คู่มอื
การฝึกอบรมสภานักเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๑

หน่วยที่ ๑
เรื่อง การปฐมนิเทศ/พิธีเปิดการฝึกอบรมสภานักเรียน

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเข้ารับการอบรม
๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
๑.๓ เพื่อสร้างแรงจูงใจ การมีส่ วนร่วม ให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเข้าร่ว มกิจกรรมตลอด
โครงการการฝึกอบรม
๒. ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
๓. ขอบข่ายเนื้อหาวิชา
๓.๑ ข้อตกลงและรายละเอียดการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม
๓.๒ กิจกรรมความคาดหวังในการเข้าร่วมการฝึกอบรมสภานักเรียน
๔. ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
๔.๑ เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้เพลง เกมหรือกิจกรรมที่เหมาะสม
๔.๒ นาเข้าสู่กิจกรรมการปฐมนิเทศตามประเด็นและข้อปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกิจกรรม
๔.๓ ดาเนินการด้านพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของผู้จัด
๔.๔ กิจกรรมความคาดหวังในการเข้าร่วมการฝึกอบรมสภานักเรียน โดยการแจกกระดาษที่ตัด
เป็นรูปหัวใจคนละ ๑ แผ่น และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียนถึงความคาดหวังที่จะได้รับ จากการเข้ามา
ฝึกอบรม ลงในกระดาษรูปหัวใจที่แจก แล้วนาไปติดลงในกระดาษฟลิปชาร์ท หรือต้นไม้ประชาธิปไตย
ที่คณะวิ ทยากรต้ องเตรี ย มไว้บ ริ เ วณหน้ าห้ องประชุ ม หรื อบริเ วณที่ผู้ เข้ ารั บการอบรม ครูที่ ปรึ กษา
คณะวิทยากร สามารถดูและอ่านได้อย่างสะดวก
ทั้งนี้ คณะวิทยากรจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความคาดหวั งของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนและ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมที่สามารถตอบสนองความคาดหวังตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม และ
หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายใด ได้รับความรู้ตามที่คาดหวังแล้ว ก็ให้ไปเอารูปหัวใจของตนเองออกจาก
กระดาษฟลิ ป ชาร์ ท ที่ ติ ด ไว้ ส่ ว นที่ เ หลื อ คณะวิ ท ยากรจะต้ อ งหาวิ ธี ก ารให้ ค วามรู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
ความคาดหวังให้เรียบร้อย หรือตอบในลักษณะการตอบคาถามก่อนพิธีปิดการฝึกอบรมต่อไป จนสุดท้าย
จะต้องไม่มีกระดาษรูปหัวใจติดอยู่ที่กระดาษฟลิปชาร์ท ซึ่งหมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้และ
ประสบการณ์ตามความต้องการที่แท้จริง

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๒

๕. วัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
๕.๑ กระดาษตัดเป็นรูปหัวใจ คนละ ๑ แผ่น
๕.๒ กระดาษฟลิปชาร์ท ๑ แผ่น
๕.๓ ปากกาเคมี/สีเมจิก
๕.๔ ประเด็นในการปฐมนิเทศ
๕.๕ อื่นๆ ตามความเหมาะสม
๖. การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีเข้าใจวัตถุประสงค์และเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการเข้ารับการอบรม
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม

วิธีวัด
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. ตรวจผลงาน
๓. วิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม

เครื่องมือวัด
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบตรวจผลงาน
๓. เครื่องมืออื่นๆ ที่เหมาะสม

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๓

ใบความรู้ที่ ๑.๑
เรื่อง ประเด็นในการปฐมนิเทศ
๑. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
๒. กาหนด ขั้นตอนและวิธีการ ในการฝึกอบรม การเตรียมตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
๓. สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับในการดาเนินการฝึกอบรม เช่น อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สื่อการเรียนรู้ เสื้อ กระเป๋า ฯลฯ
๔. แนะนาสถานที่ เช่น ห้องประชุม สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่จัดกิจกรรม ฯลฯ
๕. แนะนาคณะทางาน คณะวิทยากร ผู้เกี่ยวข้อง
๖. ชี้แจงกฎ กติกา มารยาทการอยู่ร่วมกันในการฝึกอบรม เช่น
๖.๑ การตรงต่ อ เวลา ควรกล่ า วถึ ง ว่ า การตรงต่ อ เวลา เป็ น เครื่ อ งแสดงนิ สั ย ใจคอ
คนตรงต่อเวลามักเป็นคนเอาการเอางาน มีระเบียบวินัย กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ทางานได้รวดเร็ว
เรียบร้อยและได้ผลดี ประสบความสาเร็จในชีวิต เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อน
ร่วมงาน สภานักเรียนต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา คือ ต้องมาก่อนเวลาเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย ๕-๑๐ นาที
๖.๒ มารยาทในการฟั ง ควรกล่ า วถึ ง ว่ า การฟั ง เป็ น มารยาทในสั ง คมไม่ ว่ า จะเป็ น
การฟั ง คู่ ส นทนาหรื อ ฟั ง ในที่ ป ระชุ ม
เราควรระมั ด ระวั ง ที่ จ ะไม่ แ สดงกิ ริ ย าท่ า ทางซึ่ ง จะเป็ น
การเสียมารยาทสังคม สาหรับการฟังในที่อบรม ประชุม สัมมนา ควรดาเนินการดังนี้ ปรบมือให้เกียรติ
เมื่อพิธีกรแนะนาผู้พูด และปรบมืออีกครั้งเมื่อผู้พูดพูดจบ ฟังด้วยอาการสงบและตั้งใจ ไม่ทาเสียงรบกวน
หรือพูดคุยกับผู้อื่น ไม่ควรลุกเดินออกนอกห้องประชุม แต่ถ้ามีความจาเป็น ควรทาความเคารพผู้พูด
แล้วจึงเดินออกไปด้วยอาการสารวมและระมัดระวังไม่ให้ทาเสียงรบกวนสมาธิของผู้อื่น ในการซักถาม
ควรรอให้ผู้พูดเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือยกมือขึ้นเพื่อขออนุญาตซักถาม เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม และ
คาถามนั้นก็ควรเป็นคาถามสั้นๆ กระชับ ตรงประเด็น ไม่ออกนอกเรื่อง และใช้ภาษาสุภาพ
๖.๓ มารยาทในการพูด ควรกล่าวถึงว่า คาพูดคือสิ่งที่กล่าวออกไปแล้วถือว่าสิ่งนั้นบ่งบอก
ถึงแนวคิด หรือตัวตนของเรา อาจจะบ่งบอกถึงสถาบันหรือบุคคลที่ให้ความรู้แก่เราได้ ก่อนที่จะพูดคิดให้
รอบคอบเสียก่อนว่าการพูดนี้จะก่อให้เกิดผลอย่างไร ใช้ถ้อยคาสุภาพ เรียบร้อยและให้เหมาะสมกับผู้ฟัง
ถ้าจาเป็นจะต้องพูดในขณะที่คนอื่นยังพูดไม่จบ รอให้เขาพูดจบเสียก่อน หรือถ้าเห็นว่าจะรอไม่ได้ก็กล่าว
คาขอโทษ
๖.๔ มารยาทในการแต่งกาย ควรกล่าวถึงว่า ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ควรแต่งกาย
ด้วยชุดสุภาพ สามารถกาหนดเครื่องแต่งกายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละวัน ห้ามใส่กางเกงขาสั้น
หรือกระโปรงที่สั้นจนเกินไป
๖.๕ มารยาทในการใช้โทรศัพท์ ควรตั้งระบบสั่น และหากจาเป็นควรขออนุญาตและออกไป
โทรนอกห้องประชุม
๖.๖ การขออนุญาตออกนอกห้องประชุม ควรได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ
การขออนุญาตออกนอกสถานที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของโครงการหรือคณะ
วิทยากร
๖.๗ แนวปฏิบัติอื่นๆ ตามความเหมาะสม

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๔

หน่วยที่ ๒
เรื่อง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๒ เพื่ อให้ ผู้ เข้ ารั บ การอบรมเกิ ดความตระหนั ก และเห็ นคุ ณค่ าของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเชื่อมโยงความรู้ เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กับการดาเนินงานของสภานักเรียน
๒. ระยะเวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓. ขอบข่ายเนื้อหาวิชา
ความหมายของรั ฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย อานาจอธิปไตย อานาจบริห าร อานาจนิติบัญญัติ
อานาจตุลาการ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น
๔. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๔.๑ เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้เพลง เกม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
๔.๒ น าเข้าสู่ บทเรีย น "การเปลี่ ยนแปลงการปกครองของไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๗๕" โดยการนาเสนอรูปภาพการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง หรือภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
๔.๓ สนทนากับผู้เข้ารับการอบรม เรื่องที่มาและความสาคัญของการมีรัฐธรรมนูญการปกครอง
ของไทย ความหมายของประชาธิปไตย ความหมายของอานาจอธิปไตย เป็นต้น
๔.๔ แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ ๖-๑๐ คน แจกใบงานเรื่องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีลั กษณะเป็นการจับคู่ความสัมพันธ์ของข้อความ
ระหว่างความหมายกับคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และหลักการที่สาคัญของประชาธิปไตย
๔.๕ แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจับคู่ความสัมพันธ์ ของข้อความ
จากบั ต รค าระหว่า งความหมายกับ ค าส าคั ญที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วนาไปปะติดในกระดาษฟลิปชาร์ท

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๕

๔.๖ แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มไปเพื่อนาเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมใหญ่ (อาจจะแบ่ง
ให้แต่ละกลุ่มออกไปนาเสนอกลุ่มละ ๑ – ๓ เรื่อง ตามเวลาที่เหมาะสม หรือนาไปแสดงไว้ที่แสดงผลงาน
ของกลุ่ม)
๔.๗ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ คาถามสะท้อนคิด เรื่องหลักการของประชาธิปไตย เช่นการถือเสียง
ข้างมาก หมายถึง การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคมประชาธิปไตย ครอบครัวประชาธิปไตย จึงใช้หลักการ
ถือเสี ย งข้างมากเพื่อลงมติในประเด็น ต่าง ๆ ได้อย่างสั นติวิธี แต่ก็ยังรับฟังความคิดเห็ นจากเสี ยงข้างน้อย
ตลอดจนนาไปเชื่อมโยงกับองค์กรของนักเรียนในโรงเรียน
๕. วัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
๕.๑ ใบความรู้ ที่ ๒.๑ เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๕.๒ ใบความรู้ที่ ๒.๒ เรื่องหลักการที่สาคัญของประชาธิปไตย
๕.๓ ใบงานที่ ๒.๑ การจั บ คู่ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ ความระหว่ า งความหมายกั บ ค าส าคั ญ
ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักการ
ทีส่ าคัญของประชาธิปไตย
๕.๔ กระดาษฟลิปชาร์ท
๕.๕ กาว
๕.๖ ปากกาสีเมจิก
๖. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัด

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
๑. สังเกตพฤติกรรม
มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของ ๒. ตรวจผลงาน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี ๓. วิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เครื่องมือวัด
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบตรวจผลงาน
๓. เครื่องมืออื่นๆ ที่เหมาะสม

