
 

 
 
 

 
 ยอมเปนท่ีตระหนักกันดีวา  เมื่อสถานศึกษารับนักเรียนเขาศึกษาในสถานศึกษาแตละแหง
เรียบรอยแลว  จึงเปนหนาท่ีโดยตรงของสถานศึกษาจักตองรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา
แกนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน  ใหครบถวนตามกระบวนบูรณาการแบบองครวมท่ียึด “คน” 
เปนศูนยกลางของการพัฒนา  เพ่ือพัฒนาใหมีชีวิตท่ีดี  เกง  และมีความสุข  สามารถดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณภาพ  มีจิตใจที่ดีงาม  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
ท้ังดานจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก  เชน  มีวินัย  ประหยัด  มีความเอื้อเฟอ  เกื้อกูล  มีเหตุผล  
รูหนาท่ี  ซื่อสัตย  พากเพียร  ขยัน  ใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต  รักประเทศ  รักชาติ  มีจิตใจเปน
ประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอืน่  มีความเสียสละ  รักษาสิ่งแวดลอม  
สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 : 3-5)  และ
เพ่ือเสริมสรางใหการจัดการศึกษาสมบูรณสอดรับกับกระบวนการเรียนรู  ซึ่งกําหนดไวใน
มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  อันมุงฝกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ดวยการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  
และทําเปน  จนเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  และเพ่ือใหบรรลุยังประสิทธิผลท่ีกําหนดเปนเปาหมาย
ของงานกิจการนักเรียนอยางแทจริง  สถานศึกษาจึงควรจัดกิจกรรมนักเรียนท่ีเปนประโยชน
แกนักเรียน  อันจะชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาสมรรถพัฒนะและประสิทธิภาพท่ีเปนประโยชน
แกตนเองตอไป 
 

ความหมายของกิจกรรมนักเรียน 
 ดังไดกลาวในเบ้ืองตนแลววา  การจัดการศึกษาใหบรรลุยังผลสัมฤทธิ์  จนบังเกิด
ประสิทธิภาพแกนักเรียนโดยตรงน้ัน  จักตองอาศัยการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ  เพราะนอกจาก
จะกระตุนความสนใจไมใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนายแลว  ยังสงเสริมเพ่ิมเติมความรูความสามารถ

บทที่ 2 
การจัดกิจกรรมนักเรียนและการจดัองคการนกัเรียน 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2533 : 2)  ใหความหมายกิจกรรมนักเรียนวา  เปนการปฏิบัติงาน
รวมกันของนักเรียนเปนกลุมๆ ตามความสนใจและความถนัด  มใิชกิจกรรมท่ีครูจัดขึ้นเพ่ือ
นักเรียนในการเรียนวิชาตางๆ  ซึ่งนักเรียนจะตองเรียนและสอบใหผานตามเกณฑท่ีกําหนด  
แตควรเปนการประกอบกิจกรรมรวมกันโดยใหนักเรียนชวยกันคิด  ชวยกันทําและชวยกัน
แกปญหา  ซึ่งจะเปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยท่ีดีในการอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตย 
 ภิญโญ  สาธร (2529 : 208)  กลาวถึงความหมายของกิจกรรมนักเรียนไววา  หมายถึง
บรรดากิจกรรมรวม  หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรท้ังหลายที่ใหการศึกษาแกนักเรียนนอกหองเรียน  
ปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมนักเรียนมีเพียงใดขึ้นอยูกับโรงเรียนแตละแหง  และความสามารถ
ของนักเรียนแตละคน  ท้ังน้ีตองอาศัยความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา  และครูท่ีปรึกษา
ของนักเรียนเปนผูดําเนินการ 
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2525 : 38)  กลาวถึงกิจกรรมนักเรียนวา  เปนกิจกรรมท่ี
ประกอบในหรือนอกหลักสูตรท้ังหลายท่ีใหการศึกษาแกนักเรียนนอกหองเรียน  จัดขึ้นโดย
นักเรียนสมัครใจท่ีจะเขาเรียนและดําเนินการเอง  โดยความเห็นชอบและสนับสนุนจากคณาจารย  
และไมมีการใหคะแนนใดๆ ในอันท่ีจะสงเสริมใหเด็กเลื่อนชั้นหรอืสําเร็จการศึกษา 
 กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ (2531 : 455)  อธิบายความหมายของกิจกรรมนักเรียนวา  
หมายถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนรวมกันจัดขึ้นนอกเวลาเรียน  และ
นอกเหนือจากหลักสูตรท่ีโรงเรียนกําหนดใหเรียนในเวลาปกติ  ท้ังน้ีดวยความสมัครใจของ
นักเรียนเอง  และดวยความชวยเหลือเอื้ออํานวยความสะดวกของโรงเรียนในรูปแบบตางๆ  
เพ่ือใหกิจกรรมแตละอยางบรรลุความสําเร็จตามความมุงหมายท่ีต้ังไว  ตัวอยางกิจกรรมนักเรียน
ก็ไดแก  การดําเนินงานของสภานักเรียน  ชุมนุมหรือชมรมตางๆ ท่ีนักเรียนต้ังขึ้นในโรงเรียน  
เชน  ชมรมดนตรี  ชมรมกีฬา  ชมรมศิลปวัฒนธรรม  เปนตน 
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 กิจกรรมนักเรียนจึงเปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษากับนักเรียนรวมมือกัน
จัดใหมีขึ้นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ท้ังน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ตองการของนักเรียน  ในการสรางเสริมประสบการณและเพ่ิมพูนความรูแกนักเรียนใหบรรลุยัง
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล  โดยการจัดกิจกรรมดังกลาวน้ีจะไมมีการใหคะแนนใดๆ ท้ังสิน้ 
 

