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กิจกรรม ค่ายสภานักเรียน ประจำปี 2564 

 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวปุณยนุช ชูเสน 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



แบบรายงานสรุปผลการดำเนนิงาน/โครงการ  ประจำปีการศึกษา 2563 
          โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณนูคร จังหวัดนครพนม 

                
 

กิจกรรม  ค่ายสภานักเรียน ประจำปี 2564 
กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป งานสภานักเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
เป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อท่ี 4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงาน 

 ระดับประเทศ 
ข้อท่ี 5 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน 
เป็นผู้นำด้านการสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมผู้ไทย 

                           ข้อท่ี 6 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน  ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ ์ ข้อท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                      
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
           ข้อท่ี 2  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – 7 มีนาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปุณยนุช ชูเสน 
ผลการดำเนินงาน 
1. การดำเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย / หรือข้อความลงในตารางแล้วแต่กรณี) 
 

รายการกิจกรรมในโครงการ 
การดำเนินงาน 

ผลการประเมินงานเปรียบเทียบ 
กับเป้าหมาย 

ดำเนินการ 
แล้ว 

ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

ต่ำกว่า 
เป้าหมาย 

1. การวางแผน 
2. การดำเนินการ 
      - จัดทำเอกสาร/ประชาสัมพันธ์ 
      - จัดกิจกรรมประกวดดาว 
เดือน ดาวเทียม และวงดนตรี 
3.การติดตามการดำเนินโครงการ 

/ 
/ 
 
/ 

        
       / 

 / 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



2. ค่าใช้จ่าย -  ค่าใช้จ่ายท่ีกำหนดในแผน จำนวน 20,000 บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายจริง จำนวน 20,000 บาท 
 -  จ่ายเกิน / คงเหลือ จำนวน     -      บาท 
 

3. ผลการดำเนินงาน 
           บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายของงาน / โครงการ  มาก  น้อย  เพียงใด 
                    (     )  ต่ำกว่าเป้าหมาย             (    )  เท่ากับเป้าหมาย    
                    (  /  )  สูงกว่าเป้าหมาย            
           ผลงานตามวัตถุประสงค์ของงาน / โครงการ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
                   1)  นักเรียน จำนวน 100 คน 

2) มีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานเพียงพอ 
          กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        1)   จัดทำเอกสาร/ประชาสัมพันธ์ 
               2)   จัดกิจกรรม “ค่ายสภานักเรียน”  
               3)   ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

4. ผลการดำเนินงานเป็นทีน่่าพอใจหรือไม่ 
                   ( / )  พอใจ                                       (   )  ไม่พอใจ 
 

5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง              
                   ( / )  ได้รับความร่วมมือดีมาก                 (   )  ได้รับความร่วมมือพอสมควร 
   

6. ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน / โครงการ หรือไม่ 
                   ( / )  เสร็จตามกำหนด      (   )  เสร็จก่อนกำหนด      (   )  เสร็จหลังกำหนด 
 

7. ร้อยละของความสำเร็จ  ร้อยละ 94.02 
 

8. ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงาน / โครงการ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
9. ปัญหา / อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
10. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
                                                 ลงช่ือ..............................................ผู้รายงาน 
                                                         (นางสาวปุณยนุช ชูเสน) 
                                                      วันท่ี  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

- 

- 

- 



บทที่ 1 
บทนำ 

 
ที่มาและความสำคัญ 
 จากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
การเป็นอย่างมาก โดยหากมองเข้ามาในบริบทของโรงเรียนนั้น การแข่งขันก็แสดงออกมาในรูปแบบ 
ของการเรียน และการอยู่ในสังคมให้มีความเหมาะสม ผู้เรียนจึงควรมีทักษะท่ีสำคัญของการใช้ชีวิต 
ควบคู่กับการเรียน ได้แก่ ทักษะการส่ือสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และท่ีสำคัญทักษะการเป็น                
ผู้นำ อันจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  

งานสภานักเรียน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลักดันทักษะสำคัญเหล่านี้ ให้เกิดขึ้นแก่แกนนำ 
สภานักเรียน เพื่อเป็นต้นแบบของผู้นำในหมู่เยาวชนและร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
เกิดเป็นการออกแบบในการจัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีให้เหล่าแกนนำได้มีโอกาส 
ในการเรียนรู้รูปแบบงานของสภานักเรียน และสร้างทักษะในการทำงานร่วมกัน รวมถงึทักษะการเป็นผู้นำ  
อันจะส่งผลให้เหล่าแกนนำ นำทักษะเหล่านี้ มาสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ให้แก่โรงเรียนและสังคม 
ให้น่าอยู่ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย 
มีจิตวิญญาณในการใช้หลักธรรมาภิบาล ดำเนินกิจกรรมทุกส่วน ทุกระดับ สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดี 
ของประเทศชาติ  

2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียน ตระหนักถึงการอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 
โดยเคารพกฎระเบียบวินัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 
  เชิงปริมาณนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน 
   เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีจิตสาธารณะมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นบนห
ลักประชาธิปไตย    
สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
ระยะเวลาดำเนินการ 
  วันท่ี 6 – 7 มีนาคม 2564 รวม 2 วัน 
งบประมาณ   
  เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน จำนวนเงินงบประมาณ  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  1. นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักประชาธิปไตย 
  2. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียนตระหนักถึงการอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยเคารพกฎระเบียบวินัยและมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. ความหมาย วัตถุประสงค์และท่ีมาของสภานักเรียน 
 2. บทบาทหน้าท่ีและกิจวัตรประจำวันของสภานักเรียน 
  3. ภาวะผู้นำ 
  4. บทบาทและหน้าท่ีของประธาน เลขานุการ องค์ประชุมหรือสมาชิกในท่ีประชุม  
     และบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษา 
 
