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การนำาสภานักเรียน
สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม

 จุดมุ่งหมายสำาคัญของสภานักเรียน คือ การเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ เรียนรู้ เรื่ องกระบวนการประชาธิปไตย  
วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำา การทำางานเป็นทีม และ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้
กระบวนการประชาธปิไตยอนัเปน็วฒันธรรมในการอยูร่ว่มกนั
ในโรงเรียน เป็นกลไกในการดำาเนินงาน มุ่งเน้นให้นักเรียน 
ได้ซึมซับและคุ้นเคยกับบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตย  
มีคารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม ในการสร้าง 
ความสงบสุขในสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  
ไปจนถึ งสั งคมระดับใหญ่  สภานัก เรียนเป็นรากฐาน 
ที่มีความหมาย และมีความสำาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เติบโตขึ้น เป็นพลังที่ เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ 
ความเป็นประชาธิปไตยใน ดังนั้น โรงเรียน จึงควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสภานักเรียน  
และควรใช้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

  ดังนั้น การดำาเนินการกิจกรรมสภานักเรียน จึงเป็น 
กระบวนการที่จะนำาไปสู่การสร้างคุณลักษณะของนักเรียน
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ที่สังคมคาดหวัง โดยเฉพาะ วิถีประชาธิปไตย รวมทั้งการใช้
หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและการแก้ปัญหาโดย 
หลักสันติวิธี อย่างไรก็ตาม ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรนำา
กิจกรรมสภานักเรียน เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนานักเรียน 
โรงเรียน และสังคม ในมิติต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการพัฒนาผู้เรียน
  1.1 สภานกัเรยีน เปน็กจิกรรมหนึง่ทีส่ง่เสรมิการสรา้ง
ทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะต่างๆ  
อาทิ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การเห็นคุณค่า
ของตนเอง การรู้จักเห็นใจผู้อื่น การเคารพในเสียงส่วนใหญ่ 
รับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนน้อย เห็นและรู้คุณค่าศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ การตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม  
การสรา้งสมัพนัธภาพและรูจ้กัสือ่สารอยา่งเหมาะสม การตดัสนิใจ 
แกป้ญัหาโดยสนัตวิธิ ีรวมทัง้ การมทีกัษะในการควบคมุอารมณ ์
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.2 สภานักเรียนเป็นกระบวนการประชาธิปไตย
ที่มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบซึ่งล้วนแต่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา 
ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความประหยัด รู้จักพอเพียง  
มีทักษะในการจัดการ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ และ
สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
  1.3 สภานกัเรยีนเปน็กลไกสำาคญัในการพฒันานกัเรยีน
ให้มีทักษะในการดูแล ปกป้อง คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
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  1.4 การมสีว่นรว่มในสภานกัเรยีนจะชว่ยสรา้งลกัษณะ
การเป็นผู้นำา และผู้ตามที่ดี มีจิตสำานึกสาธารณะ เห็นคุณค่า
ของระบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล เคารพสิทธิ
เสรภีาพ และกตกิาขอ้ตกลงของหมูค่ณะ รูจ้กัยอมรบัและชืน่ชม
การกระทำาของผู้อื่นอย่างมีน้ำาใจนักกีฬา

 2. ด้านการพัฒนาโรงเรียน
  2.1 สภานักเรียนสามารถทำาหน้าที่ให้ความคิดเห็น 
เสนอแนะ และรว่มวางแผนการดำาเนนิงานดา้นตา่งๆ ของโรงเรยีน 
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน
  2.2 สภานกัเรยีนเปน็กลไกในการพจิารณา กลัน่กรอง 
และให้ความเห็นชอบ แผนงาน โครงการ และการจัดกิจกรรม
ขององค์กรนักเรียนในโรงเรียน
  2.3 สภานักเรียนช่วยดูแลทุกข์สุขของนักเรียนทุกคน 
ในโรงเรียน และให้การพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพ 
และรักษาผลประโยชน์ของทุกคนในโรงเรียน เป็นกำาลังสำาคัญ
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ในโรงเรียน 
  2.4 สภานักเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร 
ครู ในการบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นพลังขับเคลื่อนให้ เกิด 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
  2.5 สภานักเรียนเป็นเสียงสะท้อนเพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามนโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษา สามารถดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียนทุกคน
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  2.6 สภานักเรียนช่วยประสานความร่วมมือกับบุคคล 
หน่วยงานและเครือข่ายสภานักเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สภานักเรียน
  2.7 สภานักเรียนร่วมดำาเนินการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ ทันต่อเหตุการณ์ 
ตรงไปตรงมา เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน
  2.8 เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการสร้างบรรยากาศ
ความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน 
ได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ 
ระบบการปกครองของประเทศ
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 3. ด้านการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
  3.1 ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายสภานักเรียนระดับ 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่รว่มกนัจดัตัง้สภานกัเรยีนระดบัประเทศ
และก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  3.2 ชว่ยใหข้อ้เสนอแนะและความเหน็ตอ่รฐับาลในการ
พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา ทัง้ในดา้นการบรหิาร ดา้นวชิาการ
ด้านกิจการนักเรียนและอื่นๆ
  3.3 รว่มทำาหนา้ทีส่บืสานความรู ้ภมูปิญัญาไทย วฒันธรรม
และเอกลักษณ์ ของชาติ
  3.4 ชว่ยเสนอความเหน็เกีย่วกบัการพทิกัษป์กปอ้งและ
คุ้มครองสิทธิเด็ก การจัดระเบียบสื่อ การแก้ปัญหายาเสพติด 
และอบายมขุ การใชค้วามรนุแรง รวมทัง้การแกไ้ขปญัหาสงัคม
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
  3.5 เป็นผู้นำาในการริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียน
ทั่วไปได้ปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือ หรือการบำาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม



การขับเคลื่อน
และเงื่อนไข
ความสำาเร็จ
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การขับเคลื่อนและเงื่อนไข
ความสำาเร็จ

 สภานักเรียนเป็นกิจกรรมสำาคัญในการพัฒนานักเรียน 
ใหม้ภีาวะผูน้ำาทีใ่ชก้ระบวนการประชาธปิไตยและนำาหลกัธรรมาภบิาล 
มาดำาเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำาเนินงานมีความยั่งยืน 
ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย ตัง้แตร่ะดบักระทรวงศกึษาธกิาร สำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
โรงเรยีนและองคก์รภายนอก จะตอ้งขบัเคลือ่นใหม้กีารดำาเนนิ
กิจกรรมสภานักเรียน ดังนี้

 1. ระดบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
  1.1 กำาหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนและสนับสนุนงบประมาณให้แก่สำานักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาดำาเนนิการจดักจิกรรมสภานกัเรยีนในระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ
  1.3 สนับสนุนการผลิตสื่อ เอกสารและวีดิทัศน์ 
เพื่อพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน
  1.4 กำาหนดให้กิจกรรมสภานักเรียนเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง 
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
  1.5 เผยแพร่ต้นแบบกิจกรรมดีเด่น และตัวอย่าง 
ความสำาเร็จของกิจกรรมสภานักเรียน
  1.6 กำาหนดให้มีการคัดเลือกและประกาศให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
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 2. ระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  2.1 สนับสนุนการดำาเนินการกิจกรรมสภานักเรียน
ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสภานกัเรยีนในโรงเรยีนอยา่งจรงิจงั
และต่อเนื่อง
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
  2.3 สร้างเครือข่ายสภานักเรียนกับองค์กรต่างๆ ใน 
ท้องถิ่นทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
  2.4 ส่งเสริมให้ดำาเนินการจัดประชุมสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับเขตเพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภานักเรียนระดับ
ประเทศ
  2.5  ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในระดับต่างๆ 
  2.6 สง่เสรมิใหส้ภานกัเรยีนดำาเนนิโครงการทีส่รา้งสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  2.7 สง่เสรมิ ดแูล กำากบั ตดิตาม นเิทศ และประเมนิผล 
เพื่อพัฒนาการดำาเนินกิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ 
การศึกษาและระดับโรงเรียน
  2.8 เผยแพร่ต้นแบบกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น
  2.9 สรุปรายงานผลการดำาเนินการสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียนเสนอสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 3. ระดับโรงเรียน
  3.1 ดำาเนนิการจดักจิกรรมสภานกัเรยีนใหเ้ปน็รปูธรรม
อย่างต่อเนื่อง
  3.2 พัฒนา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ 
ในการดำาเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
  3.3 สรา้งบรรยากาศในการดำาเนนิกจิกรรมสภานกัเรยีน
ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
  3.4 ชีแ้นะแนวทางการดำาเนนิการจดักจิกรรมสภานกัเรยีน
ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ 
  3.5 ส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้มีส่วนร่วม 
ในการดำาเนนิกจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่โรงเรยีน ชมุชนและสงัคม
  3.6 กำากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล เพื่อพัฒนา
การดำาเนินการกิจกรรมสภานักเรียน 
  3.7 เผยแพร่ผลการดำาเนินงานของสภานักเรียน
  3.8 สรปุรายงานผลการดำาเนนิการสภานกัเรยีนเสนอ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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หลักการนำาประชาธิปไตยสู่การปฏิบัติ

การใช้หลักความสมานฉันท์
 ความสมานฉันท์ หมายถึง ความสามัคคี ปรองดองเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน การมีความเห็นพ้องต้องกัน รวมทั้ง 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เพื่อนำาไปสู่ผลลัพธ์ 
ทีถ่กูตอ้ง โดยอยูบ่นพืน้ฐานความด ีความเปน็จรงิ ความเปน็ธรรม  
ความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ความเมตตากรุณา  
รวมทั้งการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสันติวิธี ซึ่งควรจะต้อง 
ร้อยรัดด้วยวิธีการที่ดี ที่จะช่วยประสานเชื่อมโยงและนำาไปสู่ 
การมีทัศนคติที่ดี สานสามัคคีให้เกิดขึ้นในทุกที่ของสังคม 

