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ช่ือโครงการ                โครงการพัฒนาผู�เรียนตามวิถีประชาธิปไตย 
แผนงบประมาณ                  สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป*นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ     นางสุธิดา ศรีโสภา, นายพัฒนา ศรีโสภา, นายประวิช สินธุศิริ 
    นางจํารูญลักษณ2  เลิศจุลัศจรรย2, สภานักเรียน และคณะ                       
สนองกลยุทธ� สพฐ.             ข�อท่ี 2  
สนองมาตรฐานการศึกษา      ข�อท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ระยะเวลาดําเนินการ         16  พฤษภาคม  2556  –  31  มีนาคม  2557  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ?งพัฒนาผู�เรียนทุกคนซ่ึงเป*นกําลัง
ของชาติให�เป*นมนุษย2ท่ีมีความสมดุลท้ังด�านร?างกาย  ความรู�  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป*นพลเมือง
ไทยและพลโลก  ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป*นประมุข 
เพ่ือความเป*นมนุษย2ท่ีสมบูรณ2  มีพ้ืนฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป*นคนดีท้ังร?างกาย  สติปBญญา  อารมณ2 
และสังคม  โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  จึงจัดโครงการพัฒนาผู�เรียนตามวิถีประชาธิปไตย  โดยบูรณาการ
ทักษะจากการเรียนรู�  และประสบการณ2ของผู�เรียน  มาพัฒนาพฤติกรรมด�านคารวะธรรม   สามัคคีธรรม 
และปBญญาธรรม  เพ่ือเป*นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  มีจิตสํานึกสาธารณะท่ีดีงาม  มี
ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก�ปBญหา  ความสามารถใน
การใช�ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช�เทคโนโลยี  มีการดําเนินชีวิตอย?างพอเพียง  อยู?ร?วมกับผู�อ่ืน
ในสังคมได�อย?างมีความสุข  ส?งผลให�ผู�เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2  ได�แก?  รักชาติ  ศาสน2กษัตริย2 
ซ่ือสัตย2สุจริต  มีวินัย  ใฝEเรียนรู�  อยู?อย?างพอเพียง  มุ?งม่ันในการทํางาน  รักความเป*นไทย  และมี 
จิตสาธารณะ  
 

2.  วัตถุประสงค� 
 2.1  เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเป*นผู�นําผู�ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  ยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป*นประมุข 

2.2  เพ่ือพัฒนาผู�เรียนด�านคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  ปBญญาธรรม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค2 
 2.3  เพ่ือให�ผู�เรียนรู�จักการทํางานร?วมกัน  รู�จักการแก�ปBญหา  มีเหตุผล  มีความเอ้ืออาทรและ
สมานฉันท2 

2.4  เพ่ือให�ผู�เรียนดําเนินชีวิตประจําวันได�อย?างมีความสุขตามวิถีประชาธิปไตย 
 

3. เป/าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
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    3.1.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  ร�อยละ 90  มีความเป*นผู�นําผู�ตามท่ีดี  มี
ความรับผิดชอบ  ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป*นประมุข 
    3.1.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  ร�อยละ 90  มีการพัฒนาพฤติกรรมด�าน 
คารวะธรรม  สามัคคีธรรม  ปBญญาธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 
    3.1.3  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  ร�อยละ 90  รู�จักการทํางานร?วมกัน  รู�จักการ
แก�ปBญหา  มีเหตุผล  มีความเอ้ืออาทรและสมานฉันท2 
   3.1.4  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  ร�อยละ 90  ดําเนินชีวิตประจําวันได�อย?างมี
ความสุขตามวิถีประชาธิปไตย 
       3.2  เชิงคุณภาพ  
    3.2.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  มีความเป*นผู�นําผู�ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบ 
ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป*นประมุข 
    3.2.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย มีการพัฒนาพฤติกรรมด�านคารวะธรรม 
สามัคคีธรรม  ปBญญาธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2ดียิ่งข้ึน 
       3.2.3  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  รู�จักการทํางานร?วมกัน  รู�จักการแก�ปBญหา  มี
เหตุผล  มีความเอ้ืออาทรและสมานฉันท2  ดียิ่งข้ึน 
    3.2.4  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  มีความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวันตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว?างวันท่ี  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  ถึง  
วันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ2  จังหวัดกาฬสินธุ2  
มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  ชุมชน  และตัวแทนนักเรียน  ร?วมกันหาแนวทาง
พัฒนาผู�เรียนให�สมบูรณ2ท้ังร?างกาย  ความรู�  คุณธรรม  ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   
จึงจัดทําโครงการพัฒนาผู�เรียนตามวิถีประชาธิปไตย ข้ึน 

4.2  แต?งต้ังครูรับผิดชอบจัดทําโครงการพัฒนาผู�เรียนตามวิถีประชาธิปไตย  
4.3  จัดทําโครงการพัฒนาผู�เรียนตามวิถีประชาธิปไตย  กําหนดวัตถุประสงค2  กิจกรรมให�

เหมาะสมสอดคล�องกับผู�เรียนและสภาพการเรียนรู� 
4.4  แต?งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแต?ละกิจกรรม 
4.5  แต?งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  จากแบบสอบถามคณะกรรมการ

สถานศึกษา  ครู  ชุมชน  นักเรียน  สังเกตการณ2การร?วมกิจกรรมของนักเรียน สัมภาษณ2ครู  นักเรียน  ท่ี
เข�าร?วมกิจกรรม  สรุป  ประเมินผลรายงานโครงการ 
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5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  83,000  บาท)  
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ?ายดังนี้ 

