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โมเดลสภานักเรียน ACLD MODEL
สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
1. ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมนําเสนอ
เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคาหากไดรับการพัฒนาและไดรับโอกาสใหใช
ความสามารถอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ยอมเป นกํา ลัง สํา คัญในการสืบ ทอดเอกลัก ษณค วามเปนไทย
ธํา รงไว ซึ่ งความเป นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมถึงการอนุรักษท รัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใหมีคุณธรรมนําความรู การสรางความตระหนักและความสํานึกในคุณคาหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง การสรา งความสมานฉันทก ารใชสันติวิธีและวิถีป ระชาธิป ไตย
ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองชุมชนภาคเอกชนทองถิ่นในการจัดการศึกษา ดวย
ความตระหนักถึงความสําคัญ ของเด็กและเยาวชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกําหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม “สภานักเรียน” ใหโรงเรียนไดนําไปปฏิบัติเปนรูปธรรม
มาอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูบทบาทหนาที่ความเปนพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อัน
ไดแก คารวธรรม สามัคคีธรรม ปญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนา
ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ อันสงผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงค บนพื้นฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงพรอมกาวสูความเปนสากล โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคีเครือขาย
สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนโดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความเขมแข็งใหกับองคกร
สภานักเรียนโดยใช ACLD MODEL เปนโมเดลสภานักเรียน ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมที่เราสรางขึ้นมา
ใชใ นการบริ ห ารงานสภานั ก เรี ย นจนประสบผลสํ า เร็จ ซึ่ง ประกอบด วย 4 องค ป ระกอบ ดัง นี้
องคประกอบที่ 1 การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหมีคุณภาพ (A : Activity) องคประกอบที่ 2 การประสาน
ความรวมมือ (C : Coordination) องคประกอบที่ 3 การเปนแหลงเรียนรู (L : Learning Center)
องคประกอบที่ 4 การพัฒนางานสภานักเรียน (D : Development)
2. จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน
2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนใหมีคุณภาพ
2.2 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสภานักเรียนกับชุมชน
2.3 เพื่อพัฒนาสภานักเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับสภานักเรียนและเปนแบบอยางได
2.4 เพื่ อ พั ฒ นาและต อ ยอดความสามารถของคณะกรรมการสภานั ก เรี ย นให แ สดง
ความสามารถตลอดจนไดรับยกยองและไดรับรางวัลในระดับสูงขึ้น
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงคุณภาพ
- กิจกรรมสภานักเรียนมีคุณภาพ
- สภานักเรียนกับชุมชน องคกรและหนวยงานภายนอกมีความสัมพันธที่ดี
- สภานักเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับสภานักเรียนและเปนแบบอยาง
- คณะกรรมการสภานักเรียนใหแสดงความสามารถตลอดจนไดรับยกยองและ
ไดรับรางวัลในระดับสูงขึ้น
3.1 เชิงปริมาณ
- กิจกรรมสภานักเรียนมีผลการประเมินที่มากกวารอยละ 80
- สภานักเรียนมีประสานงานกับชุมชน องคกรและหนวยงานภายนอก อยางนอย
5 หนวยงานตอป
- สภานักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ มาศึกษาดูงาน อยางนอย 2 โรงเรียนตอป
- คณะกรรมการสภานักเรียนไดรับรางวัล อยางนอย 1 รางวัลตอป
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
4.1 ขั้นตอนการประชุมวางแผนและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยมีผลการประชุม
วางแผนดังนี้
สภานักเรียนรวมกับหัวหนางานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประชุมวางแผนและ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนโดยใช ACLD MODEL ประกอบไปดวย
4 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหมีคุณภาพ (A : Activity) กําหนดใหสภานักเรียน
มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยนําวงจรคุณภาพของ ดร.เดมมิ่ง (PDCA) มาใชในการพัฒนากิจกรรม
สภานักเรียนอยางเปนระบบ พรอมทั้งยึดหลักการมีสวนรวมของนักเรียนในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นใน
การดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน
องคประกอบที่ 2 การประสานความรวมมือ (C : Coordination) กําหนดใหสภานักเรียนมี
การประสานความรวมมือกับทุกคนในโรงเรียน ชุมชน องคกร และหนวยงานภายนอกตาง ๆ ซึ่งจะ
มีการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ บวร (บาน วัด และโรงเรียน)
