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ชื่อโครงการ  : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ). : มาตรฐานที่  1  ข้อที่ 1.2 (2)   
สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ.  :  นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่  2.8, 2.11 
ผู้รับผิดชอบ : สภานักเรียน 

ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2564 

งบประมาณ  :  6,000  บาท 

สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 
 

1.หลักการและเหตุผล :  
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้น

การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็น
ผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย
พิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งมีความแตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ เป็นต้น  

 

2. วัตถปุระสงค ์ 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
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3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

  
3. เป้าหมาย: 
 3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน  

 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบในการจัดการขยะภายในโรงเรียน 

 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จและเกณฑ์ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

(เกณฑ)์ 
1. กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ
เลือกตั้ง  แนวคิด  สิทธิ  หน้าท่ี 
ในสังคมประชาธิปไตย 

มีคณะกรรมการสภานักเรียนที่
พร้อมทำหน้าท่ีเป็นแกนนำดา้น
ประชาธิปไตย 

ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
งานสภานักเรียน  

เพื่อให้สภานักเรียนมหี้องทำงานท่ี
มีความพร้อม  มีวสัดุอุปกรณ์ที่
จำเป็นในการปฏบิัติหน้าที ่

มีความพร้อม  มีวสัดุอุปกรณ์ที่
จำเป็นในการปฏบิัติหน้าที ่

ร้อยละ 80 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อใหส้ภานักเรียนได้ไปศึกษาดู
งานสภานักเรียนจากสถานศึกษา
อื่นที่มีความพร้อม หรือแนวการ
ทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และ
นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสถานศึกษาตนเอง 

สภานักเรียนมีแนวทางการ
ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 80 

Do (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

2) จัดทำโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
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8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาดำเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนนิงาน
โครงการ 

           

2 จัดทำโครงการ            

3 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน            

6 
ดำเนินการตามแผนการดำเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการดำเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            

7.งบประมาณ : งบอุดหนุน  6,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 
กระดาษดับเบิล้เอ A4 80 แกรม                
(ราคา 155 บาท จำนวน 4 รีม) 

460       460 

2 
กระดาษชาร์ทสี คละสี(บาง)(ราคา
แผ่นละ10บาท จำนวน 10 แผ่น) 

100       100 

3 
กระดาษกาวสองหน้าแบบบาง ขนาด 
1 น้ิว (ม้วนละ60 บาท จำนวน 2 
ม้วน) 

120       120 

4 
เทปใส 1 น้ิว( ม้วนละ30 บาท จำนวน 
2 ม้วน) 

60       60 

5 
ผ้าเทปแลคซีน ขนาด 1 น้ิว  
(ม้วนละ 30 บาท จำนวน 2 ม้วน) 

60       60 

6 
เชือกฟาง  
   (ม้วนละ35บาท 2 ม้วน) 

70       70 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

7 
หมึกสีและดำ สำหรับเตมิเครื่องปริ้น 
brother 310 

400       400 

8 Carbopol 940 750       750 
9 Ethyl alcohol 95% 500       500 
10 Triethanolamine 750       750 
11 น้ำกลั่น 100       100 

12 
แฟ้มสันกว้าง 2 น้ิว  
(แฟ้มละ 90 บาท 4 แฟ้ม) 

360       360 

13 
แฟ้มสอดใส  
(แฟ้มละ 110 บาท 5 แฟ้ม) 

550       550 

14 
ฟิวเจอร์บร์อดขนาด 64x120 cm 
(แผ่นละ 40 บาท 8 แผ่น) 

320       320 

15 
ป้ายผ้าไวนิลขนาด 2x4 m   
2 แผ่น 

900       900 

16 
กระดาษทำเกยีรตบิัตร  
(รีมละ 125 บาท จำนวน 4 รีม) 

500       500 

 รวม 6,000    /   6,000 

 
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวาสนา  ตันมูล, นางอมรรัตน์  นามสอน,  นางสาววารุณี  จำปาเรือง 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
11. การประเมินผล : การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

 

13. อุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ.  
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              ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นางอมรรัตน์  นามสอน)                                         (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  

             ตำแหน่ง   คร ู                                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

    เห็นควรอนุมัติ                     เห็นควรอนุมัต ิ

 

           (นางสุมาลี   ดวงจินดา)                    (นายณัฐพล  หล้าชาญ)  
  หัวหน้างานกลุ่มงานแผนงานงบประมาณ           รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานแผนงานงบประมาณ 

 
อนุมัติ           ไม่อนุมัติเพราะ....................................... 
 
 
    (นายบดินทร์  นารถโคษา) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
 
 
 
 