หมายเหตุ
การนาใบความรู้ เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ไปใช้ในการฝึกอบรม ผู้จั ดอบรมจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
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ใบความรู้ที่ ๒.๑
เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประชาธิปไตย หมายถึง รูปแบบการปกครองและวิธีการดาเนินชีวิต ซึ่ง ยึดหลักของความ
เสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือว่าทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพเท่าเทียมกัน และอานาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
อ านาจอธิ ปไตย หรื อ อ านาจสู งสุ ดในการปกครองประเทศมาจากปวงชนชาวไทยอั นมี
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข อานาจอธิปไตยแบ่งเป็น ๓ อานาจ ดังนี้
๑. อานาจนิติบัญญัติ โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อานาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา ซึ่งผู้ที่
จะใช้อานาจนี้ คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีอานาจในการออกกฎหมาย ยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารประเทศและปกป้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน รวมทั้งการสร้างความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นแก่สังคม และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) คือบุคคลที่ไม่สังกัดหรือเกี่ยวพันกับ
พรรคการเมือง ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นมีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรบัญญัติขึ้น
๒. อานาจบริหาร พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ตามมติคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
และจะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระหรือเกินกว่าแปดปีมิได้ โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี
มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดาเนินการตามแนวนโยบาย
๓. อานาจตุลาการ คือ อานาจที่ให้แก่ศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีความต่างๆ ตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ โดยศาลมีหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติได้ตราขึ้นมาใช้ โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อานาจตุลาการผ่านทางศาลต่างๆ
รัฐธรรมนูญ หมายถึงกฎหมายสู งสุดในการจัดการปกครองรั ฐ ซึ่งกล่าวถึงกฎเกณฑ์ที่จัดวาง
ระเบี ย บความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งผู้ ป กครองกั บผู้ อ ยู่ใ ต้ก ารปกครอง เป็ น กฎหมายที่ อ ยู่ใ นฐานะสู งกว่ า
กฎหมายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งกฎหมายอื่น ๆ จะมีวิธีการจัดทาหรือมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่กาหนดถึงกฎเกณฑ์การปกครองทางด้านการเมืองอย่างกว้าง ๆ กาหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปบริหารในทางการเมืองของรัฐหรือประเทศ
พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย รัฐธรรมนูญ
มีบทบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ได้รับการเชิดชูให้อยู่เหนือการเมือง และกาหนดให้มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการดาเนิ น การทางการเมื องการปกครองรั ฐ ธรรมนูญ ได้ ก าหนดพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ ดังนี้
๑. ทรงใช้อานาจอธิปไตย พระมหากษัตริย์ใช้อานาจอธิปไตย เช่น อานาจนิติบัญญัติ อานาจ
บริหาร และอานาจตุลาการ
๒. ทรงดารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้
๓. ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
๔. ทรงดารงตาแหน่งจอมทัพไทย
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๗

๕. ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของชาติ
๖. ทรงเลือกและแต่งตั้งองคมนตรี คณะองคมนตรี
๗. ทรงแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
๘. ทรงแก้ไขกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
๙. ทรงท าหนั ง สื อ สั ญ ญา ทรงไว้ ซึ่ ง พระราชอ านาจในการท าหนั ง สื อ สั ญ ญาสั น ติ ภ าพ
สัญญาสงบศึก และสั ญญาอื่น ๆ กับนานาประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี้หนังสื อ
สัญญาได้มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอานาจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้
เป็นไปตามสัญญาต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
๑๐. ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้พิพากษา ข้าราชการในพระองค์ และข้าราชการ
ระดับสูง
๑๑. พระราชทานอภัยโทษ พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอานาจที่จะอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษ
โดยมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
๑. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
๒. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
๓. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
การบริหารราชการส่วนกลาง หมายถึง ราชการที่ดาเนินการและบริห ารโดยหน่วยราชการ
ในส่ ว นกลางของฝ่ ายบริ ห าร เพื่อสนองความต้องการของประชาชน จะมีลักษณะการปกครองแบบ
รวมอ านาจ หมายความว่ า เป็ น การรวมอ านาจในการสั่ ง การ การก าหนด นโยบายการวางแผน
การควบคุมตรวจสอบ และการบริหารราชการสาคัญ ๆ ไว้ที่ นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและกระทรวง
ทบวง กรมต่าง ๆ ตามหลักการรวมอานาจ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง จัดแบ่งออกได้ ดังนี้
๑. ส่วนราชการกลาง ประกอบด้วย สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน
อื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและฐานะเทียบเท่ากรม
๒. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง หน่วยราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ซึ่งได้
แบ่ ง แยกออกไปด าเนิ น การจั ด ท าตามเขตการปกครอง โดยมี เ จ้ าหน้ า ที่ ข องทางราชการส่ ว นกลาง
ซึ่งได้รับแต่งตั้งออกไปประจาตามเขตการปกครองต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคเพื่อบริหารราชการภายใต้การ
บังคับบัญชาของราชการส่วนกลางโดยมี การติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเพราะถือเป็นเพียงการแบ่งอานาจการ
ปกครองออกมาจากการบริ ห ารส่ วนกลางตามหลักการแบ่งอานาจโดยส่ ว นกลาง แบ่งอานาจในการ
บริหารราชการให้แก่ภูมิภาค อันได้แก่จังหวัด มีอานาจในการดาเนินกิจการในท้องที่แทนการบริหาร
ราชการส่วนกลาง
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การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมบางอย่างซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้
ท้องถิ่นจัดทากันเอง เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยเฉพาะโดยมี
เจ้าหน้าที่ซึ่งราษฎรในท้องถิ่นเลือกตั้งขึ้นมาเป็นผู้ดาเนิน งานโดยตรงและมีอิสระในการบริหารงาน
อาจกล่าว ได้ว่าการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น เป็นการบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อานาจ กล่าวคือ เป็นการมอบอานาจให้ประชาชนปกครองกันเอง เพื่อให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และรู้จักการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง และอาจ
ยังประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในท้องที่ ได้มากกว่า เพราะประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและความ
ต้องการได้ดีกว่าผู้อื่น
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. เทศบาล
๓. สุขาภิบาล
๔. ราชการส่ว นท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด ได้แก่ สภาตาบลองค์การบริห ารตาบล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๙

ใบความรู้ที่ ๒.๒
เรื่อง หลักการที่สาคัญของประชาธิปไตย
๑. หลักอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หมายถึง ประชาชนเป็นเจ้าของ อานาจสูงสุดใน
การปกครองรัฐ
๒. หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย ถือว่าทุกคนที่เกิด
มาจะมีความ เท่าเทียมกันในฐานะการเป็นประชากรของรัฐ ได้แก่ มีสิทธิเสรีภาพ มีหน้าที่เสมอภาคกัน
ไม่มีการแบ่งชนชั้น หรือการเลือกปฏิบัติ ควรดารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอ
หรือยากจนกว่า
๓. หลักนิติธรรม หมายถึง การใช้หลักกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุขของ
สังคม
๔. หลักเหตุผล หมายถึง การใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสินหรือยุติปัญหาในสังคม
๕. หลักการถือเสียงข้างมาก หมายถึง การลงมติโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคมประชาธิปไตย
ครอบครัวประชาธิปไตย จึงใช้หลักการถือเสียงข้างมากเพื่อลงมติในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างสันติวิธี
๖. หลักประนีประนอม หมายถึง การลดความขัดแย้งโดยการผ่อนหนักผ่อนเบาให้กัน ร่วมมือ
กันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
หลั กการทางประชาธิป ไตยจึงเป็นหลั กการส าคัญที่นามาใช้ในการดาเนินชีวิตในสั งคมเพื่อ
ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๑๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบงานที่ ๒.๑
เรื่อง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คาชี้แจง
๑. ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมจั บ คู่ บั ต รค า ค าส าคั ญ กั บ ความหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ถูกต้อง
๒. นาบัตรคาที่จับคู่ไว้แล้วไปติดลงในกระดาษฟลิปชาร์ทและศึกษาทาความเข้าใจ
๓. คัดเลือกสมาชิกในกลุ่มออกไปนาเสนอต่อที่ประชุม ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................
หมายเหตุ คาสาคัญที่ควรนาไปจัดทาบัตรคา เช่น
๑. ประชาธิปไตย
รูปแบบการปกครองและวิธีการดาเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์ ถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอานาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
๒. อานาจอธิปไตย
อานาจสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากปวงชนชาวไทย
๓. พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ใช้อานาจอธิปไตยเช่น อานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ
๔. อานาจนิติบัญญัติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีอานาจในการออกกฎหมาย ยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ และปกป้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน รวมทั้งการสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยให้เกิดขึ้นแก่สังคม และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎร
บัญญัติขึ้น
๕. อานาจตุลาการ
อานาจที่ให้แก่ศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีความต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดย
ศาลมีหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราขึ้นมาใช้ โดย
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อานาจตุลาการผ่านทางศาลต่างๆ
๖. การบริหารราชการส่วนกลาง
การรวมอานาจในการสั่งการ การกาหนดนโยบายการวางแผน การควบคุมตรวจสอบ และ
การบริหารราชการสาคัญ ๆ ไว้ที่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ
๗. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การบริหารราชการตามหลักการแบ่งอานาจโดยส่วนกลาง แบ่งอานาจในการบริหารราชการ
ให้แก่ภูมภิ าค อันได้แก่จังหวัด มีอานาจในการดาเนินกิจการในท้องที่แทนการบริหารราชการส่วนกลาง

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๑๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๘. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล สุขาภิบาล ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด ได้แก่ สภาตาบลองค์การบริหาร
ตาบลกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
๙. รัฐธรรมนูญ
กฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐหรือประเทศ
๑๐. หลักอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ประชาชนเป็นเจ้าของ อานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ
๑๑. หลักความเสมอภาค
ความเท่าเทียมกันในสั งคมประชาธิปไตย ถือว่าทุกคนที่เกิดมาจะมีความ เท่าเทียมกันใน
ฐานะการเป็นประชากรของรัฐ ได้แก่ มีสิทธิเสรีภาพ มีหน้าที่เสมอภาคกันไม่มีการแบ่งชนชั้นหรือการ
เลือกปฏิบัติ ควรดารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๑๒. หลักนิติธรรม
การใช้หลักกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุขของสังคม
๑๓. หลักเหตุผล
การใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสินหรือยุติปัญหาในสังคม
๑๔. หลักการถือเสียงข้างมาก
การลงมติโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคมประชาธิปไตย
๑๕. หลักประนีประนอม
การลดความขัดแย้งโดยการผ่อนหนักผ่ อนเบาให้กัน ร่วมมือกันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นสาคัญ

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๑๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

หน่วยที่ ๓
เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดีตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาหลักของความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. ระยะเวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓. ขอบข่ายเนื้อหาวิชา
๓.๑ พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
๓.๒ แนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๓.๓ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๔. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๔.๑ เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้เพลง เกม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
๔.๒ นาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ "สื่อวีดีทัศน์หรือข่าวสภาพปัญหาทางสังคมของไทย" และนาสนทนา
ถึงสาเหตุของสภาพปัญหา
๔.๓ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บ ความหมายของ "พลเมื องดี " ในวิ ถี ประชาธิ ปไตย เช่ น พลเมื อง วิ ถี
ประชาธิปไตย และความหมายโดยรวม ตลอดจนนาเสนอวีดีทัศน์หรือภาพที่เกี่ยวกับความไม่เป็นพลเมือง
ดีให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมอภิปราย
๔.๔ นาสนทนาเข้าสู่เรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และเปิดเพลง ร่วมกันร้องเพลง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๔.๕ แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ ๖ – ๑๐ คน ให้ศึกษาเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
๔.๖ แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๓.๑ เรื่องการวิเคราะห์
กิจกรรมที่สภานักเรียนสามารถส่งเสริมและดาเนินงานให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
แล้วจัดทาเป็น Mind map ลงในกระดาษฟลิปชาร์ท

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๑๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๔.๗ แต่ ล ะกลุ่ ม คั ด เลื อ กตั ว แทนกลุ่ ม ไปน าเสนอผลการศึ ก ษาต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ต ามเวลาที่
เหมาะสม (อาจจะแบ่งให้แต่ละกลุ่มแบ่งการวิเคราะห์กลุ่มละ ๑ – ๓ ประการ และออกไปนาเสนอตาม
เวลาที่เหมาะสม หรือนาไปแสดงไว้ที่แสดงผลงานของกลุ่ม)
๔.๘ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ คาถามสะท้อนคิด เรื่องการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมือ งดีตามวิถี
ประชาธิปไตย" (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง) หรือค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ ตลอดจนนาไปเชื่อมโยงกับองค์กรของนักเรียนในโรงเรียน
๕. วัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
๕.๑ ใบความรู้ที่ ๓.๑ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย แนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี
ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
๕.๒ ใบความรู้ที่ ๓.๒ เรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๕.๓ ตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับปัญหาของสังคมไทย เช่น ปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด
เป็นต้น
๕.๔ ใบงานที่ ๓.๑ เรื่องการวิเคราะห์กิจกรรมที่สภานักเรียนสามารถส่งเสริมและดาเนินงานให้
เป็นไปตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๕.๕ กระดาษฟลิปชาร์ท กาว ปากกาสีเมจิก
๖. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีวัด

ร้อยละ ๙๐ ผู้เข้ารับการอบรม ๑. สังเกตพฤติกรรม
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ๒. ตรวจผลงาน
ความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
๓. วิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม
ประชาธิปไตยและค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ

เครื่องมือวัด
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบตรวจผลงาน
๓. เครื่องมืออื่นๆ ที่เหมาะสม