 การจะสรา้งความสมานฉนัทใ์หเ้กดิขึน้ ควรประกอบดว้ย
แนวคิดหลัก 9 ประการ ได้แก่
 1. การเปิดเผยความจริง
 2. ความยุติธรรม
 3. ความพร้อมในการรับผิดชอบ
 4. การให้อภัย
 5. การเคารพความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม 
 6. การยดึหลกัสนัตวิธิเีปน็ทางเลอืกในการแกไ้ขความขดัแยง้
 7. การเปิดพื้นที่ให้ความทรงจำาที่เจ็บปวด
 8. การแก้ปัญหาในอนาคตด้วยจินตนาการ
 9. การยอมรับความเสี่ยงทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างกัน
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การใช้แนวทางสันติวิธี
 สังคมเกิดจากการรวมกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 

มีการติดต่อทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ได้อาศัยบรรทัดฐาน  

คือ กฎหมาย ระเบียบประเพณี สถานภาพ และบทบาทหน้าที่  

เป็นที่ยึดถือ และใช้เป็นหลักปฏิบัติ แต่เนื่องจากบุคคลบางคน 

บางกลุ่ม ขาดคุณสมบัติภายในอันได้แก่ ศรัทธา ศีล การเสียสละ 

และปญัญา จงึไมย่อมรบักฎกตกิา ระเบยีบ แบบแผนวฒันธรรม

ประเพณ ีทีไ่ดใ้ชเ้ปน็หลกัในการปฏบิตัขิองคนในสงัคม จงึทำาให้

เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มคน ชุมชน และสังคม

 ความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ปกติของการอยู่ร่วมกัน

ในสังคม เพราะบุคคลแต่ละคนมีพื้นฐานการศึกษา สังคม 

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 

เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น คนเราไม่สามารถแก้ไข 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทันที ความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้น จึงขยาย

กว้างออกไปเป็นการทะเลาะวิวาทกัน และทวีความรุนแรงขึ้น  

บทสรุปของความขัดแย้งก็จะกลายเป็นความแตกแยก ทั้งในแง่ 

ของความคิด การปฏิบัติและผลที่ตามมาก็คือสังคมโดยรวม 

ขาดความสงบสุข

 โดยเหตุผลดังกล่าว นักวิชาการในสังคมไทยจึงพยายาม 

ทีจ่ะแสวงหาเครือ่งมอืสำาคญั เพือ่นำามาแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้  

ซึ่งทางออกอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่าน่าจะเป็นคำาตอบได้ ก็คือ

แนวคิดเรื่องการใช้กระบวนการสันติวิธี หรือการปฏิบัติการ

ที่ไร้ความรุนแรง (Non – Violence)
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 สันติวิธี  หมายถึง วิธีการที่ ไม่ ใช้ความรุนแรงเพื่อ 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือวิธีการปฏิบัติที่ไม่รุนแรงใน
การดำาเนนิชวีติ เพือ่นำาไปสูค่วามยตุธิรรมและความสงบสขุสนัตวิธิ ี 
ไม่ใช่ความอ่อนแอหนีปัญหา หรือยอมถูกกระทำา แต่ทว่า
เป็นวิธีเผชิญปัญหาความขัดแย้งด้วยสติปัญญา เพื่อเปลี่ยน 
ความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงให้เป็นความขัดแย้งลักษณะอื่น 
ทีไ่มก่อ่ความเสยีหายแกผู่เ้กีย่วขอ้ง อกีทัง้เปน็การนำาไปสูโ่อกาส 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิด เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์
ให้เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นการแก้ไขความขัดแย้ง จึงควร
เริ่มจากมาตรฐานการสร้างความไว้วางใจ ด้วยการเปิดใจรับฟัง
มมุมองของอกีฝา่ยเกีย่วกบัขอ้ขดัแยง้ และอาจเริม่ปรบัปรงุแกไ้ข
สถานการณ ์โดยไมต่อ้งรอใหอ้กีฝา่ยรอ้งขอ เพือ่การนำาไปสูโ่อกาส 
พิจารณาข้อขัดแย้งบางส่วนร่วมกัน รวมทั้งการลดละเจตคติ
และพฤติกรรมทางลบ

 ผู้นำาสันติวิธีต้องใช้สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และ
ขันติธรรมในการพัฒนาวิธีจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมกับ
เงื่อนไขและบริบทของสถานการณ์บนหลักการพื้นฐาน คือ  
หลกีเลีย่งการใชค้วามรนุแรง เพราะการใชค้วามรนุแรงอาจดเูหมอืน
ช่วยกดข่มหรือระงับปัญหาลงได้ระดับหนึ่ง แต่ความเกลียด
ชังหรือความเป็นปฏิปักษ์ยังแฝงตัวอยู่ หากข้อขัดแย้งยังไม่ได้ 
รับการแก้ไขถึงรากเหง้า ย่อมรอจังหวะปะทุขึ้นเป็นวัฏจักรใหม่
ของความรุนแรง สันติวิธีจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ยั่งยืน