1. ความหมาย วัตถุประสงค์และท่ีมาของสภานักเรียน 
  ความหมายของสภานักเรียน 
  สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึง่เป็นกลไกสำคัญ ท่ีจะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตาม 
กระบวนการ นิติธรรม และเป็นกิจกรรมท่ีจะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณ 
ในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติเป็นต้นกล้าท่ีมั่นคง 
เข้มแข็งของสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ของสภานักเรียน 
  1. เพื่อเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบโดยรู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนเองมีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและผู้อื่น 
  3. เพื่อฝึกฝน ให้นักเรียนมีส่วนร่วม และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของ 
นักเรียนโดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน 
  4. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนของนักเรียนอื่นๆ ในการกระทำใด ๆ ท้ังภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน 
  ที่มาของสภานักเรียน 
  โรงเรียนทุกแห่งมีภารกิจในการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียน โดยการส่งเสริมให้ 
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ รว่มกิจกรรม นำหลักปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
มีการส่งเสริมการกิจกรรมการเลือกตั้ง เช่น การเลือกหัวหน้าห้อง การเลือกประธานนักเรียน ประธาน 
ชุมนุม ประธานชมรม คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน (ท้ังนี้รูปแบบอาจมีความแตกต่างกันตาม 
รูปแบบท่ีโรงเรียนกำหนดและพัฒนาขึ้น) โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. โรงเรียนแต่งต้ังคณะครูท่ีปรึกษากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียน/ประชุมวางแผน/ศึกษา 
แนวทางการดำเนินงานสภานักเรียน 
  2. จัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ธรรมนูญของโรงเรียนว่าด้วยสภานักเรียน 
  3. ครูท่ีปรึกษาสนับสนุนให้มีการต้ังกลุ่ม/ทีม/พรรค/เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

 



  4. โรงเรียนมีการดำเนินการรับสมัครตัวแทนสภานักเรียน 
  5. เปิดโอกาสให้มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้แทนนักเรียน  
  5. ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียน 
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งมีการดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
   - ตรวจบัญชีรายช่ือ 
   - แสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 
  - รับบัตรเลือกตั้ง 
   - เข้าคูหากากบาท 
  - หย่อนบัตรเลือกตั้ง 
   7. มีการนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 
  8. โรงเรียนออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสภานกัเรียน 
 
2. บทบาทหน้าทีแ่ละกิจวัตรประจำวันของสภานักเรียน 
  บทบาทของสภานักเรียน 
  1. เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมภิบาล 
  2. ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง เพื่อนกัเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตย 
และแนวทางสันติ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม 
  4. สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
  5. เป็นผู้นำเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนสังคม 
  6. ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงาน องค์กรชุมชนต่าง ๆ 
  7. รณรงค์ให้นักเรียนทำความดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
  หน้าที่ของสภานักเรียน 
  1. ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน 
  2. ประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ 
เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าท่ีนักเรียนควรได้รับ 
   3. รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
   4. คิดริเริ่มโครงการท่ีเป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน 
   5. ดูแลสอดส่อง และบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
   6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ทันต่อ เหตุการณ์ และตรงไปตรงมา 
   7. เสนอความคิดเห็นต่อโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
ในด้านต่างๆ 
   8. วางแผนดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูท่ีปรึกษา 
   9. ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดของทางราชการ พร้อมท้ังต้อง 



รักษาไว้ซึ่งศีลธรรม วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
  ตัวอย่างกิจวัตรประจำวันของสภานักเรียน 
  เช้า   - รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน 
   - ดูแลและประเมินเขตความรับผิดชอบความสะอาด 
   - จัดกิจกรรมเสียงตามสาย 
   - จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
   - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าแถว 
  เท่ียง   - จัดกิจกรรมเสียงตามสายบูรณาการการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่าง ๆ 
    - ดูแลการรับประทานอาหารกลางวัน 
    - ดูแลการแปรงฟัน 
    - ดูแลการทำกิจรรมนั่งสมาธิ 
    - สัญญาณเข้าเรียน 
  เย็น   - กิจกรรมหน้าเสาธง 
   - ส่งแถวน้องกลับบ้าน 
   - กิจกรรมชมรม/ชุมนุม 
    ฯลฯ 
3. ภาวะผู้นำ 
  ภาวะผู้นำ (LEADERSHIP) 
เป็นความสามารถด้านอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ใช้กระบวนการส่ังการ 
การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น การมีปฏิสัมพันธ์ โดยถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นอาจกล่าว 
ได้ว่าภาวะผู้นำเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งของกระบวนการ 3 อย่าง 
ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลต่อกัน ได้แก่ ผู้นำ (Leaders) ผู้ตาม (Follows) และ 
สถานการณ์(Situations) อันนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
  คุณลักษณะของภาวะผู้นำ สามารถแยกตามตัวอักษร LEADERSHIP ได้ดังนี้ 
  1. L = Love หมายถึง ผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำต้องเริ่มด้วยการมีความรักเสียก่อน 
คือรักในการทำหน้าท่ีการงาน รักผู้ร่วมงาน รักผู้ใต้บังคับบัญชา รักความก้าวหน้า รักความยุติธรรม 
  2. E = Education and Experience หมายถึง คุณสมบัติทางด้านการศึกษาและประสบการณ์ท่ีดี 
เป็นแบบอย่างและสามารถส่ังสอนแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถูกต้อง 
  3. A = Adaptability หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม 
รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
  4. D = Decisiveness หมายถึง มีความสามารถในการพิจารณาตัดสอนใจได้รวดเร็ว ถูกต้อง แน่นอน 
กล้าได้กล้าเสีย 
  5. E = Enthusiasm หมายถึง ความกระตือรือร้น มีความต้ังอกตั้งใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุน 
ชักนำ (Encourage) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วย 



  6. R = Responsibility หมายถึง เป็นผู้มีความรับผิดชอบท้ังในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 
และผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ทอดท้ิงหรือปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่น 
  7. S = Sacrifice and sincere หมายถึง ต้องเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม จริงใจ ซึ่งจะทำให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือ 
  8. H = Harmonize หมายถึง เป็นผู้มีความนุ่มนวล ผ่อนปรน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ 
ความเข้าใจอันดีต่อกันในหมู่ผู้ร่วมงาน อาจรวมถึงการถ่อมตัว (Humble) ตามกาลเทศะอันควร 
  9. I = Intellectual capacity หมายถึง เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ทันคน ทันต่อ 
เหตุการณ์ เป็นผู้รอบรู้และมีความคิดริเริ่ม 
  10. P = Persuasiveness หมายถึง เป็นผู้มีศิลปะในการจูงใจคน ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้หลัก 
จิตวิทยา (Psychology) และต้องมีอำนาจ(Power) ในตัวเองพอสมควร 
 