องคประกอบที่ 3 การเปนแหลงเรียนรู (L : Learning Center) กําหนดใหสภานักเรียนมี
การรวบรวมเอกสาร ขอมูล ผลงานตาง ๆ ของสภานักเรียนมาจัดทําเปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน
และคณะกรรมการสภานักเรีย นตา งโรงเรียนไดมาศึก ษาดูง าน รวมถึงมีการสรา งเครือขายสภา
นักเรียนเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
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องคประกอบที่ 4 การพัฒนางานสภานักเรียน (D : Development) กําหนดใหสภานักเรียนมี
การต อ ยอดองค ค วามรู ต า ง ๆ ที่ ไ ด รั บ มาพั ฒ นางานของสภานั ก เรี ย นและพั ฒ นางานของ
คณะกรรมการสภานักเรียน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินงานตามแผน มีวิธีการดังนี้
องคประกอบที่ 1 การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหมีคุณภาพ (A : Activity) โดยนําวงจรคุณภาพ
ของ ดร.เดมมิ่ง (PDCA) ประกอบดวยการวางแผน (P : Plan) การลงมือทํา (D : Do) การตรวจสอบ
ผล (C : Check) และการปรับปรุงแกไข (A : Action) มาใชในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอยาง
เปนระบบ ดังนี้
- การวางแผน (P : Plan) สภานักเรียนมีการประชุมและวางแผนการจัดกิจกรรมทุก
ครั้ ง เพื่ อให ส ภานั กเรี ย นเข าใจเกี่ ย วกับ กิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ และมอบหมายหนาที่ที่จะตอง
ดํา เนิ น การ โดยคํ า นึ ง ถึ ง การมี ส ว นร วมของนั ก เรีย นเพิ่ม มากขึ้ น และชว ยการวางแผนในการ
แกปญหาที่จะเกิดขึ้น โดยศึกษาจากขอมูลรุนพี่สภานักเรียนในปที่ผานมา
- การลงมือทํา (D : Do) สภานักเรียนปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามแผนที่วาง
ไว ดวยความตั้งใจและมีน้ําใจระหวางกัน
- การตรวจสอบผล (C : Check) สภานักเรียนมีการจัดทําแบบประเมินเพื่อ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม ถายภาพกิจกรรมเพื่อเก็บเปนขอมูล และประชุมสรุปกิจกรรมที่ไดจัดขึ้น
วามีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง
- การปรับปรุงแกไข (A : Action) สภานักเรียนนําประสบการณที่ไดมาปรับปรุง
การทํางานของตนเองและจัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อมอบใหสภานักเรียนรุนตอไป
องคประกอบที่ 2 การประสานความรวมมือ (C : Coordination) มีการนําแนวพระราชดําริ
บวร (บาน วัด และโรงเรียน) มาแนวทางในการประสานความรวมมือกับทุกคนในโรงเรียน ชุมชน
องคกร และหนวยงานภายนอกตาง ๆ ดังนี้
- การประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรและหนวยงานภายนอกในการขอเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ อันกอใหเกิดประโยชนกับสภานักเรียน
- การใหความรวมมือชุมชน องคกรและหนวยงานภายนอกที่ขอความรวมมือให
สภานักเรียนเขารวมกิจกรรม
- การสรางเครือขายสภานักเรียนกับชุมชน องคกร และหนวยงานภายนอกเพื่อ
ประสานความรวมมือในการดําเนินงานสภานักเรียน
- การประชาสัมพันธการประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรและหนวยงาน
ภายนอก ในเพจสภานักเรียนและเพจโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
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องคประกอบที่ 3 การเปนแหลงเรียนรู (L : Learning Center) มีการรวบรวมเอกสาร
ขอมูล ผลงานตาง ๆ ของสภานักเรียนมาจัดทําเปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียนและคณะกรรมการ
สภานั กเรีย นต างโรงเรี ยนได มาศึก ษาดูงาน รวมถึงมีการสรางเครือขา ยสภานักเรีย นเพื่อพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
- การรวบรวมเอกสารรายงานและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม ขอมูล รูปภาพ
ผลงานตาง ๆ ของสภานักเรียน จัดทําเปนแหลงการเรียนรู
- การตอนรับการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงานสภา
นักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ
- การสรางเครือขายสภานักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงานสภา
นักเรียนของโรงเรียนตาง ๆ
- การประชาสัมพันธการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงาน
สภานักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ ในเพจสภานักเรียนและเพจโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
องคประกอบที่ 4 การพัฒนางานสภานักเรียน (D : Development) มีการตอยอดองคความรู
ตาง ๆ ที่ไดรับมาพัฒนางานของสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
- คณะกรรมการสภานักเรียนรวบรวมผลงานตาง ๆ ที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
สภานักเรียน เปนหมวดหมูใหเรียบรอย
- สภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนจัดทํารูปเลมรายงาน นําเสนอผลงาน
และการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของสภานักเรียนตามเกณฑและเงื่อนไข การประกวดและการแขงขัน
ในรายการตาง ๆ