หมายเหตุ
การกาหนดให้ แ ต่ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น ศึ กษา วิเ คราะห์ และปฏิบั ติ กิ จกรรมตามใบงาน เรื่ องการ
วิเคราะห์กิจกรรมที่สภานักเรียนสามารถส่งเสริมและดาเนินงานให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ แล้วจัดทาเป็น Mind map ลงในกระดาษฟลิปชาร์ท จะต้องให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจเรื่อง
การเขียน Mind map ที่ถูกต้อง และอาจมีตัวอย่างให้ดู หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น
ตาราง แผนภูมิต้นไม้ ฯลฯ

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๑๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบความรู้ที่ ๓.๑
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยและแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย
ความหมายของ พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ได้ให้ความหมายของคาต่าง ๆ ดังนี้
พลเมือง หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน
วิถี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน
ประชาธิปไตย หมายถึง รูปแบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่
ดั ง นั้ น ค าว่ า พลเมื อ งดี ใ นวิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตย หมายถึ ง พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่สาคัญ คือ เป็น ผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยใน
การดารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมายดารงตนเป็นประโยชน์ต่อสั งคมโดยมีการช่ว ยเหลือเกื้อกูล กัน
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ควรมีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้
ด้านสังคม ได้แก่
๑. การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
๒. การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น
๓. การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
๔. การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
๕. การเคารพระเบียบของสังคม
๖. การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
๑. การประหยัดและอดออมในครอบครัว
๒. การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทา
๓. การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า
๔. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
๕. การสร้างงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
๖. การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความซื่อสัตย์ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นสาคัญ
ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่
๑. การเคารพกฎหมาย การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
๒. กล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคน อดทนต่อความขัดแย้ง
๓. การทางานอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๑๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบความรู้ที่ ๓.๒
เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อม
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๑๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบงานที่ ๓.๑
เรื่อง การวิเคราะห์กิจกรรมที่สภานักเรียนสามารถส่งเสริมและดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
คาชี้แจง
๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ กิจกรรมที่สภานักเรียนสามารถส่งเสริมและดาเนินงานให้
เป็นไปตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ แล้วจัดทาเป็น Mind map ในกระดาษฟลิปชาร์ท
๒. แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มไปนาเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุม และนาไปติดไว้ ณ ที่แสดงผลงาน
ของกลุ่ม
…………………………………………………………
ตัวอย่างการเขียน Mind map

1.

1.

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๑๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

หน่วยที่ ๔
เรื่อง รูปแบบและที่มาของสภานักเรียน

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการได้มาของสภานักเรียน
๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายและนาเสนอถึงที่มาของสภานักเรียนได้
๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบโครงสร้างขององค์กรสภานักเรียนได้
๒. ระยะเวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓. ขอบข่ายเนื้อหาวิชา
๓.๑ ความหมาย วัตถุประสงค์ และที่มาของสภานักเรียน
๓.๒ รูปแบบและองค์ประกอบของสภานักเรียน
๔. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๔.๑ เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้เพลง เกม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
๔.๒ นาเข้าสู่บทเรียนโดยให้ความรู้เรื่อง ความหมายและวัตถุประสงค์ของสภานักเรียน และ
สนทนาเรื่องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ
๔.๓ ให้ความรู้เรื่องที่มาของสภานักเรียน
๔.๔ แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ ๖ – ๑๐ คน และศึกษาใบงานที่ ๔.๑ เรื่อง รูปแบบของ
สภานักเรียน และร่วมกันระดมความคิดในการออกแบบโครงสร้างสภานักเรียน ลงในกระดาษฟลิปชาร์ท
๔.๕ แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มไปนาเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุม
๔.๖ วิทยากรนาอภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ ตลอดจนเสนอแนะเพิ่มเติม โรงเรียนจะต้องแต่งตั้ง
ครูที่ปรึกษามีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน มีแต่งตั้งคณะกรรมการสภา
นั กเรี ย น โรงเรี ย นจะต้ องมี ธ รรมนู ญ หรือ ข้อบั งคับ ว่าด้ ว ยสภานั กเรี ยนหรือคณะกรรมการนักเรีย น
โรงเรียนมีการจัดทาคู่มือหรือแนวทางการดาเนินงานสภานักเรียน มีการจัดห้องทางานของสภานักเรียน
และส่งเสริมให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเป็นรูป ธรรม มีการบูรณาการ
กิจกรรมสภานักเรียนกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ
๕. วัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
๑. ใบความรู้ที่ ๔.๑ เรื่อง ความหมาย วัตถุประสงค์ และที่มาของสภานักเรียน
๒. ใบความรู้ที่ ๔.๒ เรื่อง รูปแบบและโครงสร้างของสภานักเรียน

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๑๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๓. ใบงานที่ ๔.๑ เรื่อง "การออกแบบโครงสร้างองค์กรสภานักเรียนตามความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม"
๔. กระดาษฟลิปชาร์ท กาว ปากกาสีเมจิก ไม้บรรทัด
๖. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัด

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
๑. สังเกตพฤติกรรม
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบาย ๒. ตรวจผลงาน
และนาเสนอถึงที่มาและรูปแบบของ ๓. วิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม
สภานักเรียนได้

เครื่องมือวัด
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบตรวจผลงาน
๓. เครื่องมืออื่นๆ ที่เหมาะสม

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๑๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบความรู้ที่ ๔.๑
เรื่อง ความหมาย วัตถุประสงค์ และที่มาของสภานักเรียน
ความหมายของสภานักเรียน
สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตาม
กระบวนการ นิ ติธ รรม และเป็ นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิต
วิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติเป็นต้นกล้า
ที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของสภานักเรียน
๑. เพื่อเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. รู้จักการทางานร่วมกันเป็นทีมอย่ างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
๓. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของ
นักเรียนโดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน
๔. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนทาหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนอื่นๆในการกระทาใด ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ที่มาของสภานักเรียน
โรงเรี ย นทุกแห่ งมี ภ ารกิจ ในการปลู ก ฝั งวิถีประชาธิปไตยให้ กับนั กเรียน โดยการส่ งเสริมให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ ร่วมกิจกรรม นาหลักปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
มีการส่งเสริมการกิจกรรมการเลือกตั้ง เช่น การเลือกหัวหน้าห้อง การเลือกประธานนักเรียน ประธาน
ชุมนุม ประธานชมรม คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน (ทั้งนี้รูปแบบอาจมีความแตกต่างกันตาม
รูปแบบที่โรงเรียนกาหนดและพัฒนาขึ้น) โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. โรงเรียนแต่งตั้งคณะครูที่ปรึกษากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียน/ประชุมวางแผน/ศึกษา
แนวทางการดาเนินงานสภานักเรียน
๒. จัดทาระเบียบ/ข้อบังคับ/ธรรมนูญของโรงเรียนว่าด้วยสภานักเรียน
๓. ครูที่ปรึกษาสนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่ม/ทีม/พรรค/เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
๔. โรงเรียนมีการดาเนินการรับสมัครตัวแทนสภานักเรียน
๕. เปิดโอกาสให้มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้แทนนักเรียน

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๒๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๖. ดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ซึ่งมีการดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
- ตรวจบัญชีรายชือ่
- แสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง
- รับบัตรเลือกตั้ง
- เข้าคูหากากบาท
- หย่อนบัตรเลือกตั้ง
๗. มีการนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
๘. โรงเรียนออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
(ตัวอย่างขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง)

1.

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๒๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบความรู้ที่ ๔.๒
เรื่อง รูปแบบและโครงสร้างของสภานักเรียน
(ตัวอย่างที่ ๑)
ประธานสภานักเรียน

รองประธานสภานักเรียน(คนที่ ๑)

ฝ่ายวิชาการ

รองประธานสภานักเรียน(คนที่ ๒)

เลขานุการ
วิชาการ

ฝ่ายกิจกรม
วิชาการ

ฝ่ายการเงิน
วิชาการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
วิชาการ

(ตัวอย่างที่ ๒)
ประธานสภานักเรียน
เลขานุการ
วิชาการ
รองประธานสภานักเรียน(คนที่ ๑)

รองประธานสภานักเรียน(คนที่ ๒)

รองประธานสภานักเรียน(คนที่ ๓)
XX๓$๓ภ

วิชาการ

กิจกรรม
วิชาการ

ชุมนุม/ชมรม
ประชาสัมพันธ์

ปฏิคม

เหรัญญิก
หัวหน้าสายชั้น

ประชาสัมพันธ์

ปกครอง

สัมพันธ์ชุมชน

หมายเหตุ
สามารถกาหนดรูปแบบและโครงสร้างของสภานักเรียน ได้อย่างหลากหลายและตามความเหมาะสม
และต้องอธิบายให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความเหมือนหรือความต่างกับรูปแบบและโครงสร้างของ
สภาผู้แทนราษฎร

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๒๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบงานที่ ๔.๑
เรื่อง การวิเคราะห์กิจกรรมที่สภานักเรียนสามารถส่งเสริมและดาเนินงาน
คาชี้แจง
๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงที่มาของสภานักเรียนของแต่ละโรงเรียน มีที่มา
อย่างไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
๒. ร่วมกันศึกษาตัวอย่างของรูปแบบโครงสร้างของสภานักเรียน และออกแบบโครงสร้างรูปแบบ
องค์กรสภานักเรียนในอุดมคติ ตลอดจนกาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายพอสังเขป โดยจัดทาลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ท
๓. แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มไปนาเสนอผลงานต่อที่ประชุม

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๒๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

หน่วยที่ ๕
เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสภานักเรียน

๑.วัตถุประสงค์
๑.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน
๑.2 เพื่อให้ผู้เรียน สามารถอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนได้
๑.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
ความมีคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
๒. ระยะเวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓. ขอบข่ายเนื้อหาวิชา
๓.1 บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน
๓.๒ วิถีประชาธิปไตย ตามหลักการคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
๔. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๔.1 เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้เพลง เกม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
๔.๒ นาเข้าสู่บทเรียน "โดยการสนทนาถึงเรื่องกิจวัตรประจาวันที่สภานักเรียนสามารถจัด
กิจกรรมช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาโรงเรียน" เช่น กิจกรรมทาความสะอาด กิจกรรมรับนักเรียนตอนเช้า
กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น
๔.๓ ให้ความรู้เรื่องวัตถุประสงค์ของสภานักเรียน
๔.๔ แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 6 -10 คน แจกใบความรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน
๔.5 ให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์และเลือกบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนที่นักเรียนเห็นว่าสาคัญ
ที่สุด 3 อันดับแรกพร้อมระบุเหตุผล บันทึกลงในกระดาษฟลิปชาร์ท
๔.๖ แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มไปนาเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุม
๔.7 อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ ตลอดจนเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความสอดคล้องและ
ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมที่สภานักเรียนดาเนินการสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมสภานักเรียนมิได้ส่งเสริมเฉพาะผู้ที่เป็น
คณะกรรมการสภานักเรียน แต่จะต้องส่งเสริมให้ถึงผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมตามหลักวิถีประชาธิปไตย
ที่ส่งผลและเชื่อมโยงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๒๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๕. วัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
๕.1. ใบความรู้ที่ ๕.๑ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนและตัวอย่างกิจวัตรประจาวัน
ทีส่ ภานักเรียนร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรียน
๕.2 ใบความรู้ เรื่องวิถีประชาธิปไตย (คารวธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม)
๕.3 ใบงานที่ ๕.๑ เรื่อง การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนที่สาคัญที่สุด
๕.๔ กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาสีเมจิก
๖. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
อธิบายและนาเสนอถึงบทบาท
หน้าที่ของสภานักเรียนได้

วิธีวัด
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
3. อื่นๆ

เครื่องมือวัด
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบตรวจผลงาน
3. อื่นๆ

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๒๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบความรู้ที่ ๕.๑
เรื่อง บทบาทหน้าที่และกิจวัตรประจาวันของสภานักเรียน
บทบาทของสภานักเรียน
1. เป็นผู้นาในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมภิบาล
2. ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองเพื่อนักเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและ
แนวทางสันติ
3. ส่งเสริม สนับสนุนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม
4. สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ
5. เป็นผู้นาเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนสังคม
6. ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงาน องค์กรชุมชนต่าง ๆ
7. รณรงค์ให้นักเรียนทาความดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
หน้าที่ของสภานักเรียน
1. ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
2. ประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์และ
ความก้าวหน้าที่นักเรียน ควรได้รับ
3. รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
4. คิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
5. ดูแลสอดส่อง และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันต่อ เหตุการณ์ และตรงไปตรงมา
7. เสนอความคิดเห็นต่อโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
8. วางแผนดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษา
9. ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดของทางราชการ พร้อมทั้งต้อง
รักษาไว้ซึ่งศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ตัวอย่างกิจวัตรประจาวันของสภานักเรียน
เช้า - รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- ดูแลและประเมินเขตความรับผิดชอบความสะอาด
- จัดกิจกรรมเสียงตามสาย
- จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าแถว