4. บทบาทและหน้าที่ของประธาน เลขานุการ องค์ประชุมหรือสมาชิกในที่ประชุม และบทบาทหน้าที่ 
    ของครูที่ปรึกษา 
  บทบาทของประธานหรือผู้นำการประชุมที่ดี 
  เปิดประชุม สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองด้วยการพูดทักทายพร้อมอากัปกริยาท่ีแสดง 
ความเป็นมิตร เช่น ยิ้ม ท่าทีกระฉับกระเฉง ไม่ควรแสดงกริยาเบ่ือหน่าย ซึมเศร้า 
หรือเคร่งเครียดเมื่อกล่าวเปิดการประชุม 
  นำเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุม โดยแจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูล รายละเอียดของการประชุม 
ครั้งนั้นให้ทราบ เพื่อให้ทุกคนทราบถึงเหตุผลท่ีต้องเข้าประชุมในครั้งนี้ และความมุ่งหวังของความสำเร็จ 
ในการประชุมครั้งนี้ต้ังแต่ต้น 
  กระตุ้นให้ทุกคนอภิปรายแสดงความคิดเห็น เพราะจุดประสงค์หลักของการประชุมคือ 
การแสวงหาเหตุผล ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากมวลสมาชิกให้มากท่ีสุด เพื่อจะนำข้อมูลเหล่านั้น 
มาใช้ในการตัดสินใจในแนวทางท่ีถูกต้องท่ีสุด 
ผู้นำการประชุมจะต้องพยายามดึงความคิดของสมาชิกด้วยการใช้คำถามท่ีตรงประเด็น 
  วางตัวเป็นกลาง ผู้นำในการประชุมท่ีหน้าท่ีในการดึงความคิดของสมาชิกออกมาให้ได้มาก 
ท่ีสุด ไม่ควรท่ีจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกมา นอกจากจะเป็นผู้คอยจับประเด็น ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
ช้ีแนวทางท่ีจะให้สมาชิกสามารถดำเนินการอภิปรายได้อย่างต่อเนื่อง และสรุปการอภิปรายในแต่ละ 
ขั้นตอน 
  มีความยุติธรรม มองเห็นความสำคัญของการเสนอความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนไม่สนับสนุน 
พวกใดพวกหนึ่งโดยเฉพาะยอมรับฟงัความคิดเห็นและเหตุผลของสมาชิกทุกคนท่ีแสดงออกมา 
และชักนำให้สมาชิกทุกคนสนใจต่อความคิดเห็นทุกข้อท่ีได้ถูกเสนอขึ้นให้ทุกคนมีโอกาสพูด 
  ควบคุมการประชุมให้อยู่ในประเด็น เป็นไปตามวาระ ในขณะท่ีดำเนินการประชุมอาจจะมีสมาชิก 
บางคนท่ีอภิปรายออกนอกเรื่อง หรือพยายามท่ีจะหน่วงเหนี่ยวการประชุมให้ล่าช้า ประธานจะต้อง 
มีไหวพริบท่ีจะนำเรื่องให้เข้าสู่ประเด็นได้ดังเดิม และพยายามให้มีการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง แต่ละวาระ 



ให้เสร็จส้ินก่อนท่ีจะนำวาระต่อไปมาพิจารณา นอกจากนี้ตัวประธานเองอย่าผูกขาดการพูดคนเดียว 
และอย่าพูดนอกประเด็น พึงระลึกว่าความคิดของกลุ่มได้มาจากสมาชิกเท่านั้น 
  สามารถควบคุมความประพฤติของสมาชิกในขณะประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งอาจมีสมาชิก 
ท่ีละเมิดมารยาทท่ีดีในการประชุม ประธานจะต้องจัดการเพื่อการรักษากฎเกณฑ์และระเบียบของการประชุม 
ให้การประชุมดำเนินไปด้วยดี ประธานมีอำนาจ ดังนี้ 
  - รักษาระเบียบการประชุมไว้ 
  - อนุญาตให้มีการตัดสินใจหรือลงมติ 
  - โหวตเสียงในกรณีท่ีมีเสียงเท่ากัน จึงใช้เสียงของประธานเป็นเสียงท่ีช้ีขาด แต่โดยปกติ 
ถ้าเป็นการออกเสียงเปิดเผยประธานจะไม่ร่วมลงคะแนน เว้นแต่เป็นการลงคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีคะแนน 
เสียงเท่ากัน 
   - ส่ังให้ผู้ท่ีละเมิดระเบียบของท่ีประชุมออกจากห้องประชุมได้และส่ังปิดประชุมได้โดยท่ัวๆ ไป 
ประธานควรจะหลีกเล่ียงการโต้เถียงทะเลาะวิวาทกับสมาชิกในท่ีประชุมแต่จะต้องทำให้ท่ีประชุมเคารพและศ
รัทธาประธานให้ได้ พยายามใช้วิธีประนีประนอม หากมีการโต้แย้งเกิดขึ้น 
  สร้างบรรยากาศในที่ประชุม ถ้าสมาชิกเคร่งเครียดตามหัวข้อท่ีกำลังอภิปรายอาจจะให้มีการให้ 
หยุดการอภิปรายบ้างเป็นบางช่วง หรือพยายามสร้างอารมณ์ขันให้ทุกคนระดมความคิดอย่างจริงจัง 
แต่ก็สนุกสนาน 
  สรุปประเด็นการประชุมเป็นระยะๆ เมื่อมีการอภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานควรจะสรุปเรื่อง 
ท่ีอภิปรายให้ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกติดตามการประชุมได้ทันและทราบความก้าวหน้าของการประชุมเป็น 
ระยะๆ และเมื่อพิจารณาหมดทุกวาระก็ควรจะสรุปรวมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง 
  พยายามรักษาระเบียบของที่ประชุมไว้ ให้มีการพูดทีละคน และขออนุญาตประธานก่อนพูดทุกครั้ง 
อย่าปล่อยให้มีการพูดเป็นกลุ่มย่อย เพราะจะเป็นมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง ขาดระเบียบวินัย  
  รักษาเวลาในการประชุม ประธานจะต้องวางแผนเกี่ยวกับระยะเวลาของการพิจารณาแต่ละวาระ 
ก่อนท่ีจะเปิดประชุมโดยพยายามจัดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระให้เหมาะสมกับเวลาท้ังหมด 
  ปิดประชุมด้วยดี การปิดประชุมเป็นระยะท่ีสำคัญของการประชุมท่ีสุด ประธานจะต้องสรุปรวม 
ส่ิงท่ีได้รับจากการประชุมครั้งนี้ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลง การตัดสินใจ หรือมติของท่ีประชุมเพื่อให้ทุกคน 
ได้เห็นผลของการประชุมครั้งนี้ และเป็นการเน้นความเข้าใจของทุกคน ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งท่ีตกลงกันไม่ได้ 
จะต้องแยกแยะให้เห็นชัดว่า มีข้อคิดเห็นท่ีแตกต่างกันอย่างไร และจะต้องเล่ือนการพิจารณาไปยังการประชุม 
ครั้งต่อไป ต่อจากนั้นก็ควรจะให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ขอบคุณในความร่วมมือ 
ของสมาชิกท่ีให้ความร่วมมือด้วยดี แล้วกล่าวปิดประชุม 
  ติดตามผลการประชุม ส่ิงท่ีมักจะลืมกันก็คือ เรื่องการติดตามผล โดยท่ัวไปแล้ว เมื่อการดำเนินการ 
ประชุมเสร็จ ประธานก็มักจะคิดว่าเสร็จส้ินหน้าท่ีในการประธานในท่ีประชุม แต่การประชุมจะไม่ได้ประโยชน์ 
อะไรเลยถ้าประชุมแล้วส่ิงท่ีพูดกันไมได้นำไปปฏิบัติ หน้าท่ีของประธานท่ีสำคัญประการสุดท้ายก็คือ จะต้อง 
ส่งรายงานการประชุมไปให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน แล้วคอยติดตามผลการปฏิบัติถ้าการประชุมครั้งนั้นเป็น 



