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ชื่อโครงการ
แผนงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

โครงการพัฒนาผูเรียนตามวิถีประชาธิปไตย
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป*นธรรม
นางสุธิดา ศรีโสภา, นายพัฒนา ศรีโสภา, นายประวิช สินธุศิริ
นางจํารูญลักษณ2 เลิศจุลัศจรรย2, สภานักเรียน และคณะ
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ?งพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเป*นกําลัง
ของชาติใหเป*นมนุษย2ที่มีความสมดุลทั้งดานร?างกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป*นพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป*นประมุข
เพื่อความเป*นมนุษย2ที่สมบูรณ2 มีพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป*นคนดีทั้งร?างกาย สติปBญญา อารมณ2
และสังคม โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย จึงจัดโครงการพัฒนาผูเรียนตามวิถีประชาธิปไตย โดยบูรณาการ
ทักษะจากการเรียนรู และประสบการณ2ของผูเรียน มาพัฒนาพฤติกรรมดานคารวะธรรม สามัคคีธรรม
และปBญญาธรรม เพื่อเป*นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกสาธารณะที่ดีงาม มี
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปBญหา ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีการดําเนินชีวิตอย?างพอเพียง อยู?ร?วมกับผูอื่น
ในสังคมไดอย?างมีความสุข ส?งผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 ไดแก? รักชาติ ศาสน2กษัตริย2
ซื่อสัตย2สุจริต มีวินัย ใฝEเรียนรู อยู?อย?างพอเพียง มุ?งมั่นในการทํางาน รักความเป*นไทย และมี
จิตสาธารณะ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเรียนมีความเป*นผูนําผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป*นประมุข
2.2 เพื่อพัฒนาผูเรียนดานคารวะธรรม สามัคคีธรรม ปBญญาธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค2
2.3 เพื่อใหผูเรียนรูจักการทํางานร?วมกัน รูจักการแกปBญหา มีเหตุผล มีความเอื้ออาทรและ
สมานฉันท2
2.4 เพื่อใหผูเรียนดําเนินชีวิตประจําวันไดอย?างมีความสุขตามวิถีประชาธิปไตย
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
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3.1.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย รอยละ 90 มีความเป*นผูนําผูตามที่ดี มี
ความรับผิดชอบ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป*นประมุข
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย รอยละ 90 มีการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปBญญาธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย รอยละ 90 รูจักการทํางานร?วมกัน รูจักการ
แกปBญหา มีเหตุผล มีความเอื้ออาทรและสมานฉันท2
3.1.4 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย รอยละ 90 ดําเนินชีวิตประจําวันไดอย?างมี
ความสุขตามวิถีประชาธิปไตย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย มีความเป*นผูนําผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป*นประมุข
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย มีการพัฒนาพฤติกรรมดานคารวะธรรม
สามัคคีธรรม ปBญญาธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2ดียิ่งขึ้น
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย รูจักการทํางานร?วมกัน รูจักการแกปBญหา มี
เหตุผล มีความเอื้ออาทรและสมานฉันท2 ดียิ่งขึ้น
3.2.4 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย มีความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวันตามวิถี
ประชาธิปไตย
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหว?างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ2 จังหวัดกาฬสินธุ2
มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ชุมชน และตัวแทนนักเรียน ร?วมกันหาแนวทาง
พัฒนาผูเรียนใหสมบูรณ2ทั้งร?างกาย ความรู คุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
จึงจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนตามวิถีประชาธิปไตย ขึ้น
4.2 แต?งตั้งครูรับผิดชอบจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนตามวิถีประชาธิปไตย
4.3 จัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนตามวิถีประชาธิปไตย กําหนดวัตถุประสงค2 กิจกรรมให
เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนและสภาพการเรียนรู
4.4 แต?งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแต?ละกิจกรรม
4.5 แต?งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จากแบบสอบถามคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู ชุมชน นักเรียน สังเกตการณ2การร?วมกิจกรรมของนักเรียน สัมภาษณ2ครู นักเรียน ที่
เขาร?วมกิจกรรม สรุป ประเมินผลรายงานโครงการ
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5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 83,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ?ายดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนค?าใชจ?ายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา

83,000 บาท
บาท
บาท

กิจกรรมและรายละเอียดค?าใชจ?ายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