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๒๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

เที่ยง - จัดกิจกรรมเสียงตามสายบูรณาการการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่าง ๆ
- ดูแลการรับประทานอาหารกลางวัน
- ดูแลการแปรงฟัน
- ดูแลการทากิจรรมนั่งสมาธิ
- สัญญาณเข้าเรียน
เย็น - กิจกรรมหน้าเสาธง
- ส่งแถวน้องกลับบ้าน
- กิจกรรมชมรม/ชุมนุม
ฯลฯ

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๒๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบความรู้ที่ ๕.๒
เรื่องวิถีประชาธิปไตย (คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม)
ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต ประกอบด้ว ยพฤติกรรมที่แสดงออก 3 ลั กษณะ คือ คารวธรรม
สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม
“วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน
“ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่
ดังนั้นคาว่า “วิถีชีวิตประชาธิปไตย” หมายถึง การดารงชีวิตโดยยึดมั่นในหลักศีลธรรมและ
คุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดารงตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็น
สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
คารวธรรม
1. การเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี เคารพในหลักการปฏิบัติของศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ศาสนาอื่น
2. เคารพซึง่ กันและกันทางกาย เช่น การเคารพแก่บุคคลซึ่งอาวุโสกว่า การให้เกียรติผู้อื่น
3. เคารพทางวาจา เช่น การพูดจาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้คาพูดให้เหมาะสมกับฐานะของ
บุคคล พูดจาสุภาพ ไม่ก้าวร้าว ไม่ส่อเสียด
4. เคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งทางกายและวาจา
5. เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างจากตน
6. เคารพในกฎระเบียบของสังคม เช่น วัฒนธรรมประเพณี กฎหมายของบ้านเมือง
สามัคคีธรรม
1. การรู้จักประสานประโยชน์โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
2. ร่วมมือกันทางาน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งส่วนตนและส่วนรวม
4. รักหมู่คณะ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
5. รักษาความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มและสังคม
6. เสียสละความสุขส่วนตนหรือหมู่คณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
7. หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง รู้จักอดทนอดกลั้น รู้รักสามัคคี
ปัญญาธรรม
1. การไม่ยึดถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่
2. การปฏิบัติตามมติของเสียงส่วนมากและรับฟังเสียงส่วนน้อย
3. ใช้เหตุผล ในการตัดสินปัญหาทั้งปวง

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๒๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

4. ใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ
5. วิเคราะห์และประมวลข่าวสารข้อมูลด้วยความรอบคอบ
6. พิจ ารณาเหตุผ ลด้ว ยใจเป็นธรรม ไม่ลาเอียง ไม่ห ลงผิ ด มีใจเป็นกลาง ปราศจากอคติ
หากดาเนินชีวิตด้วยพฤติกรรมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๒๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบงานที่ ๕.๑
เรื่อง การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนที่สาคัญที่สุด
คาชี้แจง
๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันศึกษาบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันร่วมกันวิเคราะห์ถึงบทบาทหน้าที่ที่สาคัญที่สุดของสภานักเรียน 3
ลาดับแรก พร้อมระบุเหตุผลประกอบโดยจัดทาลงในกระดาษฟลิปชาร์ท (รูปแบบตาราง หรือรูปแบบอื่นๆ
ตามความเหมาะสม)
๓. แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มไปนาเสนอผลงานต่อที่ประชุม

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๓๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

หน่วยที่ ๖
เรื่อง ภาวะผู้นาของสภานักเรียน

๑.วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะความเป็นผู้นาที่ดี และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นาสภานักเรียนและสามารถ
นาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ระยะเวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓. ขอบข่ายเนื้อหาวิชา
๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นาและความคิดสร้างสรรค์ “หอคอยประชาธิปไตย”
๓.๒ ภาวะผู้นากับบุคลิกภาพของผู้นาที่ดี
๓.๓ ภาวะผู้นา และคุณลักษณะของผู้นา ตามความหมายของ “LEADERSHIP”
๔. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๔.1 เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้เพลง เกมหรือกิจกรรมที่เหมาะสม
๔.๒ ให้ ค วามรู้ พื้ น ฐานในเรื่ อ งวิ สั ย ทั ศ น์
ทบทวนความรู้ เ กี่ ย วกั บ สภานั ก เรี ย น
และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
๔.๓ นาเข้าสู่กิจกรรม “หอคอย LEADERSHIP” โดยการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ
6 - 10 คน แจกวัสดุ อุปกรณ์ ให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วย กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษเอ ๔ กระดาษ
กาว หลอดกาแฟ กาว เชือกฟาง กลุ่มละเท่า ๆ กัน ส่วนปริมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานที่
หรือขนาดชิ้นงานที่ต้องการ
๔.๔ ให้แต่ละกลุ่มนาอุปกรณ์ที่ได้รับไปจัดสร้างหอคอย ๑ หลัง จากวัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้ โดยมี
เงื่อนไขว่า ต้องให้หอคอยสูงที่สุด แข็งแรงที่สุด สวยที่สุด ภายในเวลาที่กาหนด
๔.๕ ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ถึงความหมายตามตัวอักษรของ “LEADERSHIP” ที่เห็นว่าสาคัญ
ที่สุด และทาเป็นรูปธงไปติดไว้บนยอดหอคอย คาดังกล่าวได้แก่
Love (ผู้นาต้องเริ่มด้วยการมีความรักเสียก่อน คือ รักในหน้าที่การงาน รักผู้ร่วมงาน
รักผู้ใต้บังคับบัญชา รักความก้าวหน้า รักความยุติธรรม
Education and Experience (คุณสมบัติทางด้านการศึกษาและประสบการณ์ที่ดี
เป็นแบบอย่างและสามารถสั่งสอนแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถูกต้อง)

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๓๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

Adaptability (ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม รู้จักการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า)
Decisiveness (มีความสามารถในการพิจารณาตัดสอนใจได้รวดเร็ว ถูกต้อง แน่นอน
กล้าได้กล้าเสีย)
Enthusiasm (ความกระตือรือร้น มีความตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุนชักนา
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วย
Responsibility (เป็นผู้มีความรับผิดชอบทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ทอดทิ้งหรือปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่น)
Sacrifice and sincere (ต้องเป็นผู้ เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม จริงใจ ซึ่งจะทาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือ)
Harmonize (เป็นผู้มีความนุ่มนวล ผ่อนปรน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจ
อันดีต่อกันในหมู่ผู้ร่วมงาน อาจรวมถึงการถ่อม ตามกาลเทศะอันควร)
Intellectual capacity (เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ทันคนทันต่อเหตุการณ์
เป็นผู้รอบรู้และมีความคิดริเริ่ม)
Persuasiveness (เป็นผู้ มีศิลปะในการจูงใจคน ซึ่ งจาเป็นจะต้องใช้หลั กจิตวิทยา
(Psychology) และต้องมีอานาจ (Power) ในตัวเองพอสมควร
๔.๖ นาผลงานกลุ่มมาทดสอบความเข้มแข็ง เช่น การเป่า การพัดลม การโยน
๔.๗ ผู้นากิจกรรมนาสนทนาถึงความรู้สึกที่มีต่อผลงานของกลุ่ม กระบวนการทางานของกลุ่ม
การพัฒนากระบวนการทางานอย่างไรให้ผลงานดียิ่งขึ้น ผู้นาผู้ตามควรมีบทบาทอย่างไร
๔.๘ ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ส่ ง ตั ว แทนน าเสนอเหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กความหมาย ตามตั ว อั ก ษรของ
“LEADERSHIP” ที่เห็นว่าสาคัญที่สุด ซึ่งทาเป็นรูปธงไปติดไว้บนยอดหอคอย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
๔.๙ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ นาไปเชื่อมโยงกับองค์กรของนักเรียนในโรงเรียน
๕. วัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ ๖.๑ เรื่อง ภาวะผู้นา
๒. ใบความรู้ที่ ๖.๒ เรื่อง บุคลิกภาพของผู้นาที่ดี
๓. ใบงานที่ ๖.๑ เรื่อง “หอคอย LEADERSHIP”
๔. ชุดอุปกรณ์การจัดกิจกรรมหอคอย “LEADER SHIP” ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษเอ ๔
กระดาษกาว กระดาษฟลิปชาร์ท หลอดกาแฟ เชือกฟาง กลุ่มละเท่า ๆ กัน ส่วนปริมาณให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมกับสถานที่หรือขนาดชิ้นงานที่ต้องการ
๕. กาว ปากกาเคมี สีเมจิก

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๓๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๖. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
1. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะความ
เป็นผู้นาที่ดี
2. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นาสภา
นักเรียนและสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีวัด
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
3. สารวจความพึงพอใจ
4. อื่นๆ

เครื่องมือวัด
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบตรวจผลงาน
3. แบบสารวจความพึงพอใจ
4. อื่นๆ

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๓๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบความรู้ที่ ๖.๑
เรื่อง ภาวะผู้นา
ภาวะผู้นา (LEADERSHIP) เป็นความสามารถด้านอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่ ม เพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมาย ใช้กระบวนการสั่งการ การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น การมีปฏิสัมพันธ์ โดยถ่ายทอด
แนวคิดไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นอาจกล่าว ได้ว่าภาวะผู้นาเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งของกระบวนการ
3 อย่าง ที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลต่อกัน ได้แก่ ผู้นา (Leaders) ผู้ตาม (Follows) และ
สถานการณ์ (Situations) อันนาไปสู่การบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
คุณลักษณะของภาวะผู้นา สามารถแยกตามตัวอักษร LEADERSHIP ได้ดังนี้
1. L = Love หมายถึง ผู้บังคับบัญชาหรือผู้นาต้องเริ่มด้วยการมีความรักเสียก่อน คื อ
รักในหน้าที่การงาน รักผู้ร่วมงาน รักผู้ใต้บังคับบัญชา รักความก้าวหน้า รักความยุติธรรม
2. E = Education and Experience หมายถึง คุณสมบัติทางด้านการศึกษาและ
ประสบการณ์ที่ดี เป็นแบบอย่างและสามารถสั่งสอนแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถูกต้อง
3. A = Adaptability หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. D = Decisiveness หมายถึง มีความสามารถในการพิจารณาตัดสอนใจได้รวดเร็ว ถูกต้อง
แน่นอน กล้าได้กล้าเสีย
5. E = Enthusiasm หมายถึง ความกระตือรือร้น มีความตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนชักนา (Encourage) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วย
6. R = Responsibility หมายถึง เป็นผู้มีความรับผิดชอบทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
และผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ทอดทิ้งหรือปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
7. S = Sacrifice and sincere หมายถึง ต้องเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม จริงใจ ซึ่งจะทาให้
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 ซึ่งจาเป็นจะต้องใช้หลัก
จิตวิทยา (Psychology) และต้องมีอานาจ (Power) ในตัวเองพอสมควร

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๓๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบความรู้ที่ ๖.๒
เรื่อง บุคลิกภาพของผู้นาที่ดี
บุคลิกภาพของผู้นาที่ดี
บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะโดยส่วนรวมอันเป็นของจาเพาะแต่ละบุคคล ทั้งลักษณะภายใน
และภายนอก ซึ่งแสดงออกทางท่าทาง ความรู้สึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนกิริยามารยาท
ลักษณะนิสัยและอุปนิสัย เป็นการยากที่จะให้ความหมายของบุคลิกภาพที่แน่นอนตายตัว เพราะมีการ
ตัดสินบุคลิกภาพของผู้อื่นโดยเอาความรู้สึกของตนเองเป็นเครื่องวัด จากปฏิกิริยาที่บุคคลอื่นแสดงต่อ
ตนเองเป็นเกณฑ์ รู้สึกว่าดีหรือไม่ดีจากความชอบหรือไม่ชอบเป็นสาคัญ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ภาวะที่แท้จริง
ของบุคคลนั้นก็ได้ เพราะคนสองคนอาจมีความรู้สึกต่อปฏิกิริยาของคนคนหนึ่งแตกต่างกัน ขึ้นกับการรับรู้
ที่แตกต่างกัน
ความสาคัญของการมีบุคลิกภาพดี
ผู้มีบุคลิกภาพดี ต้องเป็นผู้มีสุขภาพจิตดีเป็นเบื้องต้น มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามที่เป็นจริงอย่าง
ถูกต้องไม่ต่อต้านหรือยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไร้หลักการ ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็ประพฤติปฏิบัติได้
อย่างคงเส้นคงวา คือ สามารถปรับตัวได้ดี เป็นผลให้บุคคลนั้นมีลักษณะสาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
1. สามารถรับรู้ เข้าใจสภาพความจริงได้อย่างถูกต้อง
2. การแสดงอารมณ์อยู่ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม
3. สามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสังคมได้ดี
4. สามารถทางานที่อานวยประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมได้
5. มีความรักและความผูกพันต่อผู้อื่น
6. สามารถพัฒนาตนเอง การแสดงออกของตนต่อผู้อื่นได้ดีขึ้น