การประชุมท่ีมีข้อตกลงให้มีผู้ปฏิบัติต่อไป 
 
คุณสมบัติของประธานในการประชุม 
  1. มีบุคลิกภาพดี 
บุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เป็นตัวประเมินความสามารถของการเป็นผู้นำการประชุมอันดับแรก 
เมื่อประธานย่างเท้าเข้ามาในท่ีประชุม บุคลิกทีดีจะทำให้ท่ีประชุม เคารพ ศรัทธาตัวเขา บุคลิกท่ีดีมีลักษณะ 
ดังนี้ คือ 
   1.1 มีท่าทางองอาจ น่าเล่ือมใส 
   1.2 แต่งกายสะอาด สุภาพ 
   1.3 มีความกระตือรือร้น สดช่ืน แจ่มใส 
   1.4 มีกำลังใจ มั่นคง และมีความเช่ือมั่นในตัวเอง 
  2. เป็นผู้ท่ีควบคุมอารมณ์ได้ อดทน 
ในการประชุมย่อมมีพฤติกรรมนานาประการของสมาชิกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการประชุมประธาน 
จะต้องใช้ความอดทน ใจเย็น รู้จักประนีประนอมช้ีแจงเหตุผล ขจัดข้อขัดแย้งต่าง ๆ และสามารถดึงความคิด 
ของผู้เข้าประชุมออกมาได้ 
  3. เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องท่ีประชุมอย่างแจ่มแจ้ง สามารถตอบคำถามของสมาชิกได้ชัดเจนรวดเร็ว 
รู้จักใช้เทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะทำให้การประชุมไปสู่ความสำเร็จ 
  4. รู้ระเบียบวินัย และมารยาทของการประชุมเป็นอย่างดีสามารถนำระเบียบต่าง ๆ มาใช้ใน 
การประชุมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  5. มีคำพูดท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่วกวน สับสน สามารถวิเคราะห์การอภิปรายของสมาชิกได้ถูกต้อง 
และสรุปได้กระชับตรงประเด็น 
  6. มีความสามารถในการตั้งคำถามท่ีเหมาะสม และเป็นคำถามท่ีจะให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็น 
กันอย่างกว้างขวาง 
  7. รู้จักฟังอย่างสนใจ การฟังอย่างต้ังใจทำให้สมาชิกมีกำลังใจท่ีจะเสนอความคิดเห็น ประธาน 
ต้องต้ังใจฟัง ฟังให้ตลอด และสรุปความจากท่ีได้ฟังได้ถูกต้อง 
  8. ต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลา และรักษาเวลาได้ดีการไม่ตรงต่อเวลาของประธานจะทำให้สมาชิก 
เส่ือมศรัทธา และเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีแก่สมาชิก ความสามารถในการรักษาเวลาในการประชุม เช่น เปิด - ปิด 
การประชุมตรงเวลาโดยได้สาระของการประชุมท้ังหมด เป็นความสามารถในการนำประชุมท่ีดีของประธาน 
การประชุม 
 
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการในการประชุม 
  1. เตรียมการประชุม ก่อนการประชุมไม่ว่าจะมีจำนวนสมาชิกมากหรือน้อยก็ตาม เลขานุการ 
จะต้องเตรียมการประชุมเพื่อให้เกิดความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆท่ีจะประชุม คือ 
   - การจัดระเบียบวาระการประชุม เลขานุการจะต้องปรึกษากับประธานว่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง 



ในการประชุม ซึ่งต้องรู้รายละเอียด เมื่อกรรมการซักถามก็พร้อมท่ีจะอธิบายได้ การจัดวาระใดก่อนหลัง 
จะต้องพิจารณาถึงความสำคัญเร่งด่วนอันดับแรก และต่อไปจึงเป็นเรื่องรองลงมา 
   - กำหนดสถานท่ีและจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็น จะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับจำนวน 
สมาชิก และส่งเสริมบรรยากาศของการประชุมให้เป็นท่ีพึงพอใจ 
อุปกรณ์การประชุมควรเอื้อต่อประสิทธิภาพของการประชุม เช่น ไวท์บอร์ดพร้อมปากกา ไมโครโฟน เป็นต้น 
   - การกำหนดวันและเวลา เลขานุการควรสอบถามวันเวลาว่างของทุกคนเพื่อให้ได้สมาชิก 
ท่ีจะเข้าประชุมให้มากท่ีสุดแล้วจึงกำหนดวันและเวลาการประชุมให้เหมาะสม 
   - ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและรายงานการประชุมครั้งก่อน เพื่อให้สมาชิก 
ได้อ่านและรับรองรายงานการประชุม นอกจากนีย้ังต้องเตรียมเครื่องด่ืมสำหรับผู้เข้าประชุม 
ตามความเหมาะสม 
   - สอบถามจำนวนสมาชิกท่ีจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ 
การประชุมสามารถดำเนินการไปได้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
  2. ขณะดำเนินการประชุม เลขานุการมีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
   - ให้ผู้เข้าประชุมเซ็นช่ือ 
   - ช้ีแจงประเด็นหรือรายละเอียดตามท่ีประธานมอบหมาย 
   - เสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามท่ีประชุมต้องการทราบ 
   - จดบันทึกรายงานการประชุมเป็นข้อความตามความเห็นของผู้เข้าประชุม เพื่อเป็นหลักฐาน 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานนัน้ๆ 
  3. ภายหลังการประชุม เลขานุการต้องจัดทำรายงานการประชุมแล้วส่งให้แก่สมาชิกทุกคนได้ 
รับทราบ 
 