ประเภทของกิจกรรมนักเรียน 
 ในปจจุบันการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียน  สามารถจําแนกกิจกรรมตามแนวท่ี
นักเรียนไดเขามามีบทบาทและรวมกิจกรรมออกไดเปน  2  กลุม  ไดแก  (ดํารง  ประเสริฐกุล, 
2542 : 25-27)  
 1.  กิจกรรมนอกหลักสูตร  เปนกิจกรรมท่ีไมไดอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน  
แตเปนกิจกรรมเสริมท่ีจัดใหนักเรียนเปนการฝกประสบการณของนักเรียน  ท้ังยังเปนการเสริมสราง
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  เสริมสรางคณุธรรม  จริยธรรม  ซึ่งไดแก 
      1.1  กิจกรรมการปฐมนิเทศ - ปจฉิมนิเทศ 
      1.2  กิจกรรมหนาเสาธง และการออกกําลังกายหนาเสาธง 
      1.3  กิจกรรมโฮมรูม 
      1.4  กิจกรรมกีฬาภายใน 
      1.5  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
      1.6  กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนและชุมชน 
      1.7  กิจกรรมเสริมสรางรายไดระหวางเรียน 
      1.8  กิจกรรมสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
 2.  กิจกรรมในหลักสูตร  เปนกิจกรรมท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  ใหนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรมและเลือกเขารวมกจิกรรม  ดังน้ี  
     2.1  กิจกรรมลูกเสอื – เนตรนาร ีหรอืยุวกาชาด หรอืผูบําเพ็ญประโยชน  เปนกิจกรรม
บังคับในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งตองเรียนตามเพศและความสมัครใจ 
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      2.2  กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษา  โรงเรียนสามารถเลือกจัดไดตามความตองการของนักเรยีนและตามความพรอมของ
โรงเรียน  กิจกรรมเหลาน้ี  ไดแก 
 2.2.1  กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 
 2.2.2  กิจกรรมสงเสริมการเกษตร 
 2.2.3  กิจกรรมสงเสริมการสหกรณ 
 2.2.4  กิจกรรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
 2.2.5  กิจกรรมสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
 2.2.6  กิจกรรมสงเสริมการใชสินคาไทย 
 2.2.7  กิจกรรมการใชหองสมุด 
 2.2.8  กิจกรรมสงเสริมวิชาตางๆ ในหลักสูตร 
 2.2.9  กิจกรรมกีฬา 
 2.2.10  กิจกรรมนันทนาการ 
 2.2.11  กิจกรรมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม 
 2.2.12  กิจกรรมทัศนศึกษา 
 2.2.13  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และ
รักษาดินแดน (สําหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
          2.3  กิจกรรมแนะแนว หรือกิจกรรมแกปญหา หรือกิจกรรมพัฒนาการเรียน  
เปนกิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียน  โดยหมนุเวียนใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมในกิจกรรมเหลาน้ัน
ใหครบตามความตองการและความจําเปน  โดยจัดในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 1 คาบ/สัปดาห/ภาค  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 
           2.4  กจิกรรมอิสระของผูเรียน  เปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนตามความสนใจ  ความสมัครใจ  ความจําเปน  โดยมีผูบริหาร
โรงเรียน  อาจารยท่ีปรึกษาหรือบุคลากรอื่นๆ ท่ีเก่ียวของคอยดูแล  ใชเวลาเขารวมกิจกรรมใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 2 คาบ/สัปดาห/ภาค  สวนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมไดกําหนด
คาบเวลาเขารวมกิจกรรม 
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 นอกจากน้ี  พนัส  หันนาคินทร (2524 : 221-224)  ไดจําแนกประเภทของกิจกรรม
นักเรียนไววา  ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก  กิจกรรมการประชุม  กิจกรรมชุมนุมหรือ
ชมรม  กิจกรรมท่ีกระทํานอกโรงเรียน  กิจกรรมเก่ียวกับการพิมพ  กิจกรรมเก่ียวกับกีฬา  
กิจกรรมเก่ียวกับดนตรี  กิจกรรมเก่ียวกับการละครและการพูดคุยในท่ีสาธารณะ  กิจกรรมสังคม
สงเคราะห  และกิจกรรมโฮมรูม 
 อน่ึง  Glatthorn และ Spencer (1986 : 101-102)  ไดกลาวถึงกิจกรรมนักเรียนท่ี
สมบูรณแบบวาประกอบดวยกิจกรรม 3 ประเภท ไดแก 
 1.  กิจกรรมดานกีฬา  ประกอบดวยการจัดกีฬา 2 ประเภท  คือ  การแขงขันกีฬา
ระหวางโรงเรียนตางๆ กับกีฬาภายในโรงเรียน  ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหแกนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางกีฬาไดแสดงความสามารถของตนใหปรากฏ  ท้ังยังสมานสามัคคีแสดงถึงความ
เปนหมูคณะเดียวกันของนักเรียนอืน่ๆ ท้ังโรงเรยีนใหมีมากขึ้น  โดยชนิดของกีฬาท่ีจะแขงขัน
ในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน  ไดแก  บาสเกตบอล  ฟุตบอล  วอลเลยบอล  เทนนิส  เปตอง  
เปนตน  
 2.  กิจกรรมพิธีการ  ไดแก  การจัดกิจกรรมการประชุมและกิจกรรมทางสังคมใน
รูปแบบตางๆ  ซึ่งสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางท่ัวถึง  อันเปนการ
เสริมสรางประสบการณท่ีมีคุณคา  เน่ืองจากเปนกิจกรรมทางสังคมท่ีจะชวยใหเด็กท่ีขลาดกลัว
หรือขี้อาย  ใหสามารถเขารวมงานกับเพ่ือนๆ ไดตามความสามารถของตนเอง 
 3.  กิจกรรมกลุมสนใจ  หมายรวมถึงกิจกรรมชนิดตางๆ  เชน  กิจกรรมของชุมนุม 
(ชมรม) ตางๆ  กิจกรรมของกลุมการพิมพ  กิจกรรมของชุมนุมการละคร  กิจกรรมชมรมดนตรี  
เปนตน  ซึ่งลวนแตเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรยีนไดแสดงความสามารถตามความสนใจ
ในการรวมกิจกรรมอยางเต็มท่ี 
 ดวยเหตุท่ีกิจกรรมนักเรียนท่ีจะจัดขึ้นน้ันมีอยูมากมาย  จึงไดมีการแบงประเภทของ
กจิกรรมนักเรยีนไวออกไปอีกมากมายดังเชน 
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 เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ (2520 : 6-8)  ไดแยกประเภทของกิจกรรมนักเรียนออกได  
ดังน้ี 
 1.  กิจกรรมท่ีนักเรียนมีสวนปกครองกันเอง  เชน  สภานักเรียน  องคการนิสิต สภา
นิสิต  เปนตน 
 2.  กิจกรรมเก่ียวกับการบําเพ็ญประโยชน  เชน  ชุมนุมบําเพ็ญประโยชน  ชุมนุม
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การรณรงคเพ่ือทําความสะอาดถนนหนทาง  การพัฒนาวัด  
ลูกเสือ  อนุกาชาด     เปนตน 
  3.  กิจกรรมทางศาสนา  เชน  กิจกรรมทางพุทธศาสนา  กิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ  
 4.  กิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย  เชน  กิจกรรมเก่ียวกับวันสําคัญของชาติไทย  
กิจกรรมเก่ียวกับประเพณีของทองถิ่นและของประเทศ  กิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย 
 5.  กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและกรีฑา  เชน  การแขงขนักีฬาสี  กีฬาระหวางชั้น หรือ
กีฬาระหวางโรงเรยีน 
 6.  กิจกรรมเก่ียวกับการพูดและการแสดงละคร  เชน  ปาฐกถาและโตวาที  การแสดง
ละคร  เปนตน 
 7.  กิจกรรมเก่ียวกับดนตรี  เชน  ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  วงดุริยางค  เปนตน 
 8.  กิจกรรมทางวิชาการ  ไดแก  ชุมนุมทางวิชาการตาง  ๆ  เชน  ชุมนุมวิทยาศาสตร  
ชุมนุมภาษาองักฤษ  ชุมนุมสังคมศึกษา  เปนตน 
 9.  กิจกรรมเก่ียวกับความสนใจพิเศษ  เชน  วิทยุ  การถายรูป  การสะสมแสตมป  
เปนตน 
 10.  กิจกรรมเก่ียวกับการพิมพ  เชน  ชุมนุมหนังสือพิมพ  หนังสือพิมพรายเดือน  
หนังสือรุน  เปนตน 
 11.  กิจกรรมเก่ียวกับโฮมรูม 
 12.  กิจกรรมเก่ียวกับทัศนศึกษาหาความรูนอกโรงเรียน 
 13.  กิจกรรมเกี่ยวกับการประชุม  เชน  การประชุมของโรงเรียน  การเชญิวิทยากรมา
บรรยาย  เปนตน 
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 บัวแมน (Baughman)  ไดจําแนกประเภทของกิจกรรมนักเรียนไว 10 ประการ คือ 
 1.  สภานักเรยีน (Student Council) 
 2.  ชุมนุม (Clubs) 
 3.  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพิมพ (Publication)  
 4.  การแสดงนิทรรศการทางศิลปะ (Art Exhibition) 
 5.  การแสดงละคร (Drama)  
 6.  การแสดงดนตรี (Music) 
 7.  การทัศนาจร (Sight Seeing Excursion) 
 8.  การกีฬาและกรีฑา (Sport and Athletics) 
 9.  การประชุม (Assembly) 
 10.  การสังคมสงเคราะห (Social Welfare) 
 นอกเหนือไปจากน้ันแลว  ยังมีกิจกรรมนักเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว  
ดังน้ี 
 1.  กิจกรรมลูกเสือหรืออนุกาชาด หรือเนตรนารี 
 2.  กิจกรรมทางศาสนา 
 3.  กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย 
 4.  กิจกรรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
 5.  กิจกรรมการใชหองสมดุ 
 6.  กิจกรรมสงเสริมการใชสินคาไทย 
 7.  กิจกรรมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม 
 8.  กิจกรรมทัศนศึกษา 
 9.  กิจกรรมนันทนาการ  
 10.  กิจกรรมสงเสริมวิชาตางๆ ในหลักสูตร 
 กิจกรรมท้ัง 10 ประการน้ี แตละประเภทโรงเรียนอาจแยกจัดเปนกิจกรรมยอยไดอีก
หลายกิจกรรม  เชน  กิจกรรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ  อาจแยกจัดเปนชมุนุม ยุวกสิกร
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 การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรยีนแตละแหง  อาจจัดกิจกรรมไมเหมือนกันมากนอย
ตางกันตามสภาพของโรงเรียน  และความพรอมทางดานทรัพยากร  กิจกรรมท่ีนิยมจัดกัน
บอยๆ ในโรงเรียน  ไดแก  สภานักเรียน  ชุมนุม  นิทรรศการ  การประชุม  การแสดงละคร และ
ดนตรี  ทัศนาจร  กีฬา  สิ่งตีพิมพ  และการสังคมสงเคราะห  ซึ่งจะนํามากลาวในโอกาส
ตอไป 
 

หลักการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 การจัดกิจกรรมนักเรียนจัดเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงของการพัฒนานักเรียน  ซึ่งจะ
ชวยสรรคสรางใหนักเรียนสามารถพัฒนาสมรรถพัฒนะในตนเอง  ใหมีความรู  ความสามารถ  
ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญ  ท้ังในดานวิชาการและในดานกิจกรรมตางๆ ท่ีตนเองสนใจเขา
รวมในกิจกรรมน้ันๆ  จนกระทั่งสําเร็จการศึกษากลายเปนทรัพยากรมนุษย  ท่ีสามารถมีสวน
รวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติไดเปนอยางดีและเต็มกําลังความสามารถ  ดังน้ัน
การจัดกิจกรรมตางๆ แกนักเรียนจึงเปนเครื่องมือสําคญัในอันท่ีจะพัฒนานักเรียนใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจักตองวางแผนและกําหนด
หลักการจัดกิจกรรมนักเรียนใหเปนระบบและรอบคอบ  อันกอปรไปดวยหลักการจัด
กิจกรรมนักเรียนดังตอไปน้ี (กรรณิกา  พนัสอําพล, 2535 : 43-45) 
 1.  กิจกรรมแตละประเภทท่ีจัดใหมีขึ้นในโรงเรียน  ควรมีการกําหนดความหมาย
และความมุงหมายไวชัดเจนและเขียนไวใหเปนหลักฐาน  โดยการทํางานรวมกันระหวาง
ผูบริหาร  คร ู  อาจารยท่ีปรึกษาและคณะนักเรียน  ในการกําหนดความมุงหมายของกิจกรรมแต
ละประเภท 
 2.  วางระเบยีบกฎเกณฑใหชัดเจนในการเขารวมกิจกรรม  โดยกําหนดวานักเรยีน
จะตองเขารวมกิจกรรมทุกคน  คนละจํานวนเทาไร  เชน  อยางนอย 1 กิจกรรม  และ    ไม
เกิน 3 กิจกรรม  หรืออยางนอย 2 กิจกรรม และไมเกิน 3 กิจกรรม  เปนตน 
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 3.  การจัดกิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมตองเปนไปเพ่ือพัฒนาการของเด็กนักเรียนเปน
สําคัญ  โดยนักเรียนจะเปนผูท่ีไดรับประโยชนสูงสุดจากการเขารวมกิจกรรม  ไมใชมุงเพ่ือ
ความดีความชอบของครูหรือผูบริหาร 
 4.  ผูบริหารโรงเรียนตองถือวา  ภารกิจของครูอาจารยท่ีทําหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษา
หรือบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนเปนการปฏิบัติงานปกติของครู  
โดยสามารถท่ีจะคิดเปนชั่วโมงการสอนเพ่ิมขึ้นจากการสอนในชั้นเรยีน  ท้ังน้ีผูบริหารจะตอง
วางกฎเกณฑใหชัดเจน  เชน  การรวมกิจกรรม 1 วัน คิดเปนชั่วโมงการสอน 2-4 ชั่วโมง  เปนตน 
 5.  ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีอํานาจเด็ดขาดในการพิจารณากิจกรรมตาง  ๆ วาจะอนุมัติ
หรือไมอนุมัติ  ในกรณีท่ีเห็นวากิจกรรมบางกิจกรรมไดผลไมคุมคากับเวลาและทุนท่ีจะตอง
เสียไป 
 6.  การกําหนดชนิดและประเภทของกิจกรรมวา  จะจัดกิจกรรมอะไรประเภทใดใหได
สัดสวนกับจํานวนนักเรียน  และความตองการของนักเรียน  เพราะโรงเรียนแตละโรงจะมี
จํานวนนักเรียนไมเทากัน  จึงควรอยูในดุลยพินิจของผูท่ีเก่ียวของจะตองพิจารณาถึงการเลอืก
กิจกรรมและชนิดของกิจกรรมท่ีจะจัดเปนสําคัญดวย 
 7.  คาํนึงถึงเวลา  สถานท่ีในการจัดกิจกรรมวา  จะเปนผลดีผลเสียแกนักเรียนหรือไม  
เวลาท่ีใชจัดกิจกรรมนักเรียนที่อาจทําๆได  คือ 
        7.1  กอนหรือหลังเวลาเรียน 
        7.2  กําหนดขอบขายของวันใดวันหน่ึงเปนวันเขารวมกิจกรรม  เชน  ภาคบาย
ของวันพุธ 
        7.3  วันหยุดราชการ 
        สําหรับสถานท่ีในการจัดกิจกรรม  ถาสามารถจะจัดภายในบริเวณโรงเรียนหรือ
บริเวณใกลเคียงไดจะทําใหเกิดความสะดวก  ปลอดภัย  และสนุกสนาน 
 8.  เศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมนักเรียน  เพราะนักเรียน
ของเรานั้นตองอาศัยเงินจากผูปกครอง  ถาผูปกครองเศรษฐกิจไมดีฐานะทางดานการเงินก็จะ
ไมดีดวย  ฉะน้ันกิจกรรมท่ีจัดจึงไมควรจะใหกระทบกระเทือนเก่ียวกับเรื่องการเงินของ
ผูปกครองมากนัก  จะทําใหขาดความรวมมือในการจัดกิจกรรม 
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 9.  โรงเรียนมีหนาท่ีจะตองควบคุมดูแลและแนะนําเก่ียวกับการเงิน  การพัสดุ  และ 
การบัญชีของกิจกรรมทุกประเภท  โดยผูบริหารอาจจะมอบใหครูอาจารยชวยกันรับผิดชอบ  
แตการทําบัญชีควรเปนนักเรียน โดยใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 
 10.  ควรจะมีการประเมินผลในการจัดกิจกรรมทุกประเภท  ทุกชนิด  เพ่ือจะได
นํามาเปนขอมูลในการจัดครั้งตอไป  ท้ังน้ีการประเมินผลจะทําใหไดรับประโยชนท้ังโรงเรียน
และตัวนักเรียน  โดยจะประเมินท้ังวิธีการดําเนินการจัด  ชนิดของกิจกรรม  รวมท้ังครูอาจารย
ท่ีปรึกษากิจกรรมนั้นๆ ดวย 
 กรมสามัญศึกษา (2533 : 45-46)  ไดวางหลักเกณฑการจัดกิจกรรมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาไวดังน้ี  คือ 
 1.  จะตองเปนไปตามนโยบายหลักของรัฐบาลในการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา  
เพ่ือสงเสริมความเจริญและความมั่นคงของชาติ 
 2.  จะตองเปนไปเพ่ือวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 3.  จะตองเปนไปเพ่ือสงเสริมนักเรียนใหมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 4.  จะตองเปนไปเพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียนและครู 
 5.  จะตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 6. จะตองมีโครงการและระเบียบขอบังคับของกิจกรรมโครงการ  โดยระเบียบ
ขอบังคับจะตองเปนของโรงเรียน 
 7.  ทุกกิจกรรมจะตองมีครูอาจารยในโรงเรียนเขารวมรับผิดชอบดําเนินการ 
 8.  บุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม จะตองเปนบุคคลท่ีปจจุบันอยูในโรงเรยีนน้ัน  
เวนแตวิทยากรใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารโรงเรียนน้ันๆ  
 9.  การจัดใหมีกิจกรรมเลือกใดๆ หรือไม  ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารโรงเรียน
น้ันๆ 
 10.  ใหโรงเรียนควบคุมเรื่องการจายเงินหรือพัสดุอื่นๆ ใหเปนการประหยัด  และ
เปนไปตามระเบียบเพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยของชาติ 
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 11.  ในกรณีท่ีผูบริหารโรงเรียนพิจารณาเห็นวากิจกรรมใด  ๆไมเหมาะสม  มีการกระทํา
หรืออาจนํามาซึ่งภยันตรายตอความมั่นคงของชาติ  ใหโรงเรียนสั่งยกเลิกกิจกรรมน้ันๆ 
 นอกจากน้ีแลวการจัดกิจกรรมนักเรียนยังเปนหนาท่ีโดยตรงของผูบริหารท่ีจะตอง
รับผิดชอบ สนับสนุนและสงเสริมใหเปนไปในทางท่ีถูกตองและเหมาะสม  หากการจัดกิจกรรม
นักเรียนเปนไปไดดีจะกอใหเกิดประโยชนนานัประการ ในทํานองเดียวกันหากการจัดกิจกรรมน้ัน
ขาดความรูความเขาใจ  ตลอดจนขาดการวางแผนท่ีดีใหรอบคอบรัดกุม  ยอมกอใหเกิดผลเสีย
ไดเชนกัน อาทิ 
 1.  ถาจัดกิจกรรมนักเรียนไมดี  อาจกอใหเกิดการแตกแยกเปนกกเปนพวก  เชน  
การแขงขันกีฬาส ี
 2.  กิจกรรมถาจัดไมดี  เปนกิจกรรมของคนสวนนอย  นักเรียนสวนใหญไมมีสวน 
ใชเงินคากิจกรรมของตนอาจกอใหเกิดปญหาขึ้นได 
 3.  ถานักเรียนรวมกิจกรรมมากเกินไปอาจทําใหผลการเรียนลดลง  กิจกรรมบางอยาง
ตองหยุดโรงเรียนมาซอมเลน 
 4.  อาจารยท่ีปรึกษาบางคนรูสึกวาตนเองมีภาระเพ่ิมขึ้นโดยไมจําเปน 
 5.  ครูบางคนมักจะอางวาตองยุงกับกิจกรรมนักเรียน  ทําใหขาดการสอนและคุณภาพ 
ของการสอนลดลง 
 6.  กิจกรรมบางอยางตองลงทุนมาก  เชน  การละคร การถายภาพ โรงเรียน ไม
สามารถชวยเหลือไดท้ังหมด  เปนผลทําใหผูปกครองเดือดรอน 
 7.  ครูบางคนรับอาสาชวยจัดกิจกรรมเพียงเพ่ือหวังผลตอบแทนทางอื่น 
 8.  กิจกรรมท่ีจัดโดยความรูเทาไมถึงการณ ยอมนําภัยมาสูโรงเรียน  และอาจนําไปสู
การทําลายความมั่นคงของประเทศชาติได 
 ดังนั้น  ในการจัดกิจกรรมนักเรียนขึ้นในโรงเรียนจําเปนจะตองพิจารณาใหรอบคอบ  
โดยถือหลักปฏิบัติ  ดังน้ี 
 1.  กิจกรรมทุกประเภทจะตองอยูในความดูแลของผูบริหารและครูอยางใกลชิด 
 2.  ตองมีจุดประสงคท่ีจะสงเสริมความเจริญดานตางๆ ของนักเรียน 
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 3.  จํานวน  ชนิด  และประเภทของกิจกรรม  ควรไดสดัสวนกับจํานวนนักเรียน และ 
ความตองการของนักเรียน 
 4.   ตองมีวิธีการจํากัดจํานวนกิจกรรม  จํานวนสมาชิกท่ีจะเขารวมกิจกรรม  รวมท้ัง 
การสงเสริมกิจกรรมเหลาน้ันดวย 
 5.  ควรมีการแนะแนวเก่ียวกับการเลือกกิจกรรม 
 6.  ครูและนักเรียนทุกคนมีสิทธิในการเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 7.  เวลา สถานท่ี และภาวะเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญท่ีตองคํานึงถึงเสมอ 
 8.  กิจกรรมทุกอยางตองเปนไปเพ่ือพัฒนาการของเด็ก ไมใชเพ่ือความดีความชอบ
ของครูหรือนักเรียน 
 9.  พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงและปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
บางอยาง 
 10.  หากมีเรื่องเงินเขามาเก่ียวของจะตองแสดงรายรับรายจายใหละเอียด 
 

การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียน 
 โดยท่ัวไปแลวสถานศึกษาหรือโรงเรียนทุกแหง  จําเปนตองดูแลการจัดกิจกรรม
นักเรียนใหเหมาะสม  นาสนใจ  และเปนประโยชนแกนักเรียนใหมากท่ีสุด  เพ่ือเสรมิสราง
ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะหและสรางสรรค  ใหนักเรียนคิดเปน  รูจักท่ีจะเลือกปฏิบัติ
ตนเองใหเหมาะสมกับสังคมแวดลอม  รูจักควบคุมตนเอง  ทันสมัย  ทันเหตุการณ  ทันโลก  
ทันเทคโนโลยี  สามารถใชสติปญญาในการเผชิญและพิชิตปญหา  พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ  
และทําประโยชนใหเกิดแกตน  สังคม  และประเทศชาติได (แผนการศึกษาแหงชาติ : 6)  และ
เพ่ือใหกิจกรรมนักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ขางตน  โรงเรียนจึงควรยึดหลักการจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนดังตอไปนี้ (ดํารง  ประเสริฐกุล : 33-34) 
 1.  กิจกรรมตางๆ จะตองอยูในความดูแลของโรงเรียน  โดยมีครูอาจารยทําหนาท่ี
ใหคําปรึกษาแนะนํา 
 2.  การจัดกิจกรรมจะตองยึดถือปรัชญาและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเปน
หลักสําคัญ 
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 3.  การจัดกิจกรรมใดๆ จะตองไมมีผลเสียตอการเรียนการสอนของนักเรียน 
 4.  การจัดกิจกรรมจะตองยึดหลักการจัดกิจกรรมเพื่อนักเรียน  ผูบริหาร  และครู
อาจารยมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและคอยควบคุมดูแล 
 5.  การจัดกิจกรรมจะตองยึดหลักประชาธิปไตย  ใหนักเรียนไดกลาแสดงความคิด  
กลาตัดสินใจ และชวยกันแกปญหาท่ีเกิดขึ้น 
 อยางไรก็ตาม  เพ่ือใหการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย  
ถูกตองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการย่ิงขึ้น  กรมสามัญศึกษา (2533 :49-52)  จึงได
กําหนดขอบเขตของกิจกรรมนักเรียน  โดยใหโรงเรียนควรเสนอแนะใหนักเรียนเลือกเขารวม
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  แลวใหนักเรยีนรวมกลุมเปนกิจกรรมตางๆ ในรูปของ
ชุมนุม  ชมรม  กลุม  หรืออื่นๆ ก็ได  โดยกิจกรรมประเภทตางๆ  ไดแก 
 1.  กิจกรรมเสริมอาชีพ  อาจแยกเปน  ชุมนุมซอมจักรยาน  ชุมนุมขายของท่ีระลึก  
ชุมนุมตัดผม ฯลฯ 
 2.  กิจกรรมสงเสริมการเกษตร  อาจแยกเปน  ชุมนุมไมดอกไมประดับ  ชุมนุมเพาะ
เห็ด  ชุมนุมเลี้ยงไกกระทง ฯลฯ 
  3.  กิจกรรมสงเสริมการสหกรณ  อาจแยกเปน  สหกรณรานคา  สหกรณออมทรพัย 
 4.  กิจกรรมสงเสริมอุตสาหกรรม  อาจแยกเปน  ชุมนุมทอผา  ชุมนุมชางเชื่อม
โลหะแผน  ชุมนุมชางรูปพรรณ ฯลฯ 
 5.  กิจกรรมสงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  อาจแยกเปน  ชุมนุมพุทธศาสน  
ชุมนุมการละเลนพ้ืนเมือง  ชุมนุมดนตรีไทย  ชุมนุมนาฏศิลป ฯลฯ 
 6.  กิจกรรมสงเสริมการใชสินคาไทย  อาจแยกเปน  ชุมนุมสงเสริมผลิตภัณฑ
ทองถิ่น  ชุมนุมประดิษฐวัสดุจากทองถิ่น 
 7.  กิจกรรมการใชหองสมดุ  อาจแยกเปน  ชุมนุมนักอาน  ชุมนุมสะสมหนังสือเกา 
ฯลฯ 
 8.  กิจกรรมสงเสริมวิชาการตางๆ  เชน  ชุมนุมวิทยาศาสตร  ชุมนุมวรรณศิลป  
ชุมนุมภาษาองักฤษ ฯลฯ 
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 9.  กิจกรรมกีฬา  อาจแยกเปน  ชุมนุมฟุตบอล  ชุมนุมกีฬาในรม  ชุมนุมกีฬา
พ้ืนเมือง ฯลฯ 
 10.  กิจกรรมนันทนาการ  อาจแยกเปน  ชุมนุมละคร  ชุมนุมผูนิยมหมอลํา  ชุมนมุ
กลองยาว  ชมุนุมดนตรี ฯลฯ 
 11.  กิจกรรมอนุรักษศิลปกรรมและส่ิงแวดลอม  อาจแยกเปน  ชุมนุมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  ชุมนุมตาวิเศษ  ชุมนุมปารักนํ้า ฯลฯ 
 12.  กิจกรรมทัศนศึกษา  อาจแยกเปน  ชุมนุมมัคคุเทศกทองถิ่น  ชุมนุมทองเท่ียวไทย 
ฯลฯ 
 

ประโยชนของการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 1.  ชวยสงเสริมการเรียนในชั้นเรียน  การจัดชุมนุมวิชาการตางๆ ยอมใหประโยชน
ทางดานวิชาการท้ังผูจัดและนักเรียน  ชวยใหวิชาความรูขยายกวางขวางขึ้น 
 2.  ชวยพัฒนาความสนใจและความสามารถพิเศษของผูเรียน  กิจกรรมนักเรียนจะ
ชวยพัฒนาทักษะตางๆ ของผูเรียน 
 3.  เพ่ือเปนบริการใหแกโรงเรียน  ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการทําประโยชนใหแก
โรงเรียน  ปลกูฝงใหนักเรียนรักโรงเรียน 
 4.  เพ่ือเปนบริการแกสังคม  ลูกเสอื  เนตรนารี  ยุวกาชาด ฯลฯ  
 5.  เพ่ือสงเสริมการเขาสังคมและพักผอน  นอกจากนักเรียนจะไดสรางความสัมพันธกับ
คนอื่น ดวยการทํางานเปนกลุมแลวยังทําใหไดมีการสันทนาการอีกดวย 
 6.  เพ่ือสงเสริมการกีฬา  นักเรียนมีโอกาสเลือกเลนกีฬาท่ีถนัดและสนใจไดตามใจชอบ 
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 การจัดกิจกรรมนักเรียนยังชวยสงเสริมใหนักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตางๆ 
ใหเปนท่ีประจักษไดอยางชัดเจน  ดังพฤติกรรมท่ีปรากฏใหเห็นไดดังตอไปน้ี 
 

 

แสดงความสามารถ
ของตนเองเต็มที่ 

แสดงออกและ  
 
 
 
 
 
 
  

ใชเวลาวางเปน
ประโยชนตอตนเอง

และสวนรวม เปนพลเมืองดี 
ในการปฏิบัติตน 

มีสวนรวม 

กิจกรรมนักเรียน 

และสรางสรรค 
ความคิดริเริ่ม 

การเปนผูนําและ 
ผูตามท่ีดี 

ฝกลักษณะของ 

 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 4  ประโยชนของการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 

แนวคิดในการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 กิจกรรมนักเรียนท่ีโรงเรียนสวนใหญสามารถจําแนกออกได 2 ลักษณะใหญๆ  คือ 
 1.  ครูเปนศนูยกลาง (Teacher Center)  การดําเนินการเรียนการสอน  การวางแผน
กิจกรรม การเรียนการสอน  การกําหนดจุดประสงค  การกําหนดวิธีการเรียนรู  พรอมท้ังควบคุม
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนดวยการประเมินผล  เพ่ือแสดงศักยภาพและความศักด์ิสิทธิ์ของ
ตนเอง เพ่ือใหผูเรียนเกิดความยําเกรงและพยายามท่ีจะจดจําการสอนของครใูหไดมาก  วิธีการน้ี
เปนวิธีการด้ังเดิมซึ่งเสริมใหตัวครูเปนผูมีบทบาทอันเฉียบขาด  ผูเรียนจะตองเชือ่ฟงและจดจํา
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ครูท่ีปรึกษา 

วางแผนกําหนดจุดประสงค 

นักเรียนปฏิบัติตาม 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค
เกิดนอย 

กิจกรรมบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีครูกําหนด 

นักเรียนปฏิบัติตามโดยไมมีโอกาส
แสดงความสามารถของตนเอง

ผล 

สวนใหญ กิจกรรมจงึไมนาสนใจ
ไมสนองความสนใจของเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงการจัดกิจกรรมลักษณะท่ีครูเปนศูนยกลาง 
 
 2.  นักเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center)  ผูเรียนสามารถรวมกันจัดกิจกรรมดวย
ตนเอง  โดยมคีรูคอยใหคําปรึกษาแนะนํา  สงผลใหผูเรียนมีความสามัคค ี  รูวิธีท่ีจะรวมมือกัน
ตามระบอบประชาธิปไตย  รับผิดชอบรวมกัน  และมีโอกาสแสดงออกในดานความสามารถ
อยางเสรี  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เปนอันมาก  ดังแผนภูมิ
ท่ี 6  ดังตอไปน้ี 
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ครูท่ีปรึกษา ครูท่ีปรึกษา 

ต้ังจุดประสงคและวางแผน
กิจกรรมรวมกัน

นักเรียนปฏิบัติโดยมีครูคอยแนะนํา

ผล 

นักเรียนปฏิบัติโดยมีครู
คอยแนะนําครูท่ีปรึกษา 

นักเรียนมีความรวมมือและ
รับผิดชอบรวมกัน

นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิด 
ริเริ่มและความสามารถเต็มท่ี 

สนองความสนใจ 
ของนักเรียน 

นักเรียนปฏิบัติโดยมีครูคอยแนะนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 6  แสดงการจัดกิจกรรมมีลักษณะนักเรียนเปนศูนยกลาง 
 
 จากแผนภูมิทําใหสังเกตไดวา  การจัดกระบวนการเรียนจะตองตอเน่ือง หรือขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตร  พรอมกับประเมินผลวาบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  สมควร
ปรับปรุงหรือแกไขอยางไร  ดังท่ีอาจพิเคราะหกระบวนการเรียนรูจากแผนภูมิได  2  กลุม 
 1.  กิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมในหลักสูตร  มีการกําหนดจุดประสงค  
และคําอธิบายรายวิชาสําหรับควบคุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.  กิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเสรมิสรางประสบการณ  เพ่ือสนอง
ความสนใจ  พัฒนาบุคลิกภาพ  อุปนิสัยของนักเรียนใหเหมาะสมสอดคลองกับสังคม จําแนกได  
2  ลักษณะ 
          2.1  กิจกรรมชมรม/ชุมชน  ไมเนนเน้ือหาวิชา  ทวาเนนองคความรูท่ีไดจากการ
เรียนรูในหองเรียนมาปฏิบัติจริง  โดยมีสมาชิกรวมกันวางแผนกําหนดโครงการและรวมมือ
กันปฏิบัติ  โดยมีครูใหคําปรึกษาแนะนํา  เพราะเปนกิจกรรมท่ีทําตอเน่ืองตลอดภาคเรียน 
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          2.2  กิจกรรมโรงเรียนเปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้น  เพ่ือเสริมหลักสูตรซึ่งตองอาศัย
ความรวมมือจากบุคลากรท้ังโรงเรียนรวมกิจกรรมดวยกันทุกคน  โดยมักทําในโอกาสหรอื
วันพิเศษตางๆ และเปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติไมตอเน่ืองเปนครั้งคราว 
 