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๓๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบงานที่ ๖.๑
เรื่อง หอคอย “LEADER SHIP”
คาชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มดาเนินการดังนี้
๑ ให้แต่ละกลุ่มนาอุปกรณ์ที่ได้รับไปจัดสร้างหอคอย ๑ หลัง จากวัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้ โดยมี
เงื่อนไขว่า ต้องให้หอคอยสูงที่สุด แข็งแรงที่สุด สวยที่สุด ภายในเวลาที่กาหนด
๒ ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ถึงความหมายตามตัวอักษรของ “LEADERSHIP” ที่เห็นว่าสาคัญที่สุด
และทาเป็นรูปธงไปติดไว้บนยอดหอคอย ได้แก่
Love (ผู้นาต้องเริ่มด้วยการมีความรัก เสียก่อน คือ รักในหน้าที่การงาน รักผู้ร่วมงาน
รักผู้ใต้บังคับบัญชา รักความก้าวหน้า รักความยุติธรรม
Education and Experience (คุณสมบัติทางด้านการศึกษาและประสบการณ์ที่ดี
เป็นแบบอย่างและสามารถสั่งสอนแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถูกต้อง)
Adaptability (ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม รู้จักการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า)
Decisiveness (มีความสามารถในการพิจารณาตัดสอนใจได้รวดเร็ว ถูกต้อง แน่นอน
กล้าได้กล้าเสีย)
Enthusiasm (ความกระตือรือร้น มีความตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุนชักนา
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วย
Responsibility (เป็นผู้มีความรับผิดชอบทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ทอดทิ้งหรือปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่น)
Sacrifice and sincere (ต้องเป็นผู้ เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม จริงใจ ซึ่งจะทาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือ)
Harmonize (เป็นผู้มีความนุ่มนวล ผ่อนปรน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจ
อันดีต่อกันในหมู่ผู้ร่วมงาน อาจรวมถึงการถ่อม ตามกาลเทศะอันควร)
Intellectual capacity (เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ทันคนทันต่อเหตุการณ์
เป็นผู้รอบรู้และมีความคิดริเริ่ม)
Persuasiveness (เป็นผู้ มีศิลปะในการจูงใจคน ซึ่ งจาเป็นจะต้องใช้หลั กจิตวิทยา
(Psychology) และต้องมีอานาจ (Power) ในตัวเองพอสมควร
๓ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มคนที่ ๑ ออกไปนาเสนอผลการดาเนินงาน และคัดเลือกตัวแทนกลุ่มอีก
๑ คน ออกไปนาเสนอถึงเหตุผลที่เลือก ความหมายตามตัวอักษรของ “LEADERSHIP”

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๓๖
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หน่วยที่ ๗
เรื่อง การประชุมสภานักเรียน

๑. วัตถุประสงค์
๑.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์ประชุม
สภานักเรียน
๑.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
๑.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสาธิตการประชุมได้
๒. ระยะเวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓. ขอบข่ายเนื้อหาวิชา
๓.๑ บทบาทและหน้าที่ขององค์ประชุมสภานักเรียน ประธาน เลขานุการ องค์ประชุมหรือ
สมาชิกในที่ประชุม
๓.๒ การประชุมที่มีประสิทธิภาพและการจัดทาระเบียบวาระการประชุม
๓.๓ การสาธิตการประชุม
๔. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๔.1 เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้เพลง เกมหรือกิจกรรมที่เหมาะสม
๔.2 น าเข้ า สู่ บ ทเรี ย น โดยการสนทนาตามวี ดิ ทั ศ น์ ห รื อ ภาพเกี่ ย วกั บ การประชุ ม เช่ น
การประชุมโดยทั่วไป การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ
๔.๓ ให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง การประชุมที่มีประสิทธิภาพและการจัดทาระเบียบวาระ
การประชุม
๔.4 แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ 6 - 10 คน ศึกษาใบความรู้ เรื่องบทบาทและหน้าที่
ของประธาน เลขานุการ องค์ประชุมหรือสมาชิกในที่ประชุม และบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
๔.5 สาธิตการประชุมสภานักเรียน (ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของ
ชุดสาธิตการประชุมทั้งระเบียบวาระการประชุม และบทบาทขององค์ประชุม ป้ายชื่อผู้ประชุม การจัด
โต๊ะประชุม ฯลฯ)
๔.๖ สรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสาธิตการประชุม

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๓๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๕. วัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
๕.๑ วีดิทัศน์หรือภาพตัวอย่างการประชุม
๕.๒ ใบความรู้ที่ ๗.๑ เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม
๕.๓ ใบความรู้ที่ ๗.๒ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของประธาน เลขานุการ องค์ประชุมหรือสมาชิก
ในที่ประชุมและบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
๕.๔ ชุดอุปกรณ์การสาธิตการประชุม เช่น ระเบียบวาระการประชุม ป้ายชื่อผู้เข้าประชุม บัญชี
ลงเวลาการเข้าร่วมประชุม ฯลฯ
๕.๕ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับการสาธิตการประชุม
๕.๖ ตัวแทนนักเรียนที่ได้จัดเตรียมไว้สาหรับ “การสาธิตการประชุมสภานักเรียน”
๖. การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
1. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ขององค์ประชุมสภานักเรียน
2. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความเข้าใจและเห็นตัวอย่างการ
ประชุมสภานักเรียน

วิธีวัด
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
๓. อื่นๆ

เครื่องมือวัด
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบตรวจผลงาน
๓. อื่นๆ