บทบาทหน้าที่ขององค์ประชุม 
  ความสำเร็จการประชุมอยู่ท่ีผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย ดังนั้นสมาชิกท่ีเข้าร่วมการประชุมก่อนการ 
เข้าร่วมประชุมทุกครั้งจะต้องเตรียมตัวโดยการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ และวาระการประชุมท่ีได้แนบไปกับ 
หนังสือเชิญ และกำหนดการประชุม พร้อมท้ังต้องจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือคิดวิเคราะห์ 
ตามวาระ ต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า 
  ส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องตระหนักไว้ตลอดเวลา มีประเด็นท่ีสำคัญ ๆ ดังนี้ 
  1. ศึกษาระเบียบและข้อบังคับของการประชุมให้เข้าใจชัดเจนก่อนท่ีจะเข้าประชุม 
  2. ศึกษาระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์การประชุม ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ 
  3. เข้าประชุมให้ตรงเวลา ถ้าไม่สามารถเข้าประชุมได้ต้องแจ้งให้เลขานุการทราบล่วงหน้า 
  4. อ่านรายงานการประชุมอย่างรอบคอบ และทักท้วงแก้ไขเมื่อเห็นว่าไม่ถูกต้อง 
  5. ยกมือขออนุญาตประธานก่อนทุกครั้ง เมื่อได้รบัอนุญาตจึงพูด 
อย่างพูดสอดข้ึนมาหรือพูดกับสมาชิกด้วยกันเอง ไม่ควรแย่งกันพูดในขณะท่ีสมาชิกคนหนึ่งกำลังพูดอยู่ 
 



  6. ถ้าต้องการเข้าหรืออกจากห้องประชุมระหว่างดำเนินการประชุมต้องทำความเคารพ 
ประธานก่อน จึงค่อยเดินออกไป 
  7. ต้ังใจฟังเรื่องท่ีประชุมอย่างสนใจ อย่าทำส่ิงอื่นในขณะประชุม เช่น อ่านหนังสือเป็นต้น 
  8. ถ้ามีข้อสงสัยควรซักถามประธานให้เข้าใจ 
  9. อย่าเอาจริงเอาจังกับข้อโต้เถียง และความขัดแย้งจนเกินไปเพราะการประชุมเพื่อหา 
ข้อตกลงร่วมกันมิใช่การเอาชนะกัน 
  10. รู้จักใช้ความคิดและเหตุผลในการให้ข้อเสนอแนะและช้ีแจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
  11. ต้องมีความอดทน รู้จักระงับอารมณ์ ถ้าสมาชิกบางคนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของตน 
  12. ใช้คำพูดท่ีดีในการประชุม ไม่พูดเสียดสี กระทบกระแทกหยาบคายในท่ีประชุมหรือแสดง 
อากัปกิริยาในทางก้าวร้าวในท่ีประชุม 
  13. ให้เกียรติแก่สมาชิกผู้เข้าประชุมด้วยกัน โดยรู้จักฟังเหตุผลของคนอื่นและยอมรับ 
ในเหตุผลท่ีถูกต้อง 
  14. ไม่พูดออกนอกประเด็น เมื่อให้ข้อเสนอแนะเรือ่ใดต้องพยายามพูดให้ตรงจุด พูดไม่สับสน วกวน 
และให้ข้อมูลท่ีดีแก่ท่ีประชุม 
  15. กล้าแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ไม่ควรนั่งเฉยตลอดระยะเวลาการประชุม อย่าลืมว่าเหตุผล 
ท่ีได้รับเชิญประชุมเพราะคาดว่าท่านจะได้ให้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่ีประชุมได้ 
  16. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 

17. ไม่ผูกขาดการพูดอย่างเดียว ต้องรู้จักใช้เวลาในการพูดอย่างเหมาะสม รู้จักใช้ความคิดเห็น 
ในลักษณะไกล่เกล่ีย ประนีประนอม ถ้าท่ีประชุมมีบรรยากาศของความขัดแย้งหนักขึ้น 
  18. สนับสนุนให้กำลังในสมาชิกด้วยกัน ถ้าเห็นว่าความคิดเห็นของเขาสอดคล้องกับของตน 
หรือมีเหตุผลท่ีดีไม่ควรคล้อยตามคนอื่นอยู่ตลอดเวลา 
  19. มีความเช่ือมั่นในตัวเองและกล้าตัดสินใจในกรณีท่ีทีประชุมต้องการให้มีการลงมติ 
  20. ไม่นำมติท่ีเป็นเรื่องลับของท่ีประชุมออกไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกรู้เป็นอันขาด 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 



บทที่ 3 
วิธีการดำเนินงาน 

 
ด้วยงานสภานักเรียน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงเรยีนเรณูนครวิทยานุกูล ได้กำหนดการจัดกิจกรรม 

ค่ายสภานักเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสภานักเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อม 
คณะกรรมการสภานักเรียนก่อนปฏิบัติงานในหน้าท่ีจริง ในปีการศึกษา 2564 หลังจากเลือกตั้งและเข้ารับ 
ตำแหน่งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ในวันท่ี 6 – 7 มีนาคม 2564 ต้ังแต่เวลา  
08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดงหวายสายบ่อแก  

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนสามารถขยายผล 
การดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยนื อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 และอาศัยอํานาจตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน  
ท่ี 9/2546 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบหมายอํานาจ บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง 
จึงแต่งต้ังคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ดังรายนามต่อไปนี ้
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  

1. นายเดชา แก้วเช่ือม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
2. นายวรวุฒิ ศรีมะโรง  รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  รองประธานกรรมการ 
3. นางควรคิด อินทจักร์  รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
4. นางสาวสาวิตรี มาตขาว  รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ   
5. นางกรรณิกา คณานันท์  ผช. ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ  
6. นายแมนชัย สมนึก  ผช. ผอ. กลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
7. นายอภิศักดิ์ อินทร์ตา  ผช. ผอ. กลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
8. นายถนอม คำจันทร์  ผช. ผอ. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
9. นางสุญาณี วงษ์ชาชม  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางทิพย์วรรณ พรหมประโคน ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางชัชฎาภรณ์ วิโย  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางพรรณทิพย์ บัวชุม  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นายปริญญา ไชโย  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
15. นางจิตตรา สอนดา  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
16. นางชเนรินทร์ ศรีหาเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
17. นายชลนธี บัวชุม   ครูชำนาญการ    กรรมการ 
18. นางสาวณัฐณิชา ศิรินุมาศ  ครู     กรรมการ 
19. นางสาวดวงใจ  ไพโรจน์วราการ ครู     กรรมการ 

 