หนาเสาธง
-บอร2ดขนาด 5x1ม. 1 แผ?น
-ปOาย 5 ภาษา ภาษาละ50 คํา
-ซีดี/แบบบันทึกข?าว ความรู
สภานักเรียน
-ปOาย,อุปกรณ2เลือกตั้ง,เอกสาร
แข?งขัน, ปOายไวนิล,วัสดุอุปกรณ2
อื่นๆในการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม
ทําดีมีคนเห็น
-สมุดบันทึกความดี ตูเก็บของ
เสริมความรู สู7ป8ญญา
-แผ?นพับความรู ข?าว
ออมทรัพย
-แบบบันทึกการออม
สารวัตรนักเรียน
-ปOาย ปOายชื่อ เกียรติบัตร
-เอกสารบันทึกการดําเนินงาน
โรงเรียนสวยดวยมือเรา
-ถังขยะ 2 ที่
รักความเป:นไทย
-เสื้อวัฒนธรรม/กริยามารยาท
จิตอาสาพัฒนาสังคม
-งานบริการ IS

2

3
4
5
6

7
8
9

ลักษณะการจ?าย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
3,000
-

-

20,000

-

500

-

-

500

-

-

500

-

-

2,000

-

-

13,000

-

-

-

-

-

1,000

-

16 พฤษภาคม 2556
–
31 มีนาคม 2557

275

ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจ?าย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
-

10 น้ําใจของฉัน
-นักเรียนนําอาหาร สิ่งของมาให
เพื่อนๆ
11 ตลาดนัดหองเรียน
500
-ปOายไวนิล
นําเสื้อผา/สิ่งของที่ไม?ใชแลวมา
ขายในราคาถูก
12 วันสําคัญ
40,000
-ปOายไวนิล
-ค?าจัดเวที
-ค?าจัดบอร2ด
-เอกสาร อื่นๆ
13 งามอย7างไทย
1,000
-ปOายไวนิล
-เอกสาร
-แบบประเมิน/รายงาน
14 การแสดงตนเป:นพุทธมามกะ
1,000
-ปOาย ดอกไม ธูปเทียน
-เอกสารประเมิน/รายงาน
รวมทั้งสิ้น
83,000
(รายละเอียดค?าใชจ?าย ถัวจ?ายทุกรายการตามจ?ายจริง)
6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบ?งชี้ความสําเร็จ
1. นักเรียนมีความเป*นผูนําผูตามมีความ
รับผิดชอบ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2. นักเรียนมีพฤติกรรมดานคารวะธรรม
สามัคคีธรรม ปBญญาธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค2ในระดับดี และระดับดีมาก

-

-

16 พฤษภาคม 2556
–
31 มีนาคม 2557

-

-

-

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. แบบบันทึกการร?วมกิจกรรม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม

วิธีวัดและประเมินผล
1. แบบบันทึกการร?วมกิจกรรม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม

1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. สัมภาษณ2

1. ตอบแบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. สัมภาษณ2
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ตัวบ?งชี้ความสําเร็จ
3. นักเรียนมีทักษะการทํางานร?วมกัน รูจักการ
แกปBญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม
ช?วยเหลือแบ?งปBน มีความเอื้ออาทรและ
สมานฉันท2
4. นักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในการดําเนิน
ชีวิต ประจําวันไดอย?างมีความสุขตามวิถี
ประชาธิปไตย

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. สัมภาษณ2

วิธีวัดและประเมินผล
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. สัมภาษณ2

1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. สัมภาษณ2

1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. สัมภาษณ2

7. ผลคาดว7าจะไดรับ
7.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย รอยละ 90 มีความเป*นผูนําผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป*นประมุข
7.2 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย รอยละ 90 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย มีการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคารวะธรรม สามัคคีธรรม ปBญญาธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 ดียิ่งขึ้น
7.3 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย รอยละ 90 รูจักการทํางานร?วมกัน รูจักการแกปBญหา
มีเหตุผล มีความเอื้ออาทรและสมานฉันท2ดียิ่งขึ้น
7.4 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย รอยละ 90 มีความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวันตาม
วิถีประชาธิปไตย
................................................................................................................
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)

(นายพัฒนา ศรีโสภา)
ตําแหน?ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสุธิดา ศรีโสภา)
ตําแหน?ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายนคร ไผ?พูล)
ตําแหน?ง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ2 โลหะมาศ)
ตําแหน?ง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย

