสรุปผลการด าเนินงาน 
 ตัวอย่างกิจกรรมสภานักเรียนรู้คิดมีจิตอาสา  
 1. สภานักเรียนเข้าร่วมประชุมกับบุคลากร / หน่วยงาน / องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  
 2. สภานักเรียนจัดประชุมสมาชิกเสนอเรื่องของการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนให้รู้จักคิด มีจิตอาสา  
เช่น การมีมารยาท การรักษาวัฒนธรรมไทย / ท้องถิ่น การมีสติในการใช้เครื่องมือส่ือสารต่างๆ รวมท้ังการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา (ท่ีประชุมเห็นชอบ และขอรับค าแนะน าจากครูที่ปรึกษาสภานักเรียน)  
 3. คณะกรรมการสภานักเรียนจัดท าโครงการ ขอความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษาเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาพิจารณา  
 4. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นชอบโครงการและแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาร่วมด าเนินการกับสภานักเรียน 
(งบประมาณมี 3 ส่วนคือ 1. โรงเรียนสนับสนุน 2. สภานักเรียนขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง 3. ขอรับการ
สนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานต่างๆ)  
 5. สภานักเรียนน าเสนอโครงการ / ประสานความร่วมมือ / ขอรับการสนับสนุนจากเพื่อนๆในโรงเรียน
ผู้ปกครอง / ครู / องค์กรหน่วยงานต่างๆ  
 6. ด าเนินงานตามแผน  
 7. ประเมิน / สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
แนวทางการประเมินเครือข่ายสภานักเรียนและการมีส่วนร่วม  



 1. ตรวจสอบความครอบคลุม เพียงพอ ในการน าเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 2. ตรวจสอบเอกสารโครงการ / กิจกรรมบันทึกการประชุม ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ และเอกสาร
มอบหมายงานหรือเอกสารอื่นๆ ท่ีบ่งบอกถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง ดังเช่น  
  • ภาพถ่าย บันทึกความเข้าใจ บันทึกความร่วมมือ หนังสือติดต่อประสานงาน หนังสือขอความร่วมมือ
หนังสือแจ้งอื่นๆ 
  • การแลกเปล่ียนข้อมูล และความคิดเห็นในการพัฒนาเครือข่ายแนวทางการด าเนินความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
 
 
การสรุปและรายงาน  
 1. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล  
 2. ตรวจสอบความครบ 
 
การบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียน 
 การบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียนให้ประสบผลส าเร็จระดับ
โรงเรียน ควรด าเนินการ ดังนี้ 
แนวปฏิบัติระดับสถานศึกษา  
 1) ก าหนดเป็นนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาในการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้
บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียน  
 2) สร้างความเข้าใจร่วมกันท้ังโรงเรียน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการประชุม อบรม จัดค่าย 
และประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ  
 3) ศึกษาบริบทของสถานศึกษาทุกด้าน เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายของสถานศึกษา จ านวนครู
จ านวนนักเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องสมุด ห้อง ICT ระบบอินเตอร์เน็ต เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกส่ือแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้
ของสภานักเรียน  
 4) จัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ในปัจจุบัน และเป็นข้อมูลพร้อม
ท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
 5) สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ือ วัสดุ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  
 6) สร้างความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรี ยนตามบริบทและสภาพของ
โรงเรียน  
 7) จัดซื้อ จัดหา และซ่อมแซมส่ิงต่างๆ ท่ีจะใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการ
เรียนรู้ของสภานักเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ 
 8) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูแต่ละระดับช้ันจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียน  



 9) จัดตารางเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียน  
 10) จัดบรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภา
นักเรียน  
 11) ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และใช้วิธีท่ีหลากหลาย  
 12) นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียน
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมร่วมกัน และปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 
 
 
 
แนวปฏิบัติระดับชั้นเรียน  
 1) ครูแต่ละระดับช้ัน ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตร และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
 2) ศึกษาและท าความเข้าใจการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียน และวิธีการ
จัดการเรียนรู้บูรณการสาระการเรียนรู้  
 3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในระดับช้ันเดียวกันร่วมกันประชุมวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัด ร่วมกันจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของ สภานักเรียน และวางแผนจัดการ
เรียนรู้ตลอดภาคเรียน / ปีการศึกษา  
 4) วางแผนและออกแบบการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนรู้  
 5) น าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียนลงสู่การปฏิบัติ 
 6) ใช้การนิเทศภายในเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  
 7) รายงานผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นรายภาค / รายปี 
 