20. นายศราวุธ สุสิงห์  ครู     กรรมการ 
21. นางสาวปุณยนุช  ชูเสน  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวสมฤทัย  จิตตะโคตร ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี วางแผนในการจัดงาน ประสานงาน แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น และอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน 

1. นายวรวุฒิ ศรีมะโรง  รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป ประธานกรรมการ   
2. นายถนอม คำจันทร์  ผช. ผอ. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
3. นางจิตตรา สอนดา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ ครู    กรรมการ 
5. นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตร ครู    กรรมการ 
6. นางสาวปุณยนุช ชูเสน  ครู    กรรมการ 
7. นางสาวณัฐณิชา ศิรินุมาศ  ครู    กรรมการ 
8. นายศราวุธ สุสิงห์  ครู    กรรมการ 
9. นางสาวสิริมา อรรคนิตย์  นักเรียน    กรรมการ 
10. นางสาวกนิฐนันท์ วรรณดี  นักเรียน    กรรมการ 
11. นางสาวเนตรนภา โกพลรัตน์ นักเรียน    กรรมการ 
12. นางสาวดาเรศร์ เช้ือสาทุม  นักเรียน    กรรมการ 
13. นางสาวพักยุรินทร์ กิ่งชัยวงค์ นักเรียน    กรรมการ 
14. นางสาวแจสมิน แคทลิน เฟนตัน นักเรียน    กรรมการ 
15. นางสาวพัทราพร ลุมวงค์  นักเรียน    กรรมการ 
16. นางสาวอารยา คำภักดี  นักเรียน    กรรมการ 
17. นางสาวรัชนีกร สุขสูงเนิน  นักเรียน    กรรมการ 
18. นางสาวจิตรลัดดาวรรณ พ่อเกตุ นักเรียน    กรรมการ 
19. นางสาวนิศารัตน์ จิตมาตย์ นักเรียน    กรรมการ 
20. นายคุณานนต์ ธงยศ  นักเรียน    กรรมการ 
21. นางสาวบุรัสกร ทักษิณ  นักเรียน    กรรมการ 
22. นายภาณุวัฒน์ หารไชย  นักเรียน    กรรมการ 
23. นางสาวปัทมพร ขอดเมชัย นักเรียน    กรรมการ 
24. นางสาวนิดนภา ทินโน  นักเรียน    กรรมการ 
25. นางสาวจริญพร วิโย  นักเรียน    กรรมการ 
26. นางสาวปภาสินี จันทร์สด  นักเรียน    กรรมการ 
27. นายเสฎฐวุฒิ สุทันท์  นักเรียน    กรรมการ 
28. นายศิริชัย วังทะพันธ ์  นักเรียน    กรรมการ 
29. นางสาวพลอยขวัญ อักษรศักดิ์ นักเรียน    กรรมการ 



30. นางสาวกนิษฐา ราชชมภู  นักเรียน    กรรมการ 
31. นายศิวเทพ อาศิวมณี  นักเรียน    กรรมการ 
32. นายพงษ์เพชร ล้านษาวงษ์ นักเรียน    กรรมการ 
33. นางสาวกนกพร จำปาหอม นักเรียน    กรรมการ 
34. นางสาวเนตรปรีญา แก่นจันทร์ นักเรียน    กรรมการ 
35. นางสาวกัลยาณี งิ้วพรม  นักเรียน    กรรมการ 
36. นางสาวณัฐธยาน์ เผือดผุด นักเรียน    กรรมการ 
37. นางสาวประภาพร อุติลา  นักเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
38. นางสาววิชิตา แก้วมณีชัย  นักเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี วางแผนการดำเนินงาน การประสานงาน การกำกับ – ติดตาม ควบคุมดูแลนักเรียน และอื่นๆ  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 
1. นายถนอม คำจันทร์  ผช. ผอ. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐณิชา ศิรินุมาศ  ครู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตร ครู    กรรมการ 
4. นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ ครู                             กรรมการ 
5. นางสาวปุณยนุช ชูเสน       ครู           กรรมการ 
6. นายทศพล ไกยะลุน   ครู    กรรมการ 
7. นายวิเชียร แก้วมณีชัย  ครู    กรรมการ 
8. นายศราวุธ สุสิงห์  ครู    กรรมการ 
9. นางสาวจริญพร วิโย  นักเรียน    กรรมการ 
10. นางสาวจิตรลัดดาวรรณ พ่อเกตุ นักเรียน    กรรมการ 
11. นางสาวนิศารัตน์ จิตมาตย์ นักเรียน    กรรมการ 
12. นางสาวกัลยาณี งิ้วพรม  นักเรียน    กรรมการ 
13. นางสาวเนตรปรีญา แก่นจันทร์ นักเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวนิดนภา ทินโน  นักเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ี ตกแต่งสถานท่ี จัดเครื่องเสียง ไมค์ การจัดสถานท่ีบริเวณการเลือกต้ัง และอื่นๆ  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย               

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม 
1. นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐณิชา ศิรินุมาศ   ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปุณยนุช ชูเสน   ครู   กรรมการ 
4. นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตร  ครู   กรรมการ 
5. นายวิเชียร แก้วมณีชัย   ครู   กรรมการ 



6. นายทศพล  ไกยะลุน   ครู   กรรมการ 
7. นายศราวุธ สุสิงห์    ครู   กรรมการ 
8. นายศิริชัย วังทะพันธ ์   นักเรียน   กรรมการ 
9. นางสาวกนิษฐา ราชชมภู   นักเรียน   กรรมการ 
10. นายศิวเทพ อาศิวมณี   นักเรียน   กรรมการ 
11. นายพงษ์เพชร ล้านษาวงษ์  นักเรียน   กรรมการ  
12.  นางสาวพลอยขวัญ อักษรศักดิ์  นักเรียน   กรรมการและเลขานุกา 
13. นายเสฎฐวุฒิ สุทันท์   นักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี บันทึกภาพกิจกรรมนักเรียน ภาพบรรยากาศท่ัวไป ด้วยภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ และตัดต่อภาพเสนอ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน และอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
1. นางสาวณัฐณิชา ศิรินุมาศ   ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปุณยนุช ชูเสน   ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตร  ครู   กรรมการ 
4. นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ  ครู   กรรมการ 
5. นายศราวุธ สุสิงห์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6. นางสาวนิศารัตน์ จิตมาตย์  นักเรียน   กรรมการ 
7. นางสาวกัลยาณี งิ้วพรม   นักเรียน   กรรมการ 
8. นายภาณุวัฒน์ หารไชย   นักเรียน   กรรมการ 
9. นางสาวปภาสินี จันทร์สด   นักเรียน   กรรมการ 
10. นางสาวแจสมิน แคทลิน เฟนตัน  นักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวอารยา คำภักดี   นักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนสำหรับผู้ท่ีเข้าค่ายสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางสาวปุณยนุช ชูเสน   ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐณิชา ศิรินุมาศ   ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตร  ครู   กรรมการ 
4. นายศราวุธ สุสิงห์   ครู   กรรมการ 
5. นางสาวพัทราพร ลุมวงค์   นักเรียน   กรรมการ 
6. นางสาวเนตรนภา โกพลรัตน์  นักเรียน   กรรมการ 
7. นางสาวณัฐธยาน์ เผือดผุด  นักเรียน   กรรมการ 
8. นางสาวกนกพร จำปาหอม  นักเรียน   กรรมการ 
9. นางสาววิชิตา แก้วมณีชัย   นักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวสิริมา อรรคนิตย์   นักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้าท่ี จัดหาน้ำด่ืม และอาหารว่างในค่ายสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 

1. นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐณิชา ศิรินุมาศ   ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปุณยนุช ชูเสน   ครู   กรรมการ 
4. นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตร  ครู   กรรมการ 
5. นายศราวุธ สุสิงห์   ครู   กรรมการ 
6. นางสาวพักยุรินทร์ กิ่งชัยวงค์  นักเรียน   กรรมการ 
7. นางสาวจริญพร วิโย   นักเรียน   กรรมการ 
8. นางสาวประภาพร อุติลา   นักเรียน   กรรมการ 
9. นายเสฎฐวุฒิ สุทันท์   นักเรียน   กรรมการ 
10. นางสาวดาเรศร์ เช้ือสาทุม   นักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวรัชนีกร สุขสูงเนิน   นักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ ทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกค่ายรวมถึงเป็นผู้ดำเนิน 
               ขั้นตอนกิจกรรมต่างๆในค่าย 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

1. นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตร  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐณิชา ศิรินุมาศ   ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ  ครู    กรรมการ 
4. นางสาวปุณยนุช ชูเสน   ครู    กรรมการ 
5. นายศราวุธ สุสิงห์   ครู   กรรมการ 
6. นายคุณานนต์ ธงยศ   นักเรียน   กรรมการ 
7. นางสาวสิริมา อรรคนิตย์   นักเรียน   กรรมการ 
8. นางสาวกนิฐนันท์ วรรณดี   นักเรียน   กรรมการ 
9. นายภาณุวัฒน์ หารไชย   นักเรียน   กรรมการ 
10. นางสาวบุรัสกร ทักษิณ   นักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวปัทมพร ขอดเมชัย  นักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี จัดทำแบบสรุปการประเมินความพึงพอใจ แบบสรุปโครงการ กำหนดการในกิจกรรมและอื่นๆ  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรม/ข้ันตอน งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ       ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ   
     -ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง/วางแผน 
     - เสนอโครงการ/กิจกรรม 
     - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
     - แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
 
20,000 
 
 

ม.ค. 64 – มี.ค.64 
 

นางสาวปุณยนุช 
พร้อมคณะ 
 

2.  ขั้นดำเนินการ  
     - ขออนุมัติโครงการ 
     - แต่งต้ังคณะกรรมการ 
     - ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง  
     - จัดกิจกรรม 
     - เข้าค่าย 

 
ม.ค. 64 – มี.ค.64 
 

3.  ขั้นประเมิน   
     -ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน  

ม.ค. 64 – มี.ค.64 

4.  ขั้นรายงานผล ปรับปรุงพัฒนา  ม.ค. 64 – มี.ค.64 

 
สถานที่ดำเนินการ  
ห้องประชุมดงหวายสายบ่อแก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการดำเนินการ 

 
ตามท่ีงานสภานักเรียนได้ทำการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และนักเรียนท่ีมีต่อ 

การดำเนินงาน “ค่ายสภานักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2563  ช่วงระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 6 มีนาคม 2564 
ถึง วันท่ี 7 มีนาคม 2564 มีผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4. การแปลผลข้อมูล 
  5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 1.1 แบบสอบถาม 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสภานักเรียน”  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 ข้อมูลท่ัวไป วิเคราะห์ผลด้วยการหาจำนวน และค่าร้อยละ 
 3.2 ข้อมูลความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสภานักเรียน” วิเคราะห์ด้วยหาค่าเฉล่ีย ( )  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ 
4. การแปลผลข้อมูล 
ค่าเฉลี่ย (Mean)  ความหมาย  ระดับ 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก/มากท่ีสุด/เหมาะสมมากท่ีสุด ดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดับดี/มาก/เหมาะสมมาก ดี 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้/ปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง พอใช้ 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง/น้อย/เหมาะสมน้อย ปรับปรุง 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน/ไม่ม ี ปรับปรุงเร่งด่วน 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ตารางแสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสภานักเรียน” 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการทำกิจกรรม จำนวน 80 คน 
 
 
 
 
 

 



ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 19 23.8 
หญิง 61 76.3 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ เป็นเพศชาย จำนวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.8 เป็นเพศหญิงจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3  
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสภานักเรียน” 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ โดยจำแนกเป็นหัวข้อ 
ตามวัตถุประสงค์ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 (S.D.) ระดับ 
5 4 3 2 1 

1. ค่ายนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับใด         

1.1 ค่ายนี้เป็นค่ายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี 
ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณ 
ในการใช้ หลักธรรมาภิบาลดำเนินกิจกรรม 
ทุกส่วนทุกระดับสามารถเติบโตเป็นพลเมืองดี 
ของประเทศชาติ 

59 17 3 1 0 4.68 0.61 ดีมาก 

1.2 ค่ายนี้เป็นค่ายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ 
บทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียน ตระหนัก 
ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเคารพ 
กฎระเบียบวินัย และมีส่วนร่วมในการพฒันา 
โรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 

61 13 5 1 0 4.68 0.65 ดีมาก 

                                    รวม 120 30 8 2 0 4.68 0.63 ดีมาก 

  
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจ “ค่ายสภานักเรียน” ในหัวข้อตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 93.5 ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 โดยค่ายนี้เป็นค่ายท่ีส่งเสริมให้ 
นักเรียนมปีระสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ หลัก 
ธรรมาภิบาลดำเนินกิจกรรมทุกส่วนทุกระดับ สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ อยู่ในระดับดีมาก 



คิดเป็นร้อยละ 93.5 และค่ายนี้เป็นค่ายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียน 
ตระหนักถึงการอยู่รว่มกันอย่างมีความสุขโดยเคารพกฎระเบียบวินัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
อย่างสร้างสรรค อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.5 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ จำแนกเป็นหัวข้อตาม 
ผลการดำเนินงาน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 (S.D.) ระดับ 
5 4 3 2 1 