- คณะกรรมการสภานักเรียนรวบรวมผลงานรวบรวมผลงานตาง ๆ ที่มีสวนรวม
ในการจั ดกิ จกรรมสภานั ก เรี ย น เป นหมวดหมู จัดทํา เปนแฟม สะสมผลงานเพื่อใชเปนเอกสาร
ประกอบในการสัมภาษณเรียนตอในระดับอุดมศึกษา
- การประชาสั ม พันธผลการพัฒนางานของสภานัก เรีย นและคณะกรรมการ
สภานักเรียน ในเพจสภานักเรียนและเพจโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
4.3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
สภานั ก เรี ย นมี ก ารประชุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานกั บ หั ว หน า งานส ง เสริ ม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนทุก ๆ เดือน เพื่อแกไขพัฒนาการดําเนินงานทั้ง 4 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหมีคุณภาพ (A : Activity) มีการพิจารณาถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นในการทํากิจกรรม เพื่อหาแนวทางในการการแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
องคประกอบที่ 2 การประสานความรวมมือ (C : Coordination) มีการพิจารณาถึงปญหาใน
การประสานความรวมมือ การทํากิจกรรมขององคกรตาง ๆ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข
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องคประกอบที่ 3 การเปนแหลงเรียนรู (L : Learning Center) มีการพิจารณาถึงผล
การศึกษางานของโรงเรียนที่มาศึกษาดูงานสภานักเรียนครั้งที่ผานมา เพื่อปรับปรุงแกไขในการ
ตอนรับการศึกษาดูงานสภานักเรียนในครั้งตอไป
องคประกอบที่ 4 การพัฒนางานสภานักเรียน (D : Development) มีการพิจารณาผลการ
พัฒนาศักยภาพสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อปรับปรุงแกไขในการพัฒนาตอไป
4.4 ขั้นสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
สภานักเรียนมีการสรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาการดําเนินงานสภา
นักเรียนโดยใช ACLD MODEL ในเดือนเมษายนของทุกป เพื่อนําขอเสนอแนะไปใชในการ
พัฒนาการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนในปการศึกษาถัดไป
ภาพโมเดลสภานักเรียน ACLD MODEL บอรดประชาสัมพันธโมเดลสภานักเรียน ACLD MODEL

5. ผลการดําเนินการ
5.1 ผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหมีคุณภาพ (A : Activity)
สภานัก เรีย นไดนําวงจรคุ ณภาพของ ดร.เดมมิ่ง (PDCA) มาเปนแนวทางในการปฏิบั ติ
กิจกรรมตาง ๆ ของสภานักเรียน สงผลทําใหสภานักเรียนทํางานอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น สงผลทํา
ใหกิจกรรมสภานักเรียนแตละกิจกรรมนั้นมีคุณภาพและมีผลการประเมินที่มากกวารอยละ 80
5.2 ผลการประสานความรวมมือ (C : Coordination)
สภานักเรียนไดนําแนวพระราชดําริ บวร (บาน วัด และโรงเรียน) มาเปนแนวทางในการ
ประสานความรวมมือกับทุกคนในโรงเรียน ชุมชน องคกร และหนวยงานภายนอกตาง ๆ สงผลทํา
ใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีการประสานงานมากกวา 5 หนวยงานตอป
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5.3 ผลการเปนแหลงเรียนรู (L : Learning Center)
สภานั ก เรี ย นได มี ก ารรวบรวมเอกสารรายงานและสรุป ผลการดํ า เนิน กิจ กรรม ข อมู ล
รูปภาพผลงานตาง ๆ ของสภานักเรียน จัดทําเปนแหลงการเรียนรูและตอนรับการศึกษาดูงานสภา
นักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ อยางนอย 2 โรงเรียนตอป ซึ่งมีโรงเรียนมาศึกษาดูงานสภานักเรียนดังนี้
- โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- โรงเรียนคงทองวิทยา อําเภอคงทอง จังหวัดนครปฐม
- โรงเรียนรัตนบํารุงราษฎร อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
- โรงเรียนสงวนหญิง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
- โรงเรียนอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
- โรงเรียนปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนั้นสภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามยังไดเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสภานักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจําป 2560 โดย
สภานั ก เรี ย นโรงเรี ย นสามชุ ก รั ต นโภคารามได นํ า เสนอผลงานสภานั ก เรี ย นที่ เ ป น รู ป ธรรม
จั ด นิ ท รรศการผลงานสภานั ก เรี ย น และเป ด การเรี ย นรู ห อ งสภานั ก เรี ย น สาธิ ต การประชุ ม
สภานักเรียนใหกับสภานักเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และจัดการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานสภานักเรียนของครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน
จํานวน 63 โรงเรียน
5.4 การพัฒนางานสภานักเรียน (D : Development)
สภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนรวบรวมผลงานตาง ๆจัดทํารูปเลมรายงาน
นําเสนอผลงานและการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของสภานักเรียนตามเกณฑและเงื่อนไข การประกวด
และการแขงขันในรายการตาง ๆ จนไดรับรางวัล อยางนอย 1 รางวัลตอป ดังนี้
- ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจําป 2558, 2559, 2560
- ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประเภท
โรงเรียนมัธยมศึกษา ประจําป 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น
ม.1-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสํานักงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจําปการศึกษา 2559, 2560
- ประธานสภานักเรีย นโรงเรีย นสามชุกรัตนโภคารามไดรับการคัดเลือกเปน
ประธานสภานักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2558, 2559, 2560
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- ประธานสภานักเรีย นโรงเรีย นสามชุกรัตนโภคารามไดรับการคัดเลือกเปน
ประธานสภานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจําป 2558, 2559, 2560
- ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ลําดับที่ 11 การแขงขันกิจกรรมสภานักเรีย น
ระดับชั้น ม.1-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
ประจําปการศึกษา 2559
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง ลําดับที่ 4 การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น
ม.1-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจํา ป
การศึกษา 2560
6. ปจจัยความสําเร็จ
6.1 การไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานสภานักเรียนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
6.2 การทํางานเปนทีมของคณะกรรมการสภานักเรียน
6.3 การดําเนินการภายใตแนวปฏิบัติวงจรคุณภาพของ ดร.เดมมิ่ง (PDCA)
6.4 การประสานงานภายใตแนวพระราชดําริ บวร (บาน วัด และโรงเรียน)
7. บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned)
7.1. ในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมสภานัก เรีย นให ป ระสบความสํา เร็จจะตอ งได รับ ความ
รวมมือจากบุคคลหลายฝายทั้งนักเรียน คณะครู ผูบริหาร องคกรและหนวยงานภายนอก
7.2. การประชุมสภานักเรียนทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ของสภานักเรียน
7.3. การจัดกิจกรรมสภานักเรียนจะตองทันยุค ทันสมัย ทันตอเหตุการณปจจุบัน
7.4. สภานักเรียนจะตองรูการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินกิจกรรม
8. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ
8.1 การเผยแพร
- ไดรับการเผยแพรผลงานสภานักเรียนในเพจสภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตน
โภคาราม และเพจโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
- ไดรับการเผยแพรผลงานสภานักเรียนในวารสารโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
- การตอนรับการศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ
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8.2 การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ
ผลงานระดับชาติ ประจําป 2561
1. นายเฉลิมวงศ พลวัฒน ประธานสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2559 ไดรับรางวัลเปน
เด็กและเยาวชนดีเดน เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 จากนายกรัฐมนตรี
2. นายณัฐบุตร คําอินทร ประธานสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2560 ไดรับการคัดเลือก
เปนตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 1/2561 จากสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผลงานระดับชาติ ประจําป 2560
1. นายเฉลิมวงศ พลวัฒน ประธานสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2559 ไดรับการคัดเลือก
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ
ประจําป 2560 เพื่อนําขอเสนอขอคิดเห็นของสภานักเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศ ประจําป 2560
2. นางสาวอริสา ออนวิมล คณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2558 ไดรับ
รางวัล เปนผูมีความสามารถดีเดนและนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ดานคุณธรรมและจริยธรรม
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 จากนายกรัฐมนตรี
3. นายทรงชัย อินทรสวาง ประธานสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2558 ไดรับรางวัล เปน
ผูมีความสามารถดีเดนและนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ดานคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2560 จากนายกรัฐมนตรี
4. นายเฉลิมวงศ พลวัฒน ประธานสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2559 ไดรับการคัดเลือก
เปนตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 1/2560 จากสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
5. นางสาวศิริลักษณ คําหอม คณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2559 ไดรับ
การคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 1/2560 จาก