ประโยชน์และความส าคัญของการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียน  
 1) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตจริง เพราะในชีวิตประจ าวันการท ากิจกรรมต่างๆ
ไม่ได้แยกส่วนในการใช้องค์ความรู้แต่ใช้ความรู้ท่ีหลากหลายสาขาท่ีมีความสัมพันธ์กันต่อการท าเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งและมีการบูรณาการองค์ความรู้ท่ีสอดรับกันจนงานหรือกิจกรรมท่ีท าส าเร็จ  
 2) ท าให้ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการท างานร่วมกัน มีแนวทางการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียนท่ีเกิดจากการวางแผน การจัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่าง
มีระบบครบวงจรตั้งแต่หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล  



 3) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน การใฝุหาความรู้ รู้จักคิด
วิเคราะห ์และมีคุณธรรมจริยธรรม  
 4) ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการเป็นองค์รวม ลดการใช้เวลาเรียนท่ีมีความซ้ าซ้อนของเนื้อหาและ
ภาระงาน และมีโอกาสท ากิจกรรมนอกห้องเรียนมากขึ้น  
 5) ช่วยให้ผู้เรียนเช่ือมโยงความรู้ในห้องเรียนกับความรู้นอกห้องเรียนเข้าด้วยกัน  อย่างกลมกลืน ไม่
เรียนรู้แบบแยกส่วน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนมากขึ้น 
 6) ท าให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 7) ท าให้ลดภาระงานและเวลาในการเรียนรู้ในห้องเรียน  
 
 
 8) ช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 9) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ของสภานักเรียน 
 การจัดการเรียนรู้บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมสภานักเรียน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเช่ือมโยงระหว่างหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลอย่างสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเช่ือมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ และประสบการณ์อย่างหลากหลาย สามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง
ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลด้วยการ
วางแผนและด าเนินการดังนี้  
 1) วิเคราะห์หลักสูตร  
 2) ก าหนดเนื้อหา / สาระการเรียนรู้  
 3) ก าหนดเวลา / ก าหนดการสอน  
 4) จัดท าโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ จัดท าได้ 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ท่ีบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครอบคลุมทุก
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กรณีที่ 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ท่ีบูรณาการได้บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ บางมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด และหน่วยการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชา 
 
กิจกรรมที่ 6 การเสนอโครงการโครงการ 
 เป็นกิจกรรมการวางแผนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานกิจกรรม สภานักเรียน โดยการมีส่วน
ร่วมของสภานักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีเปูาหมาย มีองค์ประกอบ ดังนี้  
 1. ชื่อโครงการ  



 2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้สภานักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ และวิธีการในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจาก
โรงเรียน / หน่วยงาน / เครือข่ายอื่นๆสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน  
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติ  
  3. 1. สภานักเรียนระดมปัญหาเพื่อจัดท าโครงการ  
  3. 2. จัดท ารายละเอียดโครงการ  
  3. 3. เสนอโครงการต่อสภานักเรียน  
  3. 4. สภานักเรียนร่วมกันพิจารณาวางแผนให้ความเห็นชอบ  
 
 
  3. 5. ประธานสภานักเรียนเสนอโครงการต่อโรงเรียน / หน่วยงาน / เครือข่ายอื่นๆ  
เพื่ออนุมัติโครงการ  
  3. 6. โรงเรียน / หน่วยงาน / เครือข่ายอื่นๆ อนุมัติโครงการ  
  3. 7. ด าเนินการตามโครงการ  
  3. 8. สรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน  
 4. ผังงาน (Flow Chart) การเสนอโครงการ 
  สภานักเรียนด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 1. การศึกษา / วิเคราะห์ปัญหา  
 2. จัดท ารายละเอียดโครงการ  
 3. เสนอโครงการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโดยผ่านความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา  
 4. สภานักเรียนให้ความเห็นชอบ  
 5. สภานักเรียน (ประธาน) เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
 6. ผู้บริหารสถานศึกษา / หน่วยงาน / เครือข่ายอื่นๆ พิจารณาอนุมัติโครงการ  
 7. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
 8. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 7 การประเมินผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าผลมาใช้เป็น
แนวทางก าหนดวิธีพัฒนางานซึ่งรูปแบบการประเมินจะต้องสอดรับกับการด าเนินกิจกรรม จึงจ าเป็นท่ี
คณะท างานสภานักเรียนจะต้องเรียนรู้แนวทางการประเมินการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนเพื่ อใช้เป็น
เครื่องมือ ในการขับเคล่ือนกิจกรรมสภานักเรียนให้มีความสมบูรณ์รอบด้าน 
การประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนก าหนดขั้นตอนไว้ดังนี้  