2. การดำเนินการจัดค่าย         
2.1 การประชาสัมพันธ์ในการเข้าค่าย 54 21 5 0 0 4.61 0.60 ดีมาก 
2.2 ความเหมาะสมของวันและเวลาในการจัดค่าย 54 16 7 3 0 4.51 0.81 ดีมาก 
2.3 สถานท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ 61 16 3 0 0 4.73 0.52 ดีมาก 
2.4 เวลาท่ีใช้ในการเข้าค่ายมีความเหมาะสม 59 17 0 4 0 4.64 0.73 ดีมาก 
2.5 อาหารว่าง และอาหารเพียงพอและมีคุณภาพ 65 14 1 0 0 4.8 0.43 ดีมาก 
2.6 พี่ประจำฐานมีความสามารถในการถ่ายทอด 
ความรู้ เกี่ยวกับการทำงานของสภานักเรียน 

63 17 0 0 0 4.79 0.41 ดีมาก 

2.7 กิจกรรมนันทนาการระหว่างเข้าค่าย 68 11 1 0 0 4.84 0.40 ดีมาก 
2.8 ความเหมาะสมของกิจกรรมในตอนบ่าย 58 18 3 1 0 4.66 0.61 ดีมาก 
2.9 การดูแลของพี่สตาฟในค่าย 63 17 0 0 0 4.79 0.41 ดีมาก 
                                              รวม 545 147 20 8 0 4.71 0.57 ดีมาก 

  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจ “ค่ายสภานักเรียน” ในหัวข้อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 94.4 ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57โดยการประชาสัมพันธ์ในการเข้าค่าย 
 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.25 ความเหมาะสมของวันและเวลาในการจัดค่าย อยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 90.25 สถานท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.5เวลาท่ีใช้ใน 
การเข้าค่ายมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.76 อาหารว่าง และอาหารเพียงพอและมี 
คุณภาพ ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96 พี่ประจำฐานมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
การทำงานของสภานักเรียน อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.75 กิจกรรมนันทนาการระหว่างเข้าค่าย 
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.75 ความเหมาะสมของกิจกรรมในตอนบ่าย อยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 93.25 และการดูแลของพี่สตาฟในค่าย อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.75 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ จำแนกเป็นหัวข้อตาม 
ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 (S.D.) ระดับ 
5 4 3 2 1 

3. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม         
3.1 ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าค่ายนี้อยู่ในระดับใด 54 21 4 1 0 4.6 0.64 ดีมาก 
3.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี 
สภานักเรียน 

58 19 3 0 0 4.69 0.54 ดีมาก 

3.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ 
สภานักเรียน 

64 16 0 0 0 4.8 0.4 ดีมาก 

3.4 สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการ 
เข้าค่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

57 18 5 0 0 4.65 0.59 ดีมาก 

                                              รวม 233 74 12 1 0 4.68 0.56 ดีมาก 
  
 จากตารางท่ี 4 พบว่า  ความพึงพอใจ “ค่ายสภานักเรียน” ในหัวข้อผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.69 ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.68 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 โดยความรู้ 
ท่ีได้รับจากการเข้าค่ายนี้อยู่ในระดับใด อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าท่ีสภานักเรียน อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.75 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน 
ของสภานักเรียน อยูใ่นระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96 และ สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการ 
เข้าค่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมของ 
ค่ายเล่าเดย์ เล่ากันวันเดียว 

4. โดยภาพรวม 
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมค่ายนี้ในระดับใด 

ระดับความพึงพอใจ 
 (S.D.) ระดับ 

5 4 3 2 1 
รวม 65 11 4 0 0 4.76 0.53 ดีมาก 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ความพึงพอใจ “ค่ายสภานักเรียน” โดยภาพรวมของ พอใจ “ค่ายสภานักเรียน” 
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.25 ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.76 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
  กิจกรรม “ค่ายสภานักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2563 ช่วงระยะเวลาระหว่างวันท่ี 6 มีนาคม 
2564 ถึง วันท่ี 7 มีนาคม 2564 มีผลการดำเนินงานและสรุปการประเมินการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
2. สรุปผลกิจกรรม         
3. อภิปรายผลกิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  1. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย 
มีจิตวิญญาณในการใช้หลักธรรมาภิบาล ดำเนินกิจกรรมทุกส่วน ทุกระดับ สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดี 
ของประเทศชาติ  
  2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียน ตระหนักถึงการอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 
โดยเคารพกฎระเบียบวินัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
สรุปผลกิจกรรม 
 นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล ดำเนินกิจกรรมทุกส่วน ทุกระดับ สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติอยู่ในระดับดีมาก 
 คิดเป็นร้อยละ 93.5 และนักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียน ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่าง 
มีความสุขโดยเคารพกฎระเบียบวินัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค อยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 93.5 โดยผ่านวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมท้ังหมด 
อภิปรายผลกิจกรรม 

คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 จัด “ค่ายสภานักเรียน” เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ประชาธิปไตย และบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียน เพื่อถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 
การศึกษา 2564 ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเป้าหมายความสำเร็จวัดได้จากแบบสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และนักเรียนท่ีมีต่อการดำเนินงาน ค่ายสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
ช่วงระยะเวลาระหว่างวันท่ี 6 มีนาคม 2564 ถึง วันท่ี 7 มีนาคม 2564 พบว่า ค่าเฉล่ียของนักเรียนมี 
ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ดำเนินกิจกรรมทุกส่วน ทุกระดับ สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ คิดเป็นร้อยละ 93.5  
และค่าเฉล่ียของนักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียน ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยเคารพกฎระเบียบวินัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค คิดเป็นร้อยละ 93.5 
ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีต้ังไว้ทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของคเชนเทพ จันทรวงศ์ ได้ศึกษา 
แนวทางการบริหารงานสภานักเรียนตามแนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา และแบบวิเคราะห์เอกสารกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียน 

 



โรงเรียนมัธยมศึกษา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารงานสภานักเรียนตามแนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา  
มีท้ังหมด 3 ข้ันตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning), ขั้นตอนท่ี 2 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
(Implementation) และขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผล(Evaluation)ซึ่งการบริหารงานสภานักเรียนแบ่ง 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคารวธรรม (Respect for 
Individuals), ด้านสามัคคีธรรม (Sharing, Participating, and Co-operating) และด้านปัญญาธรรม                      
(Faith in the Method of Intelligence) 
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