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
6. นางสาววรรณกมล ติ้ววงค คณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2559 ไดรับ
การคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 2/2560 จาก
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
7. นางสาววาสินี รุงเรือง คณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2559 ไดรับการ
คัดเลือกเปนตัวแทนจัง หวัดสุพ รรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 2/2560 จาก
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ผลงานระดับชาติ ประจําป 2559
1. นางสาวอริสา ออนวิมล คณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2558 ไดรับการ
คัดเลือกเปนเยาวชนดีเดน สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เนื่องใน
โอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2559 โดยเขารับโล เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2559 ณ หองประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
2. นายทรงชัย อินทรส วา ง ประธานสภานัก เรียน ประจํา ปการศึกษา 2558 ไดรับการ
คัดเลือกเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางความเขมแข็งเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ณ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และงานมหกรรมเจาฟานักพัฒนา
เด็กและเยาวชนฯ เพื่อเขารับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนา ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทย
พาณิชย สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร
3. นางสาวอริสา ออนวิมล คณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2558 ไดรับการ
คัดเลือกเขารวมโครงการคายผูนําเยาวชนสรางชาติ ประจําป 2559 ของสภาสังคมสงเคราะหแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ณ สวนสนประดิพัทธ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
4. นางสาวชุติมา ขันทอง เลขานุการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2558 ไดรับการ
คัดเลือกเปนตัวแทนจัง หวัดสุพ รรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 2/2559 จาก
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
5. นางสาวอริสา ออนวิมล คณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2558 ไดรับการ
คัดเลือกเปนตัวแทนจัง หวัดสุพ รรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 2/2559 จาก
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
6. นางสาวสาวิตรี พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2558 ไดรับ
การคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 2/2559 จาก
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
7. นางสาวมนัญชยา เรืองสันติกรกุล รองประธานสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2558
ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 1/2559
จากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
8. นายวรรณธัช สุวรรณมุข รองประธานสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2558 ไดรับการ
คัดเลือกเปนตัวแทนจัง หวัดสุพ รรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 1/2559 จาก
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร
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ผลงานระดับชาติ ประจําป 2558
1. นายทรงชัย อินทรสวา ง ประธานสภานักเรียน ประจําปก ารศึกษา 2558 ไดรับ การ
คัดเลือกเปนตัวแทนจัง หวัดสุพ รรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 2/2558 จาก
สํานักงานสภาผูแทนราษฎร
2. นางสาวทอฝน นูมหันต รองประธานสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2557 ไดรับการ
คัดเลือกเปนตัวแทนจัง หวัดสุพ รรณบุรี เขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุน 1/2558 จาก
สํานักงานสภาผูแทนราษฎร
3. นางสาววรรณพร ยังศิริ คณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2556 ไดรับ
รางวัล เปนผูมีความสามารถดีเดนและนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ดานคุณธรรมและจริยธรรม
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 จากนายกรัฐมนตรี
ผลงานระดับภาค ประจําป 2560
1. สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ไดรับรางวัลเหรียญทอง ลําดับที่ 4 การ
แขงขันสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
2. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน
ระดับภูมิภาค ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา ประจําป 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผลงานระดับภาค ประจําป 2559
1. สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ลําดับที่ 11 การ
แขงขันสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