การจัดองคการนักเรียน 
 อันท่ีจริงการจัดองคการนักเรียน  เปนกิจกรรมนักเรียนอีกประเภทหน่ึง  ซึ่งเสมือนกับ
การฝกฝนนักเรียนใหไดแสดงบทบาทของตนตามหลักประชาธิปไตยอยางเต็มท่ี  เน่ืองจากเปด
โอกาสใหนักเรียนมีบทบาทตอการเปนผูนําในการบริหารงานกิจการนักเรียน  และดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ดวยตนเองจนแลวเสร็จ  อาจจะสัมฤทธิผลตามเปาหมายบางหรือ ไมอาจบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายนักก็ได  ทวาการท่ีนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังหลายหลากนั้น  
ลวนสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  มีประสบการณตรง  กลาคิด  กลาทํา  และกลาแสดงออก  
กอใหเกิดภาวะผูนํา  รูจักตนเอง  ควบคุมตนเองได  สามารถใชสติปญญาในการเผชิญและ
พิชิตปญหา  พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ   อันจักทําใหเกิดประโยชนแกตน  สังคม  
และประเทศชาติได  รวมท้ังยังสรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางเหมาะสมอีกดวย 
 

ความหมายขององคการนักเรียน 
 การท่ีนักเรียนมาทํากิจกรรมรวมกัน  ไมวาจะเปนกิจกรรมประเภทใด  อาทิ  ในหรือนอก
หลักสูตร  ตลอดจนในหองเรียน นอกหองเรียน  ในเวลาหรือนอกเวลาเรียน  ดวยความสมัครใจ
โดยไมมีการบังคับหรือใชวิธีการวัดผลใด  ๆ ยอมจะสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูมีความพรอมไปดวยศักยภาพและสมรรถพัฒนะ  เพียงพอท่ีจะพัฒนาคุณภาพของ
ตนเองไดสืบไป  และในการจัดองคการนักเรียนดังกลาว  นอกจากจะเปนกิจกรรมท่ีสมควร
ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากสถานศึกษา  ดวยการจัดครูอาจารยดูแลและใหคําปรึกษา
ท่ีเปนประโยชนกับนักเรียน  ชวยเหลือใหนักเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมไดลุลวงแลวเสร็จ  
ดังแนวคิดของนักวิชาการท่ีกลาวถึงความสําคญัเก่ียวกบัความหมายของการจัดองคการนักเรียน
ไวอยางนาสนใจ  อาทิ 
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 กรรณิกา  พนัสอําพล (2535 : 112)  ไดอธิบายความหมายขององคการนักเรียนวา  
หมายถึง  การท่ีนักเรียนมารวมกันทํางาน  โดยมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน  ทํากิจกรรมรวมกัน  
ทํางานรวมกันภายใตการกําหนดโครงสราง  ระบบ  กระบวนการ  และหลกัเกณฑท่ีโรงเรียน
กําหนด  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
 ดํารง  ประเสริฐกุล (2541 : 80)  ไดกลาวถึงการจัดองคการนักเรียนไววา  เปนกิจกรรม
ท่ีจําเปนและสําคัญอีกประเภทหน่ึง  เพราะเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกผูแทนของตนเอง  
เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมสําหรับสงเสริมความคิด  เจตคติในเรื่องการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  สอดรับกับนโยบายของกรม กอง หรือกระทรวงท่ีรบัผิดชอบดูแล
โรงเรียนทุกระดับอยูแลว  การจัดองคการนักเรียนไดดําเนินการแตกตางกันออกไปตามความ
เหมาะสมของระดับและประเภทของการศึกษา  เชน  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
ซึ่งเรียกวา  สภานักเรียนหรอืคณะกรรมการนักเรียน  พรอมกับมีหลักเกณฑโครงสรางท่ีชัดเจน
จนบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
 นอกจากน้ี  กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ (2531 : 517)  ยังไดเสนอแนวคิดท่ีนาสนใจจาก
การจัดกิจกรรมขององคการนักเรียนไววา  ยังมีกิจกรรมนักเรียนท่ีควรจัดขึ้นในโรงเรียนอีก
มากมายหลายชนิด  เชน  สภานักเรียน  การจัดการประชุมหรือการรวมชุมนุมในโรงเรียน  
กิจกรรมกีฬา  กจิกรรมทองเท่ียวและพักแรม  กิจกรรมการพิมพ  เปนตน 
 

วัตถุประสงคของการจัดองคการนักเรียน 
 กรรณิกา  พนัสอําพล (2535 : 112-113)  กลาววา  วัตถุประสงคของการจัดองคการ
นักเรียน  โดยท่ัวไปมีเปาหมาย  ดังน้ี 
 1.  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรูดานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 2.  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีลักษณะของการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
 3.  เพ่ือเสริมสรางสติปญญา 
 4.  เพ่ือเสริมสรางทักษะในทางสังคมและวัฒนธรรม 
 5.  เพ่ือใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกัน รูจักบทบาทของตนเอง 
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 6.  เพ่ือใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเองในดานตางๆ  เชน  ดานสติปญญา  ดานอารมณ  
ดานจิตใจและสังคม 
 7.  เพ่ือชวยใหกิจกรรมเสริมหลักสูตรดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย 
 8.  เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 9.  สงเสริมใหนักเรียนรูจักชวยเหลือโรงเรียนและสังคมท่ีตนเองเก่ียวของดวย 
 ท้ังน้ี  ดํารง  ประเสริฐกุล (2541 : 81)  ไดกลาวถึงการจัดองคการนักเรียนวามี
วัตถุประสงคดังน้ี 
 1.  เพ่ือสนองความตองการ  ความสนใจ   ความสามารถ  และความถนัดของนักเรียน
ในการจัดต้ังองคการนักเรยีน  ใหรูจักปกครองตนเองตามพ้ืนฐานประชาธิปไตย 
 2.  เพ่ือฝกใหนักเรียนทํางานรวมกัน  มีความสามัคคใีนหมูคณะ 
 3.  เพ่ือเสริมสรางและฝกการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
 4.  เพ่ือพัฒนาจิตสํานึกของนักเรียน  ใหมีสวนรวมรับผิดชอบในงานของโรงเรียน
รวมกับผูบริหารโรงเรียน  ครูอาจารย 
 5.  เพ่ือสนองนโยบายของโรงเรียน  ในการสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ท้ังภายในโรงเรียนและสังคมภายนอกโรงเรียน 
 อน่ึงเน่ืองจากการจัดองคการนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมนักเรียนไดมากมายหลากหลาย
ประเภท  ขึ้นอยูกับความสนใจ  เพศ  และวัยของนักเรียนเปนสําคัญ  เพราะหากนักเรียนมเีพศ
และวัยท่ีแตกตางกัน  ความคิดเก่ียวกับโลกทัศน  ความสนใจ  ตลอดจนประสบการณของ
นักเรียนก็จะแตกตางกันออกไปดวย  และแมวาบางกรณีจะเปนเรื่องเดียวกัน  ทวาแนวคิด  
เหตุผล  และมุมมองของแตละคนก็ยอมจะแปรเปลี่ยนแตกตางกันออกไป  กลายเปนมองตาง
มุมตางวาระกัน  ดังน้ันเพ่ือใหการจัดองคการนักเรียนกระชับและรัดกุมยิ่งขึ้น  จึงใครกลาวถึง
เฉพาะกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีคอนขางคุนเคยกันพอสังเขป  ไดแก  สภานักเรียน  ชุมนุมนักเรียน  
กิจกรรมการพิมพ  หรือสิ่งตีพิมพของนักเรียน  กีฬา  การแสดงตางๆ  การสงัคมสงเคราะห  
เปนตน 
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สภานักเรียน 
 สภานักเรียน  หมายถึง  กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักการปกครองตนเอง  
เพ่ือพัฒนาวิธีการปกครองแบบประชาธิปไตย  และเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมนักเรียน  ต้ังแตการเลือกต้ังสมาชิกสภานักเรียน  ซึ่งประกอบดวย  นายกสภาหรือ
ประธานสภา  และเจาหนาท่ีอื่นๆ  เชน  กรรมการ  เลขานุการ  เหรญัญิก  เปนตน  เปนการฝก
ใหนักเรียนรูจักการบริหารองคการ รูจักทํางานโดยฟงเสียงจากสมาชกิ  กอใหเกิดความสามารถ
ในดานการเปนผูนํา  รูจักรวมมือกันทํางาน  เพ่ือไปสูวัตถุประสงคท่ีวางไว  เปนการสราง
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 ทางโรงเรียนไดใหมีการจัดกิจกรรมนักเรียนท่ีเรียกวา  สภานักเรยีนขึ้นในโรงเรียน  
ดวยวัตถุประสงค  ดังน้ี 
 1.  เพ่ือฝกความรับผิดชอบและทําใหนักเรียนรูจักการปกครองตนเองในสังคม
ประชาธิปไตย 
 2.  เพ่ือเปนการสงเสริมนโยบายของโรงเรียน  และชวยกันรักษาระเบียบขอบังคับ
ของโรงเรียน 
 3.  เพ่ือเปนแหลงกลางการจัดกิจกรรมของนักเรียน 
 4.  เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจักการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
 5.  เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจักการวางโครงการดําเนินงานและประสานงานกับผูอื่นดวยดี 
 6.  เพ่ือสงเสริมความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางคร ูอาจารย และนักเรียน 
 7.  เพ่ือสงเสรมิความสามัคคีและชวยใหเกิดความมีนํ้าใจตอหมูคณะ 
 8.  เพ่ือฝกนักเรียนใหเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 
 9.  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจการบางอยางของโรงเรียน 
 10.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนเห็นคุณคาของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 11.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนไดรูจักสิทธิและหนาท่ีของตนเอง  และรูจักเคารพสิทธิ
และความคิดเห็นของผูอื่น 
 12.  เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 13.  เพ่ือใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในหนาท่ีตอตนเองและสังคม 
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องคประกอบของสภานักเรียน 
 องคประกอบของสภานักเรยีนมีองคประกอบ  ดังน้ี 
 1.  คณะกรรมการผูแทนนักเรียน  มีหนาท่ีวางระเบียบหรือขอบังคับแกนักเรียนใน
โรงเรียน  ควบคุมตรวจตราการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
 2.  คณะกรรมการบริหารนักเรียน  มีหนาท่ีบริหารกิจกรรมนักเรียน  ท้ังในและนอก
โรงเรียน 
 3.  คณะกรรมการตุลาการนักเรียน  มีหนาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีของนักเรียน  ใหเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับของสภานักเรียน  และเสนอผลการพิจารณาตอผูอาํนวยการโรงเรียน
เพ่ือสั่งการ 
 4.  คณาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมสภานักเรียน  มีหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนําแกคณะกรรมการ
นักเรียนในดานการดําเนินการ  และการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีอาจารยท่ีปรึกษามีอาํนาจท่ีแกไข  
เปลี่ยนแปลง  หรือยับย้ังการดําเนินงานใดๆ ของคณะกรรมการนักเรียนตามท่ีเห็นสมควร 
 จริงอยูแมวาองคประกอบการทํางานของสภานักเรียนจะประกอบดวย  นักเรยีนเปนผูจัด
ดําเนินการท้ังสิ้น  และมีอํานาจเต็มท่ีในการจัดดําเนินการดวยตนเอง  ครูและผูบริหารจําเปนตอง
เขาไปดูแล  เพ่ือไมใหการดําเนินงานของสภานักเรียนผิดจุดประสงคไป  หรือการปลอยให
นักเรียนมีอํานาจในการจัดการดําเนินการของตัวเอง  เมื่อนักเรียนยังไมเขาใจพอ  โอกาสท่ีจะ
เกิดความขัดแยงกับอํานาจบริหารของโรงเรียนยอมมีมาก  อันท่ีจริงอํานาจหนาท่ีของผูบริหาร
โรงเรียนเก่ียวกับสภานักเรียนน้ันมากมาย  เริ่มต้ังแตเปนผูออกประกาศ  อนุมัติ  จัดต้ัง  ยุบ
เลิก  แตงต้ัง  ถอดถอน  แกไข  เปลี่ยนแปลง  ยับย้ัง ฯลฯ  กิจการท้ังปวงของสภานักเรียน  
แมวาสภานักเรียนจะมีสิทธิและหนาท่ีกวางขวางเพียงใด  ก็จะมีขอบเขตอยูภายใตระเบียบ
ขอบังคับของโรงเรียน  และอยูภายใตดุลยพินิจของผูบริหารสถานศึกษา  สภานักเรยีนจึงเปน
เพียงสถานการณจําลองดานการปกครองที่โรงเรียนสงเสริมใหจัดขึ้นเพ่ือฝกฝนและพัฒนา
ประชาธิปไตย  ดังตอไปน้ี 
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ความมุงหมายของการต้ังสภานักเรียน 
 ไพโรจน  นาคะสุวรรณ  และวันนอร  มะทา (2528 : 32)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการจัดกิจกรรมท่ีเรียกวาสภานักเรียนไว  ดังน้ี 
 1.  เพ่ือฝกความรับผิดชอบ  และทําใหนักเรียนรูจักการปกครองตนเองในสังคม
ประชาธิปไตย 
 2.  เพ่ือเปนการสงเสริมนโยบายของโรงเรยีน  และชวยกันรักษาระเบียบขอบังคับของ
โรงเรียน 
 3.  เพ่ือเปนแหลงกลางการจัดกิจกรรมของนักเรียน   
 4.  เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจักการเปนผูนําและผูตามท่ีดี  
 5.  เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจักการวางโครงการดําเนินงานและประสานงานกับผูอื่น
ดวยดี 
 6.  เพ่ือสงเสริมความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางคร ูอาจารย และนักเรียน 
 7.  เพ่ือสงเสรมิความสามัคคีและชวยใหเกิดความมีนํ้าใจตอหมูคณะ 
 8.  เพ่ือฝกนักเรียนใหเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 
 9.  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจการบางอยางของโรงเรียน 
 10.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนเห็นคุณคาของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 11.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนไดรูจักสิทธิและหนาท่ีของตนเอง  และรูจักเคารพสิทธิ
และความคิดเห็นของผูอื่น 
 12.  เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 13.  เพ่ือใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในหนาท่ีตอตนเองและสังคม 
 กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ (2531 : 523-524)  อธิบายวา  สภานักเรียนมีความมุงหมาย
เพ่ือเสริมความเปนอยูและบรรยากาศท่ัวไปในโรงเรียนใหดีขึ้น  เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมพัฒนา
นักเรียนใหมีความรูและความสามารถในการมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  ดวยการปฏิบัติจริง
เพ่ือจัดประสบการณชีวิตในโรงเรียนใหใกลเคียงกับชีวิตจริง  เพ่ือใหโอกาสนักเรียนไดเรียนรู
วิธีการแกปญหาในเร่ืองท่ีนักเรียนสนใจ  และในปญหาท่ีมีความเก่ียวของกับนักเรียนอยางแทจริง 
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 สรุปไดวา  การจัดต้ังสภานักเรียนมีความมุงหมายเพ่ือฝกความรับผิดชอบการปกครอง
ตนเองของนักเรียนในการรักษาวินัย  ระเบียบขอบังคับของโรงเรยีน  เปนแหลงกลางในการ
จัดกิจกรรม  ประการสําคัญเปนการปลูกฝงประชาธิปไตยในโรงเรียน  และรูจักสิทธิหนาท่ี
ของตนเองและเคารพในสิทธิความคิดเห็นของคนอื่น (ดํารง  ประเสริฐกุล : 84) 
 