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๓๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบความรู้ที่ ๗.๑
เรื่อง แบบฟอร์มการจัดทาระเบียบวาระการประชุมและแบบรายงานการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม...................
ครั้งที.่ .........../............
วันที่................................เวลา............... น.
ณ ........................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ......................................................................................................................
๑.๒ ......................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
............................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ......................................................................................................................
๓.๒ ......................................................................................................................
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ใบความรู้ที่ ๗.๒
เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของประธาน เลขานุการ องค์ประชุมหรือสมาชิกในที่ประชุม
และบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
บทบาทของประธานหรือผู้นาการประชุมที่ดี
เปิดประชุม สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองด้วยการพูดทักทายพร้อมอากัปกริยาที่แสดง
ความเป็นมิตร เช่น ยิ้ม ท่าทีกระฉับกระเฉง ไม่ควรแสดงกริยาเบื่อหน่าย ซึมเศร้า หรือเคร่งเครียดเมื่ อ
กล่าวเปิดการประชุม
นาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยแจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูล รายละเอียดของการประชุม
ครั้งนั้นให้ทราบ เพื่อให้ทุกคนทราบถึงเหตุผลที่ต้องเข้าประชุมในครั้งนี้ และความมุ่งหวังของความสาเร็จ
ในการประชุมครั้งนี้ตั้งแต่ต้น
กระตุ้ น ให้ ทุ ก คนอภิ ป รายแสดงความคิด เห็ น เพราะจุด ประสงค์ ห ลั กของการประชุ ม
คือ การแสวงหาเหตุผล ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากมวลสมาชิกให้มากที่สุด เพื่อจะนาข้อมูลเหล่านั้น
มาใช้ในการตัดสินใจในแนวทางที่ถูกต้องที่สุด ผู้นาการประชุมจะต้องพยายามดึงความคิดของสมาชิกด้วย
การใช้คาถามที่ตรงประเด็น
วางตัวเป็นกลาง ผู้นาในการประชุมที่หน้าที่ในการดึงความคิดของสมาชิกออกมาให้ได้มาก
ที่สุด ไม่ควรที่จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกมา นอกจากจะเป็นผู้คอยจับประเด็น ชี้แจงข้อเท็จจริง
ชี้แนวทางที่จะให้สมาชิกสามารถดาเนินการอภิปรายได้อย่างต่อเนื่อ ง และสรุปการอภิปรายในแต่ละ
ขั้นตอน
มี ค วามยุ ติ ธ รรม มองเห็ น ความส าคั ญ ของการเสนอความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก ทุ ก คน
ไม่สนั บสนุน พวกใดพวกหนึ่งโดยเฉพาะยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของสมาชิกทุกคนที่แสดง
ออกมา และชักนาให้สมาชิกทุกคนสนใจต่อความคิดเห็นทุกข้อที่ได้ถูกเสนอขึ้น ให้ทุกคนมีโอกาสพูด
ควบคุมการประชุมให้อยู่ในประเด็น เป็นไปตามวาระ ในขณะที่ดาเนินการประชุมอาจจะมี
สมาชิกบางคนที่อภิป รายออกนอกเรื่อง หรือพยายามที่จะหน่วงเหนี่ยวการประชุมให้ล่าช้า ประธาน
จะต้องมีไหวพริบที่จะนาเรื่องให้เข้าสู่ประเด็นได้ดังเดิม และพยายามให้มีการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง แต่ละ
วาระให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะนาวาระต่อไปมาพิจารณา นอกจากนี้ตัวประธานเองอย่าผูกขาดการพูดคนเดียว
และอย่าพูดนอกประเด็น พึงระลึกว่าความคิดของกลุ่มได้มาจากสมาชิกเท่านั้น
สามารถควบคุมความประพฤติของสมาชิกในขณะประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งอาจมี
สมาชิกที่ละเมิดมารยาทที่ดีในการประชุม ประธานจะต้องจัดการพื่อการรักษากฎเกณฑ์และระเบียบของ
การประชุมให้การประชุมดาเนินไปด้วยดี ประธานมีอานาจ ดังนี้
- รักษาระเบียบการประชุมไว้
- อนุญาตให้มีการตัดสินใจหรือลงมติ
- โหวตเสียงในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน จึงใช้ เสียงของประธานเป็นเสียงที่ชี้ขาด แต่โดยปกติ
ถ้าเป็นการออกเสียงเปิดเผยประธานจะไม่ร่วมลงคะแนน เว้นแต่เป็นการลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ากัน
- สั่งให้ผู้ที่ละเมิดระเบียบของที่ประชุมออกจากห้องประชุมได้ และสั่งปิดประชุมได้
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โดยทั่ว ๆ ไป ประธานควรจะหลี กเลี่ ยงการโต้เถียง ทะเลาะวิว าทกับ สมาชิกในที่ประชุ ม
แต่จะต้องทาให้ที่ประชุมเคารพและศรัทธาประธานให้ได้ พยายามใช้วิธีประนีประนอม หากมีการโต้แย้ง
เกิดขึ้น
สร้างบรรยากาศในที่ประชุม ถ้าสมาชิกเคร่งเครียดตามหัวข้อที่กาลังอภิปราย อาจจะให้มี
การให้หยุดการอภิปรายบ้างเป็นบางช่วง หรือพยายามสร้างอารมณ์ขันให้ทุกคนระดมความคิดอย่าง
จริงจัง แต่ก็สนุกสนาน
สรุปประเด็นการประชุมเป็นระยะๆ เมื่อมีการอภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานควรจะสรุปเรื่อง
ที่อภิปรายให้ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกติดตามการประชุมได้ทันและทราบความก้าวหน้าของการประชุมเป็น
ระยะ ๆ และเมื่อพิจารณาหมดทุกวาระก็ควรจะสรุปรวมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
พยายามรักษาระเบียบของที่ประชุมไว้ ให้มีการพูดทีละคน และขออนุญาตประธานก่อนพูด
ทุกครั้ง อย่าปล่อยให้มีการพูดเป็นกลุ่มย่อย เพราะจะเป็นมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง ขาดระเบียบวินัย
รักษาเวลาในการประชุม ประธานจะต้องวางแผนเกี่ยวกับระยะเวลาของการพิจารณาแต่ละ
วาระก่อนที่จะเปิดประชุมโดยพยายามจัดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระให้เหมาะสมกับเวลาทั้งหมด
ปิดประชุมด้วยดี การปิดประชุมเป็นระยะที่สาคัญของการประชุมที่สุด ประธานจะต้องสรุปรวม
สิ่งที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลง การตัดสินใจ หรือมติของที่ประชุมเพื่อให้
ทุกคนได้เห็นผลของการประชุมครั้งนี้ และเป็นการเน้นความเข้าใจของทุกคน ในกรณีที่มีความขัดแย้งที่
ตกลงกัน ไม่ได้ จะต้องแยกแยะให้ เห็นชัดว่า มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไร และจะต้องเลื่ อนการ
พิจารณาไปยังการประชุมครั้งต่อไป ต่อจากนั้นก็ควรจะย้าให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้
ขอบคุณในความร่วมมือของสมาชิกที่ให้ความร่วมมือด้วยดี แล้วกล่าวปิดประชุม
ติ ด ตามผลการประชุ ม สิ่ ง ที่ มั กจะลื มกั น ก็ คือ เรื่ องการติ ด ตามผล โดยทั่ว ไปแล้ ว เมื่ อ การ
ดาเนินการประชุมเสร็จ ประธานก็มักจะคิดว่าเสร็จสิ้นหน้าที่ในการประธานในที่ประชุม แต่การประชุมจะ
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าประชุมแล้วสิ่งที่พูดกันไมได้นาไปปฏิบัติ หน้าที่ของประธานที่สาคัญประการ
สุดท้ายก็คือ จะต้องส่งรายงานการประชุมไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน แล้ วคอยติดตามผลการปฏิบัติ ถ้าการ
ประชุมครั้งนั้นเป็นการประชุมที่มีข้อตกลง ให้มีผู้ปฏิบัติต่อไป
คุณสมบัติของประธานในการประชุม
1. มีบุคลิกภาพดี บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เป็นตัวประเมินความสามารถของ
การเป็นผู้นาการประชุมอันดับแรก เมื่อประธานย่างเท้า เข้ามาในที่ประชุม บุคลิกทีดีจะทาให้ที่ประชุม
เคารพ ศรัทธาตัวเขา บุคลิกที่ดีมีลักษณะดังนี้ คือ
1.1 มีท่าทางองอาจ น่าเลื่อมใส
1.2 แต่งกายสะอาด สุภาพ
1.3 มีความกระตือรือร้น สดชื่น แจ่มใส
1.4 มีกาลังใจ มั่นคง และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
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2. เป็นผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ อดทน ในการประชุมย่อมมีพฤติกรรมนานาประการของสมาชิก
ที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการประชุม ประธานจะต้องใช้ความอดทน ใจเย็น รู้จักประนีประนอมชี้แจง
เหตุผล ขจัดข้อขัดแย้งต่าง ๆ และสามารถดึงความคิดของผู้เข้าประชุมออกมาได้
3. เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่ประชุมอย่างแจ่มแจ้ง สามารถตอบคาถามของสมาชิกได้ชัดเจน
รวดเร็วรู้จักใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่จะทาให้การประชุมไปสู่ความสาเร็จ
4. รู้ระเบียบวินัย และมารยาทของการประชุมเป็นอย่างดีสามารถนาระเบียบต่าง ๆ มาใช้
ในการประชุมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. มีคาพูดที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่วกวน สับสน สามารถวิเคราะห์การอภิปรายของสมาชิก
ได้ถูกต้อง และสรุปได้กระชับตรงประเด็น
6. มี ค วามสามารถในการตั้ ง ค าถามที่ เ หมาะสม และเป็ น ค าถามที่ จ ะให้ ที่ ป ระชุ ม แสดง
ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
7. รู้จักฟังอย่างสนใจ การฟังอย่างตั้งใจทาให้สมาชิกมีกาลังใจที่จะเสนอความคิดเห็น ประธาน
ต้องตัง้ ใจฟัง ฟังให้ตลอด และสรุปความจากที่ได้ฟังได้ถูกต้อง
8. ต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลา และรักษาเวลาได้ดี การไม่ตรงต่อเวลาของประธานจะทาให้สมาชิก
เสื่อมศรัทธา และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่สมาชิก ความสามารถในการรักษาเวลาในการประชุม เช่น เปิด - ปิด
การประชุมตรงเวลาโดยได้สาระของการประชุมทั้งหมด เป็นความสามารถในการนาประชุมที่ดีของ
ประธานการประชุม
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการในการประชุม
1. เตรียมการประชุม ก่อนการประชุมไม่ว่าจะมีจานวนสมาชิกมากหรือน้อยก็ตาม เลขานุการ
จะต้องเตรียมการประชุมเพื่อให้เกิดความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่จะประชุม คือ
- การจัดระเบียบวาระการประชุม เลขานุการจะต้องปรึกษากับประธานว่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง
ในการประชุม ซึ่งต้องรู้รายละเอียด เมื่อกรรมการซักถามก็พร้อมที่จะอธิบายได้ การจัดวาระใดก่อนหลัง
จะต้องพิจารณาถึงความสาคัญเร่งด่วนอันดับแรก และต่อไปจึงเป็นเรื่องรองลงมา
- กาหนดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น จะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับจานวน
สมาชิ ก และส่ ง เสริ ม บรรยากาศของการประชุ มให้ เ ป็น ที่ พึ งพอใจ อุ ป กรณ์ ก ารประชุม ควรเอื้ อ ต่ อ
ประสิทธิภาพของการประชุม เช่น ไวท์บอร์ดพร้อมปากกา ไมโครโฟน เป็นต้น
- การกาหนดวันและเวลา เลขานุการควรสอบถามวันเวลาว่างของทุกคนเพื่อให้ได้สมาชิก
ที่จะเข้าประชุมให้มากที่สุดแล้วจึงกาหนดวันและเวลาการประชุมให้เหมาะสม
- ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและรายงานการประชุมครั้งก่อน เพื่อให้สมาชิก
ได้อ่านและรับรองรายงานการประชุม นอกจากนี้ยั งต้องเตรียมเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าประชุม ตามความ
เหมาะสม
- สอบถามจานวนสมาชิกที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การประชุม
สามารถดาเนินการไปได้บรรลุจุดมุ่งหมาย

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๔๓
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2. ขณะดาเนินการประชุม เลขานุการมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
- ให้ผู้เข้าประชุมเซ็นชื่อ
- ชี้แจงประเด็นหรือรายละเอียดตามที่ประธานมอบหมาย
- เสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ประชุมต้องการทราบ
- จดบันทึกรายงานการประชุมเป็นข้อความตามความเห็นของผู้เข้าประชุม เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการดาเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ
3. ภายหลังการประชุม เลขานุการต้องจัดทารายงานการประชุ มแล้วส่งให้แก่สมาชิกทุกคนได้
รับทราบ
บทบาทหน้าที่ขององค์ประชุม
ความสาเร็จการประชุมอยู่ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย ดังนั้นสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมก่อนการ
เข้าร่วมประชุมทุกครั้งจะต้องเตรียมตัวโดยการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ และวาระการประชุมที่ได้แนบไปกับ
หนังสือเชิญ และกาหนดการประชุม พร้อมทั้งต้องจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือคิดวิเคราะห์
ตามวาระ ต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องตระหนักไว้ตลอดเวลา มีประเด็นที่สาคัญ ๆ ดังนี้
1. ศึกษาระเบียบและข้อบังคับของการประชุมให้เข้าใจชัดเจนก่อนที่จะเข้าประชุม
2. ศึกษาระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์การประชุม ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ
3. เข้าประชุมให้ตรงเวลา ถ้าไม่สามารถเข้าประชุมได้ต้องแจ้งให้เลขานุการทราบล่วงหน้า
4. อ่านรายงานการประชุมอย่างรอบคอบ และทักท้วงแก้ไขเมื่อเห็นว่าไม่ถูกต้อง
5. ยกมือขออนุญาตประธานก่อนทุกครั้ง เมื่ อได้รับอนุญาตจึงพูด อย่างพูดสอดขึ้นมาหรือ
พูดกับสมาชิกด้วยกันเอง ไม่ควรแย่งกันพูดในขณะที่สมาชิกคนหนึ่งกาลังพูดอยู่
6. ถ้าต้องการเข้าหรืออกจากห้องประชุมระหว่างดาเนินการประชุมต้องทาความเคารพ
ประธานก่อน จึงค่อยเดินออกไป
7. ตั้งใจฟังเรื่องที่ประชุมอย่างสนใจ อย่าทาสิ่งอื่นในขณะประชุม เช่น อ่านหนังสือเป็นต้น
8. ถ้ามีข้อสงสัยควรซักถามประธานให้เข้าใจ
9. อย่าเอาจริงเอาจังกับข้อโต้เถียงและความขัดแย้งจนเกินไปเพราะการประชุมเพื่อหา
ข้อตกลงร่วมกันมิใช่การเอาชนะกัน
10. รู้จักใช้ความคิดและเหตุผลในการให้ข้อเสนอแนะและชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ
11. ต้องมีความอดทน รู้จักระงับอารมณ์ ถ้าสมาชิกบางคนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของตน
12. ใช้คาพูดที่ดีในการประชุม ไม่พูดเสียดสี กระทบกระแทกหยาบคายในที่ประชุมหรือ
แสดงอากัปกิริยาในทางก้าวร้าวในที่ประชุม
13. ให้เกียรติแก่สมาชิกผู้เข้าประชุมด้วยกัน โดยรู้จักฟังเหตุผลของคนอื่นและยอมรับใน
เหตุผลที่ถูกต้อง
14. ไม่พูดออกนอกประเด็น เมื่อให้ข้อเสนอแนะเรื่อใดต้องพยายามพูดให้ตรงจุด พูดไม่
สับสน วกวน และให้ข้อมูลที่ดีแก่ที่ประชุม
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15. กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ไม่ควรนั่งเฉยตลอดระยะเวลาการประชุม อย่าลืม
ว่าเหตุผลที่ได้รับเชิญประชุมเพราะคาดว่าท่านจะได้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ที่ประชุมได้
16. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
17. ไม่ผูกขาดการพูดอย่างเดียว ต้องรู้จักใช้เวลาในการพูดอย่างเหมาะสม รู้จักใช้ความ
คิดเห็นในลักษณะไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ถ้าที่ประชุมมีบรรยากาศของความขัดแย้งหนักขึ้น
18. สนับสนุนให้กาลังในสมาชิกด้วยกัน ถ้าเห็นว่าความคิดเห็นของเขาสอดคล้องกับของ
ตนหรือมีเหตุผลที่ดี ไม่ควรคล้อยตามคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
19. มีความเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าตัดสินใจในกรณีที่ทีประชุมต้องการให้มีการลงมติ
20. ไม่นามติที่เป็นเรื่องลับของที่ประชุมออกไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกรู้เป็นอันขาด
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หน่วยที่ ๘
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าชาวสภา

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการดาเนินงานและการจัดกิจกรรม
สภานักเรียน
๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทาง ประสบการณ์ จากการและเปลี่ยนเรียนรู้นาไปประยุกต์
ในการดาเนินงานและพัฒนาการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
๒. ระยะเวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓. ขอบข่ายเนื้อหาวิชา
๓.๑ การนาประสบการณ์ ในการดาเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วม
ประชุมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในประเด็นสาคัญ หรือที่น่าสนใจ เช่น การได้มาซึ่งสภานักเรียน รูปแบบ
และองค์ประกอบของสภานักเรียน ภารกิจประจาวันของสภานักเรียน โครงการหรือกิจกรรมเด่นของ
แต่ละโรงเรียน ฯลฯ
๓.๒ การส่งเสริมสภานักเรี ยนสู่ความเป็นเลิ ศในการประกวดต้นแบบสภานักเรียน กิจกรรม
ประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๔. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๔.๑ เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้เพลง เกมหรือกิจกรรมที่เหมาะสม
๔.๒ ประชุมชี้แจงขั้นตอน/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
๔.๓ แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ ๖ – ๑๐ คน และให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการสนทนาหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับ “สภานักเรียนของฉัน” เช่น การได้มาซึ่ง
สภานักเรียน รูปแบบและองค์ประกอบของสภานักเรียน ภารกิจประจาวันของสภานักเรียน โครงการหรือ
กิจกรรมเด่นของแต่ละโรงเรียน ฯลฯ และบันทึกผลการประชุมกลุ่มตามใบงาน เตรียมคัดเลือกตัวแทน
กลุ่มออกไปรายงาน ๑ คน
๔.๔ แต่ละกลุ่มสร้างเครือข่ายติดต่อประสานงาน โดยให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อนาไปใช้
จัดทาเครื อข่ายการติดต่อประสานงานในโอกาสต่อไป เช่นจัดทาในรูปแบบ ไลน์ เฟสบุ๊ก จัดตั้งเป็น
ลักษณะประธานรุ่น กรรมการรุ่นของการอบรม ฯลฯ
๔.๕ ตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าเรื่องที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔.๖ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ นาไปเชื่อมโยงกับองค์กรของนักเรียนในโรงเรียน
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๕. วัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
๕.๑ สื่อวีดิทัศน์หรือภาพกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียน
๕.๒ ใบงานที่ ๘.๑ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าชาวสภา
๕.๓ แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๖. การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