 1. วางแผนการด าเนินงาน  
 2. ก าหนดรูปแบบการประเมิน  
 3. สร้างเครื่องมือวัดและประเมิน  
 4. วัดและประเมินผล  
 5. สรุปรายงานผล 
 เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนด าเนินไปตามวัตถุประสงค์  จึงได้ก าหนด
ขั้นตอนการประเมินไว้ดังนี้  
 
 
 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
 ในการวางแผนการประเมินกิจกรรมสภานักเรียนมีข้ันตอน ดังนี้  
 1. 1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินกิจกรรม  
 1. 2 ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินงาน  
 1. 3 ก าหนดแนวทางการประเมิน / ส่ิงท่ีต้องการประเมิน / เครื่องมือการประเมิน  
 1. 4 สร้างเครื่องมือการประเมิน 
 1. 5 น าเครื่องมือไปปรับใช้  
 1. 6 รวบรวมสรุปผลการประเมิน  
 1. 7 การรายงานผลกิจกรรม  
2. ก าหนดรูปแบบการประเมินผลการด าเนินงาน 
 รูปแบบการประเมินผล เป็นกรอบหรือแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการ (Process) และวิธีการ
ประเมินผล (Evaluation Method) โดยประกอบด้วยรูปแบบดังนี้  
 2. 1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Content Evaluation) 
  - เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของกิจกรรม (ก่อนด าเนินกิจกรรม)  
 2. 2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
  - เป็นการจัดหาข้อมูลและปัจจัยน าเข้าเพื่อใช้ในการตัดสินใจพิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน 
(ก่อนด าเนินกิจกรรม)  
 2. 3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
  - เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องศักยภาพวัสดุอุปกรณ์บุคลากร ฯลฯ  
  - เพื่อรวบรวมสารนิเทศส าหรับการตัดสินใจวางแผนงาน (ระหว่างด าเนินกิจกรรม)  
 2. 4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 



  - เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิต (Output) ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมกับเปูาหมาย
หรือวัตถุประสงค์ (Goals and Objective) ท่ีก าหนดไว้เพื่อทราบผลว่าบรรลุเปูาหมายของกิจกรรมหรือไม่ 
(ประสิทธิผล) ช่วยให้ผู้ด าเนินงานน าข้อมูลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน (หลังเสร็จส้ินกิจกรรม) 
3. เคร่ืองมือประเมินผลการด าเนินงาน 
 เครื่องมือประเมินผลการด าเนินงาน เป็นส่ิงท่ีจะบอกให้เราทราบถึงความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือการประเมินผลท่ีสอดรับกับการด าเนินงาน ท้ังนี้ เพราะการ
ประเมินผลเป็นหัวใจของการรับรองความส าเร็จหลักการพื้นฐานในการประเมินผลท่ัวๆ ไปนั้นจะต้องมีการวัด 
(Measurement) ข้อมูลด าเนินการไปด้วยเสมอการวัดจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการประเมินผล 
 
 
 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลกิจกรรมประกอบด้วยแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์ 
 แบบสอบถาม และแบบประเมินผลอื่นๆ ซึ่งโดยปกติ ผู้ด าเนินการประเมินผลจ าเป็นต้องพัฒนาขึ้นมา 
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น  
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview)  
 3. แบบสังเกต (Observation)  
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือท่ีนิยมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะประหยัด
งบประมาณเวลาและเหมาะสมกับการเก็บข้อมูลท่ีอยู่ในลักษณะกระจายและมีจ านวนมากแบบสอบถาม
จ าแนกได้ 2 ชนิดคือ  
  1. 1 แบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) เป็นแบบสอบถามท่ีก าหนด
ค าถามและมีค าตอบให้เลือก  
  1. 2 แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) เป็นแบบสอบถามท่ีก าหนด
ค าถามแล้วไม่มีค าตอบให้เลือกผู้ตอบสามารถเขียนตอบตามความคิดเห็นเช่นข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อ
การด าเนินกิจกรรม 
ลักษณะของแบบสอบถามที่ดี  
 1) มีรูปแบบและตัวอักษรเหมาะสมได้ขนาดอ่านง่าย  
 2) เรียงเลขข้อและหน้าอย่างมีระเบียบเว้นระยะให้เหมาะสมอ่านง่าย  
 3) มีค าแนะน าในการตอบอย่างชัดเจน  
 4) ข้อค าถามแต่ละข้อควรมีประเด็นหลักประเด็นเดียว  
 5) จ านวนข้อค าถามไม่มากนัก  