หลักการจัดสภานักเรียน 
 กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ (2531 :523-524)  ไดเสนอแนวการจัดสภานักเรียนดังน้ี 
 1.  ครูใหญควรพิจารณาแตงต้ังครู อาจารย ท่ีมีความรู ความสามารถ และมีความสนใจ
ในงานสภานักเรียน  ใหเปนผูทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของสภานักเรยีน 
 2.  ควรต้ังคณะกรรมการขึ้นชุดหน่ึง  ประกอบดวย  ฝายนักเรียน  ฝายครูอาจารย  
และผูบริหาร  ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีควรศึกษารูปแบบขององคการสภานักเรียน  แลวเลอืกรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม  เพ่ือดําเนินการจัดต้ังในโรงเรียนตอไป 
 3.  คณะกรรมการดังกลาวทําการยกรางธรรมนูญของสภานักเรียน  ซึ่งในธรรมนูญ
จะตองประกอบดวยมาตราหรือหัวขอเรือ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 
         3.1  คํานํา หรือความมุงหมายของการจัดต้ังสภานักเรียน 
         3.2  สมาชิกของสภานักเรียน 
         3.3  เจาหนาท่ีฝายตางๆ 
         3.4  คณะกรรมการบริหาร 
         3.5  หนาท่ีของเจาหนาท่ีฝายตางๆ 
          3.6  การประชุม 
         3.7  คณะกรรมการฝายตางๆ  
         3.8  อาํนาจของสภานักเรียน 
         3.9  การแกไข  ปรับปรุง  กฎ  ระเบียบตางๆ 
         3.10  สิทธิในการยับย้ัง 
         3.11  การลงมติ 
 4.  นําธรรมนูญเสนอเพ่ือใหคณะนักเรียนลงมติรับรอง 
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 5.  ทําหนาท่ีเลือกผูแทนนักเรียนเขาไปทําหนาท่ีตางๆ ในสภานักเรียน  เชน  หนาท่ี
ประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  และเจาหนาท่ีฝายพัสดุ-การเงิน  เปนตน  วิธีเลือก
โดยท่ัวไปก็มักใชวิธีการเลือกจากกลุมโฮมรูม  เลือกจากชั้นเรียน  หรือเลือกจากชมรมหรือ
กลุมตางๆ หรืออาจจะใชวิธีตางๆ เหลาน้ีประสมประสานกันได 
 

ลักษณะของสภานักเรียนท่ีดี 
 ไพโรจน  นาคะสุวรรณ และวันนอร  มะทา (2528 : 183-184)  ไดใหแนวคิด
เก่ียวกับสภานักเรียนท่ีดีวาควรมีลักษณะดังน้ีคือ 
 1.  กําหนดอํานาจ  หนาท่ี  และขอบเขตของสภานักเรียนไวอยางแนชัด  ถาไมกําหนด
สิ่งตางๆ เหลาน้ีไวใหแนชัด  อาจเกิดความลําบากขึ้นในภายหลัง  เชน  สภานักเรียนมีมติให
หยุดเรียนเพ่ิมจากท่ีกําหนดไว  อันเปนการกาวกายอํานาจบริหารของโรงเรียน  เปนตน  สภา
นักเรียนหลายแหงตองยกเลกิไป  เพราะไมไดกําหนดอํานาจ หนาท่ี และขอบเขตไวโดยแนชัด 
 2.  การดําเนินงานของสภา  เปนไปโดยหลักการประชาธิปไตย  อันเปนจุดหมาย
ของสภานักเรยีน  มีไมนอยท่ีสภานักเรียนตกอยูภายใตอิทธิพลของนักเรียนชั้นสูงๆ  ดังน้ัน
กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดขึ้นก็เพ่ือประโยชนของนักเรียนชั้นสูงๆ เทาน้ัน 
         วิธีปองกันและชวยไดคือ  พยายามรางธรรมนูญหรือขอบังคับของสภานักเรยีนให
รัดกุม  ทําความเขาใจกับนักเรียนถึงจุดหมาย  ภาระหนาท่ี  และอํานาจของสภานักเรียน  และ
ตองพยายามไมเปดโอกาสใหสภาอยูในอาํนาจของนักเรียนกลุมหน่ึง กลุมใด การใหอํานาจ
ผูบริหารยับย้ังมติของสภานักเรียนน้ันเปนท่ีปฏิบัติกันโดยท่ัวไป  ถาปรากฏวาการดําเนินงานของ
สภานักเรียนเปนไปโดยมิชอบหรือไมสมควร 
 3.  คณะครเูขาใจจุดประสงคและสงเสริมกิจกรรมน้ี  ครูใหญตองทําใหคณะครเูขาใจวา
สภานักเรียนไมไดมามีอํานาจเหนือคณะครู  แตจะเปนสวนท่ีชวยสื่อความรูสึกของคณะนักเรียน
ใหโรงเรียนหรือคณะครูไดทราบ 
        สิ่งท่ีจะตองการใหนักเรียนและครูทราบอยางชัดแจงก็คือ  สภานักเรียนน้ันจะตอง
ไมกาวกายหรอืสอดแทรกการบริหารโรงเรียน  สภานักเรียนมีสิทธิท่ีจะเสนอความคิด  แตไมมี
อํานาจใหโรงเรียนตองปฏิบัติตามขอเสนอเหลาน้ัน  ในกรณีท่ีโรงเรียนไมสามารถปฏิบัติ
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 4.  สภานักเรียนถือเปนเกียรติท่ีไดมีสวนชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนและ
กระทําดวยความเต็มใจ  ดวยเจตนารมณท่ีจะประสานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
โรงเรียนและนักเรียน  กิจกรรมตางๆ ท่ีสภานักเรียนอาจจัดขึ้นมีดังน้ี 
         4.1  การจัดทําหนังสือคูมือนักเรียน  โดยเฉพาะในตอนปฐมนิเทศ 
         4.2  ชวยเหลือพิจารณาในการจัดต้ังชุมนุมตางๆ 
         4.3  ชวยหาเงินอุดหนุนกิจกรรมของชุมนุมตางๆ 
            4.4    ชวยทําหนาท่ีเจาหนาท่ีติดตอใหโรงเรียน  จัดนักเรียนโตชวยเหลือนักเรียนเล็ก 
         4.5  จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวม  เชน  การจัดทัศนาจรท่ีเปน
ประโยชนทางดานการใหการศึกษา 
 กจิกรรมท่ีกลาวมาน้ี  จะสําเร็จไดก็ดวยความชวยเหลือและรวมมือกันของคณะครู  
ผูบริหาร  ในการท่ีจะสรางความรับผิดชอบใหเกิดกับนักเรียน  โรงเรียนใดท่ียังไมเคยมีสภา
นักเรียนก็ตองคอยๆ จัดโดยเพ่ิมขึ้นทีละนอย  แตเพ่ิมขึ้นอยางถูกตองและมั่นคง  ในท่ีสุดก็จะ
โตขึ้นอยางแข็งแรง  และทําใหงานของสภานักเรียนสมบูรณแบบยิ่งขึ้น 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของสภานักเรียน 
 ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน (2534 : 63-64)  กลาวถึง  ความรับผิดชอบของสภานักเรียน
เก่ียวกับอํานาจหนาท่ี มีขอสังเกตอยู 3 ลักษณะ ดังน้ีคือ 
 1.  ลักษณะท่ีใหสภานักเรียนมีอํานาจเต็มในประเด็นดังตอไปนี้คือ  จัดงานตอนรับ
ศิษยเกา  การจัดงานเลี้ยงสงนักเรียนรุนพ่ี การจัดงานสังคม  การจัดงานทําบุญ  การจัดกิจกรรม
พิเศษของสภา  การจัดการเลือกต้ัง  การจัดสถานท่ีเลือกต้ัง  การจัดอบรมเรื่องผูนําใหสมาชกิ
ท่ีสนใจ  การวางโครงการการออกวารสาร  การประกาศชมเชยและขอบคุณ  การทําตูรับฟงความ
คิดเห็นนักเรียนดานการดําเนินงานของสภา  การประเมินผลกิจกรรมของสภา  การออกขาว
กิจกรรมนักเรียนและแถลงการณ  การจัดปายนิทรรศการ  การปฐมนิเทศทํากิจกรรมตางๆ 
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   2.  ลักษณะท่ีใหสภามีอาํนาจรวมกับโรงเรียนเปนบางสวน  ไดแก  การประชุมอภิปราย  
การรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน  การจัดกีฬาสี  การเลือกประธานเชียร  การจัดชุมนุมตางๆ  
การจัดสวัสดิการนักเรียน  การทําตารางกิจกรรม  การสงเสริมความเปนพลเมืองดี  การเปน
ผูนํา  การแตงกองเชียร  การฝกมีวินัยในตนเอง  การสงเสริมสุขภาพอนามัย  การสงเสรมิ
ความปลอดภัย  การวางโครงการกิจกรรม  การควบคุมกิจกรรม  การวางแผนซื้อวัสดุทํา
กิจกรรมของชุมนุมตางๆ  การควบคุมการแขงขัน  การเชิญและตอนรับผูปกครองนักเรียน  
การขอความรวมมือจากหนวยงานนอกโรงเรียน 
 3.  ลักษณะท่ีสภาไมไดอํานาจเลย  ไดแก  การจางบุคลากรของโรงเรียนและการเลิกจาง  
การจายเงินเดือนบุคลากร  การควบคุมพนักงานและภารโรง  การจัดหา  ซอมแซม  และ
จําหนายวัสดุครุภัณฑ  การจัดรถโรงเรียนและบริการ  การกําหนดราคาอาหารกลางวัน  การเปด
วิชาเรียน  วิธสีอนของครอูาจารย  การกําหนดเวลาเขาเรยีนและเลิกเรียน  การกําหนดวันปดวันเปด
ภาคเรียนเปนกรณีพิเศษ  ระเบียบวินัยนักเรียนและการลงโทษ  การจัดหอพักนักเรียน  การตัด
เกรด  การแนะแนว  การรับสมัครนักเรียน  การเก็บเงินโรงเรียน  การทํานโยบายทุกชนิดของ
โรงเรียน  การแตงกายของครูอาจารยและเจาหนาท่ี  การเงินโรงเรียนและการปกครองบุคลากร 
 นอกเหนือไปจากน้ัน  กรรณิกา  พนัสอําพล (2535 : 118)  ยังไดแสดงถึงการจัดสายงาน
หนาท่ีความรบัผิดชอบของสภานักเรียน  ซึ่งแสดงถึงสายงานบังคบับัญชาและความรับผิดชอบ
ของสภานักเรยีน  เพ่ือเปนแนวการจัดรูปแบบของสภานักเรียนดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA  635 41 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สโมสร ฝายเอกสารการพิมพ ฝายสังคม ฝายเหรัญญิก ฝายเลขานุการ 

ชมรมกิจกรรม ชมรมกิจกรรม ชมรมกิจกรรม ชมรมกิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารนักเรียน คณะกรรมการตุลาการนักเรียน คณะกรรมการผูแทนนักเรียน 

ฝายกฎหมาย 

สภานักเรียน อาจารยท่ีปรึกษากิจกรรม 

ผูอํานวยการ 

แผนภูมิท่ี 7  แสดงสายงานบังคับบัญชาและรูปแบบของสภานักเรยีน 
 

ชุมนุม 
 ชุมนุม  หมายถึง  การรวมกลุมของนักเรียนท่ีมีความสนใจในวิชาการหรือกิจกรรม
อยางเดียวกัน  และสมคัรใจดําเนินการกิจกรรมรวมกัน  มีการกําหนดวัตถุประสงคและระเบียบ
ขอบังคับของชุมนุม  โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาคอยใหคาํแนะนําในการปฏิบัติงาน 
 การจัดใหมีชมุนุมขึ้นในโรงเรียน  ซึ่งถอืเปนกิจกรรมนักเรียนอยางหนึ่งน้ัน  มีวัตถุประสงค
ในการจัดต้ังชุมนุม  ดังน้ี 
 1.  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรยีนไดแสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษ  ไดรวมกิจกรรม
ตามความถนัดและความสนใจ 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนไดกระทํากิจกรรมรวมกัน  ทําใหเกิดพัฒนาการทางสังคมและ   
มีเพ่ือนมากขึ้น 
 3.  เพ่ือใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 4.  เพ่ือสงเสรมิความคิดริเริม่และสรางสรรค 
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 5.  เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนมีความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ  และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม 
 6.  เพ่ือพัฒนาความเปนผูนําและใหรูจักการเปนผูตามท่ีดีตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 7.  เพ่ือใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานและความเพลดิเพลิน  เปนการผอนคลาย
อารมณ  และลดความตึงเครียด 
 8.  เพ่ือสงเสริมความสมัพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน  ชวยลดชองวางระหวางครู
อาจารยกับนักเรียน  ทําใหครูรูจักนักเรยีนไดดียิ่งขึ้น 
 9.  เพ่ือเปนการจัดประสบการณใหแกนักเรียน และชวยสงเสริมการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 10.  เพ่ือสงเสริมบุคลิกภาพของนักเรียน  ทําใหมีความเชื่อมั่นในตนเอง  รูจักรวมมือ
กับบุคคลอื่น  มีความสุภาพออนโยน  มีวินัยและรูจักควบคุมตนเอง 
 