วิธีวัด
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. ตรวจผลงาน
๓. สารวจความพึงพอใจ

เครื่องมือวัด
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบตรวจผลงาน
๓. แบบสารวจความพึงพอใจ

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๔๗
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ใบงานที่ ๘.๑
เรื่อง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าชาวสภา
คาชี้แจง
ให้แต่ละกลุ่มสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็นและเล่าเรื่องในประเด็นที่กาหนดพร้อมบันทึกผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งตัวแทนของกลุ่มนาเสนอ ได้แก่
๑. การได้มาซึ่งสภานักเรียน
๒. รูปแบบและองค์ประกอบของสภานักเรียน
๓. การดาเนินงานตามภารกิจประจาวันของสภานักเรียน
๔. โครงการหรือกิจกรรมเด่นของสภานักเรียนแต่ละโรงเรียน
(ตัวอย่าง)แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าชาวสภา กลุม่ ที.่ ............................................
ที่ ประเด็นเรื่องเล่าชาวสภา
๑ การได้มาซึ่งสภานักเรียน

บันทึกผลการเล่าเรื่อง
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
........................................................................................
๒ รูปแบบและองค์ประกอบ ………………………………………………………………………………
ของสภานักเรียน
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
..........................................................................................
๓ การดาเนินงานตาม
………………………………………………………………………………
ภารกิจประจาวันของสภา ………………………………………………………………………………
นักเรียน
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
๔ โครงการหรือกิจกรรมเด่น ………………………………………………………………………………
ของสภานักเรียน
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
..........................................................................................

หมายเหตุ
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๔๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบงานที่ ๘.๒
เรื่อง เครือข่ายสร้างสรรค์
คาชี้แจง
การสร้างเครือข่าย หมายถึง การขยายตัวขององค์กรในการทางานร่วมกันอย่างมีระบบ และเป็น
การช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้องค์กรได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเต็มที่
ให้สมาชิกในกลุ่มที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของกลุ่มเพื่อนาไปใช้
จัดทาเครื อข่ายการติดต่อประสานงานในโอกาสต่อไป เช่นจัดทาในรูปแบบ ไลน์ เฟสบุ๊ก จัดตั้งเป็น
ลักษณะประธานรุ่น กรรมการรุ่นของการอบรม ฯลฯ
(ตัวอย่าง)แบบบันทึกเครือข่ายสร้างสรรค์ กลุ่มที่.............................................
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ สกุล

โรงเรียน

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail

หมายเหตุ

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๔๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

หน่วยที่ ๙
เรื่อง กิจกรรมอาลา สัญญาสัมพันธ์/พิธีปิด

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน คณะวิทยากร ผู้จัดการ
ฝึกอบรม และผู้เกี่ยวข้อง และกระทาพิธีปิดการฝึกอบรม
๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีการทบทวนเนื้อหาการฝึกอบรมที่ผ่านมา ตรวจสอบผล
การฝึกอบรมตามความคาดหวังที่ต้องการ เปิดโอกาสให้ได้ซักถาม เสนอแนะ ตลอดจนประเมินผลการจัด
ฝึกอบรม
๒. ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
๓. ขอบข่ายเนื้อหาวิชา
๓.๑ การทบทวนสรุปบทเรียนตามเนื้อหาสาระของการฝึกอบรมที่ผ่านมา
๓.๒ การกล่าวแสดงความรู้สึก คาถาม ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๔. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๔.๑ เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้เพลง เกมหรือกิจกรรมที่เหมาะสม
๔.๒ วิทยากรนาสรุปทบทวนบทเรียนตามเนื้อหาสาระของการฝึกอบรมที่ผ่านมา
๔.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียนคาสัญญาในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน (การนาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียน) และคณะวิทยากรสุ่มผลการบันทึกคาสัญญา
มาอ่านให้ที่ประชุมทราบ และประเมินผลการฝึกอบรม
๔.๔ ตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวแสดงความรู้สึก/ร่วมร้องเพลงสภานักเรียน
๔.๕ ดาเนินการด้านพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร
๔.๖ ผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากรยืนจับมือเป็นวงกลม ๑ วง ร่วมร้องเพลงใจประสานใจ
เพลงกาลังใจ พร้อมกับเดินวนไปสวัสดี สัมผัสมือ จนครบทุกคน
๕. วัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
๕.๑ ใบงานที่ ๙.๑ การเขียนคาสัญญาพัฒนาสภานักเรียน
๕.๒ เพลงสภานักเรียน เพลงใจประสานใจ เพลงกาลังใจ เครื่องเสียง
๕.๓ คากล่าวรายงาน คากล่าวปิด วุฒิบัตร เกียรติบัตร

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๕๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๖. การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัด

1. ร้อยละ 9๐ ของผู้เข้ารับการอบรม 1. สังเกตพฤติกรรม
เกิดความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน 2. สารวจความพึงพอใจ
และเกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
3. อืน่ ๆ
พระคุณ
2. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือวัด
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบสารวจความพึงพอใจ
3. อื่นๆ

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๕๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ใบงานที่ ๘.๑
เรื่อง คาสัญญาการพัฒนาสภานักเรียน
ข้าพเจ้า...........................................โรงเรียน..........................................เครือข่าย................................
อาเภอ.............................................จะนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
สภานักเรียนให้มีความก้าวหน้าในประเด็นดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ประเด็นที่จะนาไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

หมายเหตุ

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๕๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

เพลงประกอบกิจกรรมหน่วยที่ ๙ กิจกรรมอาลาสัญญาสัมพันธ์
เพลงใจประสานใจ
.....…มองแววตาทุกคนเปี่ยมสุขล้นระคนสุขสันต์
ยิ้มแย้มเข้าใจกันตาสบประสานไมตรีฉายมา
ดวงฤทัยทุกดวงถ่วงด้วยรักและแรงศรัทธา
ปรารถนาในสิ่งเดียวกัน
….....ความคลางแคลงหายไปโลกสดใสคืนมาอีกครา
ฟ้าหลังฝนงามตาความมืดโรยรา มลายหายพลัน
มีแต่ความเข้าใจอุ่นไอรักไมตรีต่อกัน
ผ่าน มา นั้น ลืมมันลบไป
........ร้องเถิดร้องเพลงกันประสานรอยรักในใจ ลบรอยร้าวภายใน อุรา
ร้องเถิดร้องเพลงกันจับมือกันไว้ดีกว่า หันหน้ามา เข้าใจกัน
........อันคนเราทุกคนต่างเกิดมาควรพาพึ่งกัน
มีไมตรีสาพันธ์โลกนั้นสดใส
จงมารวมพลังร่วมสร้างสรรค์จรรโลงฤทัย
จับมือกันเดินก้าวไปมุ่งสู่จุดหมาย อนาคตเรา
….....ร้องเถิดร้องเพลงกันประสานรอยรักในใจ ลบรอยร้าวภายใน อุรา
ร้องเถิดร้องเพลงกันจับมือกันไว้ดีกว่า หันหน้ามาเข้าใจกัน
….....อันคนเราทุกคนต่างเกิดมาควรพาพึ่งกัน
มีไมตรีสาพันธ์โลกนั้นสดใส
จงมารวมพลังร่วมสร้างสรรค์จรรโลงฤทัย
จับมือกันเดินก้าวไปมุ่งสู่จุดหมาย อนาคตเรา
….....มองแววตาทุกคนเปี่ยมสุขล้นระคนสุขสันต์
ยิ้มแย้มเข้าใจกันตาสบประสานไมตรีฉายมา
ดวงฤทัยทุกดวงถ่วงด้วยรักและแรงศรัทธา
ปรารถนาในสิ่งเดียวกัน
........ความคลางแคลงหายไปโลกสดใสคืนมาอีกครา
ฟ้าหลังฝนงามตาความมืดโรยรา มลายหายพลัน
มีแต่ความเข้าใจอุ่นไอรักไมตรีต่อกัน
ผ่าน มา นั้น ลืมมัน ลบไป....

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๕๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

เพลงกาลังใจ (โบกมือลา)
โบกมือลา…เสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อน
กี่ปีจะลับเลือนฝากเพลงคอยย้าเตือน…หวนไห้
จากกันไกล…แม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดใกล้
เมื่อใจเราซึ้งใจร่วมทางไม่ร้างไกล…หมายมั่น
ขุนเขาไม่อาจขวางสายธารเที่ยงธรรมได้
ความหวังยังพริ้งพรายเก่าตายมีใหม่เสริม
ชีวิตที่ผ่านพบมีลบย่อมมีเพิ่ม
ขอเพียงให้เหมือนเดิม…กาลังใจ
อย่าอาวรณ์…รักเราไม่คลอนคลางแคลงแหนงหน่าย
ให้รักเราละลายกระจายในผองคน ผู้ทุกข์ทนตลอดกาล

เพลงสภานักเรียน
ที่ตรงนี้มีเราเสมอ มีฉันและเธอมีแต่คนรู้ใจ
ที่ตรงนี้มีความห่วงใย ปัญหาใดๆ เราจะคอยช่วยกัน
รวมพลังจากใจ รวมเป็นใจเดียวกัน รวมเป็นหนึ่งเยาวชนของไทย
อยากเห็นโลกนี้ มีแต่ความสุขสันต์ อยากให้ทุกวัน เป็นวันแห่งความเข้าใจ
อยากเห็นรอยยิ้ม ความรักความจริงใจ ให้โลกทั้งใบมีแต่คนรักกัน
กอดคอกันไว้เดินด้วยกัน จะไม่มีวันทิ้งให้เธอหลงทาง
รวมพลังจากใจ รวมเป็นใจเดียวกัน รวมเป็นหนึ่งเยาวชนของไทย
อยากเห็นโลกนี้ มีแต่ความสุขสันต์ อยากให้ทุกวัน เป็นวันแห่งความเข้าใจ
อยากเห็นรอยยิ้ม ความรักความจริงใจ ให้โลกทั้งใบมีแต่คนรักกัน
อยากเห็นโลกนี้ มีแต่ความสุขสันต์ อยากให้ทุกวัน เป็นวันแห่งความเข้าใจ
อยากเห็นรอยยิ้ม ความรักความจริงใจ ให้โลกทั้งใบมีแต่คนรักกัน

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๕๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

เพลงประกอบท่าทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียนสัมพันธ์

๑. หากว่าเรากาลังสบาย
หากว่าเรากาลังสบาย………จงตบมือพลัน………… ซ้า )
หากว่าเรากาลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใด ๆ ทุกสิ่ง
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า จงตบมือพลัน (กระทืบเท้าพลัน ผงกหัวพลัน
จงส่งเสียงดัง จงออกท่าทาง)
ท่าประกอบ
๑. หากว่าเรากาลังสบาย (ตบมือตามจังหวะ)
๒. จงตบมือพลัน (ร้องจบตบมือ ๒ ที)
๓. หากว่าเรากาลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใด ๆ ทุกสิ่ง จะมัวประวิงอะไรกันเล่า (ตบมือตามจังหวะ)
๔. จงตบมือพลัน (ตบมือ ๒ ที) กระทืบเท้าพลัน (กระทืบเท้า ๒ ที) ผงกหัวพลัน (ผงกหัว ๒ ที)
จงส่งเสียงดัง (ออกเสียง ๒ ครั้ง เช่น ไชโย ) จงออกท่าทาง (ทาตั้งแต่ท่าแรกจนท่าสุดท้าย)
๒. แมงวัน - แมงหวี่
แมงวันแมงหวี่ แมงหวี่แมงวัน ยุ่ง ยุ่ง ยุ่ง เพราะมันตีกัน แมงวัน แมงหวี่
ท่าประกอบ
๑. แมงวัน (งอแขนไปข้างหน้า ฝ่ามือหันเข้าหากันทาท่าคลึง)
๒. แมงหวี่ (ฝ่ามือแบ คลึงที่สะโพก โดยมือซ้ายคลึงสะโพกซ้ายมือขวาคลึงสะโพกขวา)
๓. ยุ่ง ยุ่ง ยุ่ง (กามือสะบัดแขนซ้าย และขวาสลับกันตามจังหวะ ๓ ครั้ง)
๔. เพราะมันตีกัน (กามือแล้วนามาหมุนด้านหน้าให้ท่อนแขนขนานลาตัว)
๕. แมงวันแมงหวี่ (ทาท่าแมงวันและแมงหวี่ตามลาดับ)
๓. กระโดด
กระโดด กระโดด กระโดด
กระโดด ให้พร้อมเพรียงกัน
กระโดด เพื่อสร้างพลัง
กาลังให้แก่พวกเรา ลา ล้า ลา………..
ท่าประกอบ (ยืนทาเป็นวงสองวง จับคู่กันระหว่างวงในกับวงนอก)
๑. กระโดด ๆ ๆ (ทั้งคู่กระโดดสลับเท้าเริ่มจากเท้าซ้ายก่อน ๙ ครั้งตามจังหวะ)
๒. ลา ล้า ลา (คล้องแขนวิ่งกระโดดหมุนไปทางขวา , เปลี่ยนแขนทีค่ ล้องวิ่งกระโดดวนกลับมาที่เดิม
ทั้งนี้ การคล้องแขนให้ใช้แขนขวาก่อน

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๕๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๔. ตบมือปับปับปับ
ตบมือปับปับปับ ตบเท้าปังปังปัง ลุกขึ้นยืน แล้วนั่ง ตบเท้าปังปัง ตบมือปับปับ
ท่าประกอบ (ทุกคนนั่งเก้าอี้)
๑. ตบมือ (นั่งตบมือ)
๒. ปับปับปับ (ตบมือ ๓ ที ตามจังหวะ)
๓. ตบเท้า (ตบเท้า)
๔. ปังปังปัง (ตบเท้า ๓ ที)
๕. ลุกขึ้นยืนแล้วนั่ง (ลุกขึ้นยืนแล้วนั่งลง)
๖. ตบเท้าปังปัง (ตบเท้า ๒ ที)
๗. ตบมือปับปับ (ตบมือ ๒ ที)
๕. มาสนุกกันหนา
มาสนุกกันหนา มาสัญญาร่วมผูกพัน (ทาราแร็ก แท็ก แท็ก)
มาสนุกกับฉัน เราชาวสภานักเรียนไทย (ทาราแร็ก แท็ก แท็ก)
แผ่นดินถิ่นนี้ ทั้งกลางเหนือใต้อิสาน
สามัคคีเราอยู่ร่วมกัน ไม่มีเสื่อมคลาย (ทาราแร็ก แท็ก แท็ก)
ท่าประกอบ (ยืน)
๑. ช่วงเนื้อเพลงให้ตบมือตามจังหวะ
๒. ช่วงสร้อยให้ทาท่าส่ายสะโพกตามจังหวะโดยแขนงอ มือกา แล้วเหวี่ยงแขนขึ้นลงตามจังหวะเพลง
๖. มอเปอร์แล
มอร์เปอร์แลโกวา ( ๓ เที่ยว) ตือ บ่ ตือ โอปุย
ฉันรักเธอจริงๆ ( ๓ เที่ยว) ยิ่งกว่าสิ่งใดใด
ท่าประกอบ
๑. มอเปอร์ (มือขวาแตะศีรษะ มือซ้ายแตะสะโพก)
๒. แล (มือทั้งสองแตะบ่า ขวาแตะขวา ซ้ายแตะซ้าย)
๓. โก (มือขวาแตะสะโพก มือซ้ายแตะศีรษะ)
๔. วา (ผายมือทั้งสองออกจากศีรษะและสะโพก)
ทาสลับกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจบเพลง
๗. เชิญเล่นดนตรี
เสียงไพเราะดีสนุกสนานครื้นเครง
เป็นเพลงกันเอย

เชิญเรามาเล่นดนตรี
หากพวกเรามาร่วมบรรเลง
ท่าประกอบ
เมื่อร้องเพลงจบให้แต่ละหมู่ เลือกทาเสียงเครื่องดนตรีหมู่ละ 1 ชนิด พร้อมทั้งทาท่าประกอบ
การเล่นดนตรีชนิดนั้นๆ ด้วย เช่น เลือกเล่นซออู้ ก็ทาเสียงซอเลียนทานองเพลงที่ร้องพร้อมกับทาท่า
ชักสีซอไปด้วย

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๕๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๘. ความเกรงใจ
ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี ตรองดูซิทุกคนก็มีหัวใจ
เกิดเป็นคนถ้าหากไม่เกรงใจใคร
คนนั้นไซร้ไร้คุณธรรมประจาตน
ท่าประกอบ
๑. ความ (แตะมือทั้งสองข้างบนศีรษะ)
๒. เกรง (แตะมือทั้งสองที่ไหล่)
๓. ใจ (แตะมือทั้งสองข้างที่เอว)
๔. เป็น (ตบมือ ๑ ครั้ง)
๕. สมบัติ (แตะมือทั้งสองที่เอว)
๖. ของ (แตะมือทั้งสองที่ไหล่)
๗. ผู้ดี (แตะมือทั้งสองที่ศีรษะ)
จังหวะว่าง ตบมือเหนือศีรษะ ๑ ที (ทาสลับไปเรื่อยๆ จนจบเพลง)
๙. อย่าเกียจคร้าน
อย่าเกียจคร้านการทางานนะพวกเรา
งานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หาย
ไม่ทางานหลบหลีกงาน เฝ้าเกียจคร้านเอาแต่สบาย แก่จนตายขอทานายว่าไม่เจริญ
ท่าประกอบ (ใช้ท่าทางประกอบของเพลงที่ ๘)
๑๐. ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี
หากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้
มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไป
คดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมการงาน
ท่าประกอบ (ใช้ท่าทางประกอบของเพลงที่ ๘)
๑๑. ออกกาลัง
ออกกาลังด้วยการร้องราทาเพลง
ให้ครื้นเครงเพลงบรรเลงจับใจ
ราร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทัย
เพราะเราเพลินใจด้วยการร้องเพลง
ท่าประกอบ (เข้าแถวเป็นวงกลม หรือเข้าแถวตอนก็ได้)
๑. ออก (แตะปลายเท้าซ้ายไปข้างหน้า นับจังหวะ ๑)
๒. กาลัง (แตะปลายเท้าซ้ายไปด้านข้างลาตัวซ้าย นับจังหวะ ๒)
๓. ด้วยการร้องราทาเพลง (ย่าเท้าอยู่กับที่ ซ้าย – ขวา – ซ้าย นับจังหวะ ๓ – ๔ – ๕)
๔. ให้ (แตะปลายเท้าขวาไปข้างหน้า นับจังหวะ ๑)
๕. ครื้นเครง (แตะปลายเท้าขวาไปด้านข้างลาตัวขวา นับจังหวะ ๒)
๖. เสียงเพลงบรรเลงจับใจ (ย่าเท้าอยู่กับที่ ขวา – ซ้าย – ขวา นับจังหวะ ๓ – ๔ – ๕)
๗. ราร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทัยเพราะเราเพลินใจด้วยการร้องราทาเพลง (ทาท่าตั้งแต่ ๑ – ๖)

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๕๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๑๒. โฟค เฟียต ฟอร์ด
โฟค เฟียต ฟอร์ด ( ซ้า รถฟอร์ดมันวิ่งเต็มเหยียด รถเฟียตมันวิ่งโขยก
รถโฟคมันวิ่งเขย่า มาซิพวกเรา อย่ามัวนั่งเศร้า นั่งโฟคเฟียตฟอร์ด
ท่าประกอบ
๑. โฟค (งอศอก กามือตั้งขึ้น)
๒. เฟียต (กามือเหยียดแขนขวาไปข้างหน้า มือซ้ายยังตั้งอยู่)
๓. ฟอร์ด (กามือเหยียดแขนซ้ายไปข้างหน้า)
๔. รถฟอร์ดมันวิ่งเต็มเหยียด (โยกแขนที่เหยียดทั้งสองแขนขึ้นลงตามจังหวะ)
๕. รถเฟียตมันวิ่งโขยก (งอศอกซ้ายเข้าหาลาตัว แขนขวายังเหยียดตึงอยู่ทั้งสองมือโยกขึ้นลงตามจังหวะ)
๖. รถโฟคมันวิ่งเขย่า (งอศอกขวาเข้าหาลาตัวตั้งขึ้น พร้อมทั้งโยกขึ้นลงตามจังหวะ)
๗. มาซิพวกเราอย่ามัวนั่งเศร้า (ตบมือตามจังหวะ)
๘. นั่งโฟคเฟียตฟอร์ด (ทาตามท่าที่ ๑, ๒, ๓)
๑๓. งูกินหาง
งูกินหาง เอ๋ย เอ๋ย งูกินหาง กินหัวกินตัวกินกลาง ( ซ้า ) กินหัวกินหาง กินกลางตลอดตัว
ท่าประกอบ (ทุกคนยืน)
๑. งูกินหาง (มือขวาชูเฉียงไปด้านหน้าเหนือศีรษะแล้วโยกตามจังหวะ นิ้วจีบมือซ้ายเหยียดไปด้านหลัง
ท่อนแขนเฉียงลงพื้น แล้วโบกตามจังหวะ)
๒. เอ๋ย ๆ ๆ งูกินหาง (ทาสลับกันให้มือซ้ายอยู่บน มือขวาอยู่ล่าง)
๓. กินหัวกินตัวกินกลาง (ให้สองมือแตะที่ศีรษะ ลดลงมาที่ไหล่ และที่หน้าท้องตามลาดับ)
๔. กินหัว กินหาง (สองมือจีบเหนือศีรษะ แล้วลดลงจีบที่ด้านหลังบริเวณก้น)
๕. กินกลางตลอดตัว (สองมือจีบลูบลงจากศีรษะด้านหน้าผ่านลาตัวลงล่างพร้อมทั้งส่ายตัวไปด้วย)

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

กาหนดการฝึกอบรมสภานักเรียน (แบบ ๒ วัน ๑ คืน)

วันแรก
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น.
เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น.

รายงานตัวปฐมนิเทศ พิธีเปิดการฝึกอบรมสภานักเรียน
ปฐมนิเทศ พิธีเปิดการฝึกอบรมสภานักเรียน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รูปแบบและที่มาของสภานักเรียน
พัก รับประทานอาหารเย็น
ภาวะผู้นาของสภานักเรียน
พบวิทยากรประจากลุ่ม เข้านอน

วันที่สอง
เวลา ๐๖.๓๐-๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.

บาเพ็ญประโยชน์ รับประทานอาหารเช้า
กลุ่มสัมพันธ์ ทบทวนหน่วยการเรียนรู้วันที่หนึ่ง
บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน
การประชุมสภานักเรียน
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าชาวสภา
กิจกรรมอาลา สัญญาสัมพันธ์ พิธีปิด

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๕๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ตัวอย่างกาหนดการฝึกอบรมสภานักเรียน (แบบ ๓ วัน ๒ คืน)
๒ วัน)
วันแรก
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น.
เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น.

รายงานตัวปฐมนิเทศ พิธีเปิดการฝึกอบรมสภานักเรียน
ปฐมนิเทศ พิธีเปิดการฝึกอบรมสภานักเรียน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
รูปแบบและที่มาของสภานักเรียน
บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน
พัก รับประทานอาหารเย็น
ภาวะผู้นาของสภานักเรียน กลุ่มสัมพันธ์
พบวิทยากรประจากลุ่ม เข้านอน

วันที่สอง
เวลา ๐๖.๓๐-๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น.
เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น.

บาเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ รับประทานอาหารเช้า
กลุ่มสัมพันธ์ ทบทวนหน่วยการเรียนรู้วันที่หนึ่ง
ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
การประชุมสภานักเรียน
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าชาวสภา
การเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการรุ่น
กลุ่มสัมพันธ์ ปนิธานสภานักเรียน
พบวิทยากรประจากลุ่ม เข้านอน

วันที่สาม
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า
ศึกษาดูงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บาเพ็ญประโยชน์/จัดกิจกรรมเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชรา
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
สรุปบทเรียน/กิจกรรมอาลา สัญญาสัมพันธ์/พิธีปิด

คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ๖๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