 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลท่ีมีจุดมุ่งหมายแน่นอน
อาจท าแบบเป็นทางการหรือแบบไม่เป็นทางการก็ได้ การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้  
  2. 1 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Un-structure Interview) ใช้ในกรณีท่ีต้องการข้อมูล
แนวลึกรายละเอียดมากๆ ในแบบสัมภาษณ์จะมีแต่หัวข้อใหญ่ๆ ข้อค าถามจะปรับไปตามข้อ มูลท่ีได้โดยผู้
สัมภาษณ์ต้องไม่ท้ิงประเด็นหลัก  
  2. 2 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) แบบสัมภาษณ์แบบนี้ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถาม มีรายละเอียดของค าถามต่างๆ ท่ีผู้สัมภาษณ์ต้องการถามผู้ถูกสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ทุกคนจะ
ถามค าถามท่ีเหมือนๆ กัน  
 
 
 
 
 เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ดี  
  1. พยายามสร้างสถานการณ์ให้อยู่ในบรรยากาศของการสนทนา  
  2. ให้ระลึกว่าการสัมภาษณ์มิใช่การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
  3. หลีกเล่ียงการพูดจาเชิงอบรมกับผู้ให้สัมภาษณ์  
  4. ต้ังค าถามให้น่าสนใจ แต่หลีกเล่ียงข้อความท่ีกระทบกระเทือนผู้ให้สัมภาษณ์  
  5. ต้องมั่นใจว่าผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจค าถาม  
  6. ควรมีค าถามท่ีตรวจสอบค าตอบได้ โดยมิให้ผู้สัมภาษณ์รู้ตัว  
  7. กรณีท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ตอบไม่ตรงประเด็น ต้องพยายามกลับเข้าสู่ประเด็น  
  8. หากต้องใช้เครื่องบันทึกเสียงต้องขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์  
3. แบบสังเกต (Observation) การสังเกตเป็นกระบวนการเก็บข้อมูลโดยการบันทึกพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างในสถานการณ์เฉพาะโดยอาศัยประสบการณ์ของผู้สังเกต 
  ลักษณะของแบบสังเกต  
  1. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือท่ีประกอบด้วยข้อความซึ่งระบุถึงพฤติกรรม
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีต้องการประเมิน การบันทึกส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกว่ามีหรือไม่มี  
  2. แบบประเมินค่า (Rating Scale) เป็นแบบสังเกตท่ีใช้ในการประเมินส่ิงท่ีสังเกต โดยการแปลงค่าใน
ด้านคุณภาพให้อยู่ในรูปของตัวเลขหรือประมาณ โดยการจัดล าดับความมากน้อย เช่น การบันทึกพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
แนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการจัดกิจกรรมของสภานักเรียน  
 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบประเมินกิจกรรมของสภานักเรียน  
 2. ตรวจสอบความเพียงพอ และสอดคล้องของแบบประเมินผลกับเนื้อหากิจกรรม  
 3. ตรวจสอบบันทึกการประชุม ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ และเอกสารมอบหมายงานหรือเอกสารอื่นๆ 



ท่ีบ่งบอกถึงรายละเอียดขอบข่ายหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบงานประเมินผล  
 4. ตรวจสอบความถูกต้อง / เหมาะสม ในการน าเสนอข้อมูล  
 5. ตรวจสอบความครบถ้วนในการน าเสนอผลการประเมินกิจกรรม 
การสรุปและรายงานผล 
 คณะกรรมการ / ผู้ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนก าหนดขั้นตอนดังนี้  
 1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการประเมินท่ีก าหนด  
 2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเครื่องมือการประเมิน  
 3. น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเครื่องมือการประเมิน  
 4. จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินกิจกรรมสภานักเรียน 
 