หลักการจัดชุมนุม 
 การจัดชุมนุมควรคํานึงถึงขั้นตอนของการจัดชุมนุมดังตอไปนี้ 
 1.  กําหนดวัตถุประสงคของชุมนุม ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ 
 2.  วางโปรแกรมของชุมนุม  เปนการกําหนดขอบเขตของงาน  วัสดุอุปกรณ  และ
วิธีดําเนินการ  เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
 3.  กําหนดผูรบัผิดชอบและขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดดําเนินงาน  กิจกรรมจะ
สัมฤทธิผลระดับใด  ก็ตองขึ้นอยูกบัความสนใจและการสนับสนุนของบุคคลทุกกลุม  ไดแก  
ครู  หรืออาจารยท่ีปรึกษา  นักเรียน  หรือนักศึกษา 
 4.  จัดดําเนินการเก่ียวกับเรื่องตอไปน้ี  สมาชิก  ขนาดของชุมนุม  การต้ังชื่อชุมนุม  
คาธรรมเนียม  การสมคัรเขาเปนสมาชกิตามชุมนุม  เครื่องหมายประจําตัวสมาชิก  ระเบียบ
ขอบังคับ  ตําแหนงของกรรมการในการดําเนินงาน  เปนตน 
 การจัดต้ังชุมนุมในโรงเรียนอาจจัดแบงออกเปน 2 ประเภทคือ  ชมุนุมทางวิชาการ  
ไดแก  ชุมนุมวิทยาศาสตร  ชุมนุมภาษาอังกฤษ  ชุมนุมประวัติศาสตร  เปนตน  อีกประเภทหน่ึงคือ  
ชุมนุมท่ีไมเก่ียวกับวิชาการ  เชน  ชุมนุมลีลาศ  ชุมนุมถายรูป  ชุมนุมซอมสรางวิทยุ  เปนตน  
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สิ่งตีพิมพ 
 กิจกรรมเก่ียวกับสิ่งตีพิมพ  ผูบริหารอาจจัดใหมีการทําหนังสือวารสารขึ้นในโรงเรียน  
เชน  วารสารประจําป  วารสารประจําหมูบาน  วารสารรายสัปดาห หรือรายเดือนก็ได  เพ่ือ
เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกหัดในดานการเสนอขาวหรือบทความตางๆ เปนสื่อสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับนักเรียน  และเปนการประชาสัมพันธโรงเรียนไปดวย  นอกจากน้ีอาจมีการจัดทํา
หนังสือคูมือนักเรียน  เพ่ือเปนเครื่องแนะนําใหนักเรียนใหมไดรูจักโรงเรียนดีขึ้น  สวนมาก
โรงเรียนมักจะใหนักเรียนมีสวนในการจัดเน้ือหา  หรือเรื่องราวท่ีบรรจุลงในสมุดคูมือนั้น 
 สิ่งตีพิมพเหลาน้ีอาจจัดจําหนายใหแกนักเรียน  หรือแจกใหเปลาแลวแตกําลังเงิน
ของโรงเรียน  เก่ียวกับวารสารตาง  ๆผูปกครองอาจจะชวยเหลอืทางดานการเงินได  ครูจะตองดูแล
ขอเขียน  ตลอดจนภาษาของบทความกอนท่ีจะตีพิมพออกไป  เพราะมีชื่อเสยีงของโรงเรียน
เก่ียวของอยูดวย  อีกประการหน่ึงเก่ียวกับการรักษาความสงบและความเรียบรอยของสังคม  
โรงเรียนไมควรใหอิสรภาพในเรื่องการจัดทําวารสารหรือสิ่งพิมพมากไป  เพราะอาจจะเกิด
ความเสียหายตอสวนรวม  โดยเฉพาะในสภาพสังคมปจจุบัน 
 

กีฬา 
 กิจกรรมเก่ียวกับการกีฬาซึ่งจะจัดขึ้นน้ัน  อาจเปนการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน
และนอกโรงเรียน  ดวยวัตถุประสงคของการจัดคือ  เพ่ือใหนักเรียนมีรางกายแข็งแรง  มีสุขภาพดี  
และมีนํ้าใจเปนนักกีฬา  สาํหรับการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนอาจจะแบงเปนสีหรือคณะก็ได  
หรือบางทีเปนการแขงขันระหวางชั้นก็มี  สวนกีฬาภายนอกโรงเรียนเปนการแขงขันกันระหวาง
โรงเรียนในอําเภอหรือจังหวัด  หรืออาจเปนตัวแทนของอาํเภอของจังหวัดไปแขงกีฬาเขตก็ได  
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การแสดงตางๆ  
 กิจกรรมเก่ียวกับการแสดงน้ี  โรงเรียนอาจจัดใหมีขึ้นได  เชน  การแสดงละคร  
การแสดงดนตรี  การโตวาที  หรืออภิปรายตางๆ เปนการพัฒนาความสามารถพิเศษ  และเปน
การพัฒนาการทางสังคมอีกดานหน่ึงดวย ซึ่งทางโรงเรียนนาจะไดสนับสนุนใหมีขึ้น 
 การแสดงละครควรสงเสริมใหมีการจัดกระทําเทาท่ีสามารถจะทําได  เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจในวรรณคดี  วัฒนธรรมของชาติ  และใหเห็นความรวมมือรวมใจของหมูคณะ 
 การแสดงดนตรี  ควรสงเสริมการแสดงดนตรีไทยและสากล  เพ่ือสงเสริมใหผูมี
ความถนัดทางดานดนตรีมีความสามารถยิ่งๆ ขึ้นไป  ใหนักเรียนไดซาบซึ้งในเรื่องของดนตรี  
อันอาจชวยในการพัฒนาการดานอารมณและสังคมดวย 
 กิจกรรมเก่ียวกับการพูด  การพูดมีความจําเปนในชีวิตประจําวันมากขึ้นทุกวัน  การฝกหัด
ในดานทวงที  ทาทาง  การจัดลําดับเน้ือหาเรื่องราว  ตลอดจนลีลาการพูด  จึงนาจัดใหมีขึ้น  
ท้ังเปนการฝกใหนักเรียนกลาแสดงออกดวย 
 กิจกรรมดังกลาวน้ี  เปนกิจกรรมท่ีเปนศิลปะ  ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจ
แตละบุคคล  ซึ่งเปนหนาท่ีของโรงเรียนท่ีควรจะพัฒนาเพ่ืออนาคตของนักเรียนตอไป 
 

การสังคมสงเคราะห 
 กิจกรรมเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห  หรือการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นน้ัน  
เชน  การออกไปชวยเหลือเยี่ยมเยียนคนไข  คนชรา  เด็กออน  เด็กพิการ ฯลฯ  การชวยเหลือและ
พัฒนาชุมชน  การซอมแซมสาธารณสถาน  การบํารุงขวัญทางดานอื่นๆ ควรจะจัดใหมีขึ้น  
เพราะกิจกรรมน้ีจะชวยใหเด็กไดรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและจะตองชวยเหลือ
สังคมดวยความเต็มใจ  ท้ังยังเปนการสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนดวย  บางตําราจัดการลูกเสอื
และอนุกาชาดหรือเนตรนารีเขาไวในกิจกรรมประเภทการสังคมสงเคราะหน้ี  เพราะถือวาอุดมคติ
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บทบาทและหนาท่ีของครูตอการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 ครูเปนคนสาํคญัมากท่ีจะทําใหการจัดกิจกรรมดําเนินไปดวยดี  สอดคลองกับวัตถุประสงค
ท่ีต้ังไว  บทบาทและหนาท่ีของครูท่ีพึงตระหนักมีดังตอไปนี้ 
 1.  เปนผูท่ีมีความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับวัตถุประสงคและวิธีดําเนินงานของการจัด
กิจกรรมนักเรียน 
 2.  สามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของกิจกรรมนักเรียนแกนักเรียนได 
 3.  สามารถใหคําแนะนําแกนักเรียนใหรูจักการเลือกถาเปนสมาชิกของชุมนุม 
 4.  สามารถเราความสนใจของนักเรียนเพ่ือใหมารวมกิจกรรมได 
 5.  เปนผูรายงานกิจการตางๆ ท่ีนักเรียนไดปฏิบัติไปแลวตอผูบริหารโรงเรียน 
 6.  ตองอยูใกลชิดกับนักเรียนทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม 
 7.  คอยดูแลนักเรียนใหปฏิบัติกิจกรรมใหเปนไปตามแผนการท่ีไดวางไว 
 8.  ถาเกิดสิ่งท่ีไมดีงามภายในชุมนุม  ครูจะตองเปนผูรายงานใหผูบริหารทราบ 
 9.  มีสวนรวมในการดําเนินการประเมินผลของกิจกรรม 
 นอกจากครูจะมีบทบาทและหนาท่ีดังกลาวแลว  ครูท่ีปรึกษาควรมีคุณลักษณะพิเศษ  
เพราะงานกิจกรรมเปนงานท่ีตองทํารวมกับเด็ก  ดังน้ันลักษณะครูท่ีปรึกษาควรเปน  ดังน้ี 
 1.  กระตือรือรน  มีความสนใจอยางแทจริง  และมีความเต็มใจท่ีจะสละเวลา  และ
กําลัง  เพ่ือชวยงานกิจกรรมอยางเต็มความสามารถ 
 2.  รูในสาขาวิชาท่ีจะทํางานในชุมนุมอยางแทจริง 
 3.  รูวาการจัดกิจกรรมสามารถจะสงเสริมประสบการณทางการศึกษาของนักเรียน 
อยางกวางขวาง 
 4.  มีความสนใจในตัวนักเรียนเปนรายบุคคล 
 5.  เขาใจถึงปญหาตาง  ๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานกิจการนักเรียน  เชน  คาใชจาย  
เวลา  การมสีวนรวม 
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 6.  ปรับตัวเขากับเด็กไดดี 
 7.  แนวคิดทันเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตตองไมขัดประเพณีท่ีดีงามของไทย 
 8.  ตองระลึกเสมอวาเปนแคท่ีปรึกษา ไมควรควบคุมดําเนินงานเหมือนในชั้นเรยีน 
 อยางไรก็ตาม  แมจะไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมนักเรียนและการจัดองคการนักเรียนไปแลว  
ทวาประเด็นสําคญัของการดําเนินงานใหลุลวงยังเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้  
ขึ้นอยูกับความสนใจ  ใสใจ  และเอาใจใสของผูบริหารท่ีจะสงเสริมกิจกรรมนักเรียนใหบรรลุ
วัตถุประสงคของสถานศึกษายิ่งขึ้น  เน่ืองจากกิจกรรมนักเรียนเปนงานท่ีสนับสนุนดานการเรียน
การสอนใหสมัฤทธิผลยิ่งขึ้น  กลาวคือชวยใหการเรียนการสอนมีความสมบูรณ  พรอมท้ัง
สรางเสริมความรูดานวิชาการแกนักเรียน  ใหสามารถเพ่ิมพูนการเรียนรูดวยวิธีการท่ีถูกตอง  
ดังน้ันผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักเรียน  ควรจะตระหนักและเขาใจใน
หลักการ  จุดมุงหมาย  ประโยชนท่ีไดรับ ฯลฯ  ท้ังน้ีเพ่ือใหการจัดกิจกรรมนักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว   และความสําเร็จของการจัดกิจกรรมนักเรียนจะสัมฤทธิผลเพียงใด  
ยอมขึ้นอยูกับกลวิธีการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได 
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