    5.1  เงินอุดหนุนรายหัว     83,000    บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค?าใช�จ?ายจัดการศึกษา       -      บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา                       -             บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดค?าใช�จ?ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ?าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 หน�าเสาธง  
-บอร2ดขนาด 5x1ม.  1 แผ?น 
-ปOาย 5 ภาษา ภาษาละ50 คํา 
-ซีดี/แบบบันทึกข?าว ความรู� 

- 3,000 
 

- 

16 พฤษภาคม 2556 
– 

31 มีนาคม 2557 
 

 

2 สภานักเรียน 
-ปOาย,อุปกรณ2เลือกต้ัง,เอกสาร
แข?งขัน, ปOายไวนิล,วัสดุอุปกรณ2
อ่ืนๆในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม 

-  
20,000 

- 

3 ทําดีมีคนเห็น  
-สมุดบันทึกความดี ตู�เก็บของ  

- 500 - 

4 เสริมความรู� สู7ป8ญญา 
-แผ?นพับความรู� ข?าว 

- 500 - 

5 ออมทรัพย� 
-แบบบันทึกการออม 

- 500 - 

6 สารวัตรนักเรียน 
-ปOาย ปOายชื่อ เกียรติบัตร 
-เอกสารบันทึกการดําเนินงาน 

- 2,000 - 

7 โรงเรียนสวยด�วยมือเรา 
-ถังขยะ 2 ท่ี 

- 13,000 - 

8 รักความเป:นไทย 
-เสื้อวัฒนธรรม/กริยามารยาท 

- - - 

9 จิตอาสาพัฒนาสังคม 
-งานบริการ IS 

- 1,000 - 

 
 



275 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ?าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

10 น้ําใจของฉัน 
-นักเรียนนําอาหาร สิ่งของมาให�
เพ่ือนๆ 

- - - 

16 พฤษภาคม 2556 
– 

31 มีนาคม 2557 
 

 

11 ตลาดนัดห�องเรียน 
-ปOายไวนิล 
นําเสื้อผ�า/สิ่งของท่ีไม?ใช�แล�วมา
ขายในราคาถูก 

- 500 - 

12 วันสําคัญ 
-ปOายไวนิล 
-ค?าจัดเวที 
-ค?าจัดบอร2ด 
-เอกสาร อ่ืนๆ 

- 40,000 - 

13 งามอย7างไทย 
-ปOายไวนิล 
-เอกสาร 
-แบบประเมิน/รายงาน 

- 1,000 - 

14 การแสดงตนเป:นพุทธมามกะ 
-ปOาย ดอกไม� ธูปเทียน  
-เอกสารประเมิน/รายงาน 

- 1,000 - 

รวมท้ังส้ิน - 83,000 -   
 (รายละเอียดค?าใช�จ?าย  ถัวจ?ายทุกรายการตามจ?ายจริง) 
 

6. การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ?งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนมีความเป*นผู�นําผู�ตามมีความ
รับผิดชอบ  ยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

1.  แบบบันทึกการร?วมกิจกรรม 
2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกการร?วมกิจกรรม  
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมด�านคารวะธรรม 
สามัคคีธรรม ปBญญาธรรม มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค2ในระดับดี และระดับดีมาก 

1.  แบบทดสอบ   
2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.  สัมภาษณ2 

1.  ตอบแบบทดสอบ 
2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.  สัมภาษณ2 
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ตัวบ?งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

3. นักเรียนมีทักษะการทํางานร?วมกัน รู�จักการ
แก�ปBญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 
ช?วยเหลือแบ?งปBน มีความเอ้ืออาทรและ
สมานฉันท2 

1.  แบบทดสอบ   
2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.  สัมภาษณ2 

1.  แบบทดสอบ   
2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.  สัมภาษณ2 

4. นักเรียนนําความรู�ท่ีได�รับไปใช�ในการดําเนิน
ชีวิต ประจําวันได�อย?างมีความสุขตามวิถี
ประชาธิปไตย 

1.  แบบทดสอบ   
2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.  สัมภาษณ2 

1.  แบบทดสอบ   
2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.  สัมภาษณ2 

 

7.  ผลคาดว7าจะได�รับ  
7.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  ร�อยละ 90  มีความเป*นผู�นําผู�ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบ 

ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป*นประมุข 
     7.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  ร�อยละ 90  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  มีการ
พัฒนาพฤติกรรมด�านคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  ปBญญาธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2  ดียิ่งข้ึน 
    7.3  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  ร�อยละ 90  รู�จักการทํางานร?วมกัน  รู�จักการแก�ปBญหา  
มีเหตุผล  มีความเอ้ืออาทรและสมานฉันท2ดียิ่งข้ึน 
     7.4  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  ร�อยละ 90  มีความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวันตาม 
วิถีประชาธิปไตย 

................................................................................................................ 
 
           (ลงชื่อ)                           ผู�เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)                           ผู�เสนอโครงการ 
                    (นายพัฒนา  ศรีโสภา)                                (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 

ตําแหน?ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย          ตําแหน?ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย 
 
                               
              (ลงชื่อ)                                 ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                       (นายนคร  ไผ?พูล) 

ตําแหน?ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย 
 
                                      (ลงชื่อ)                                ผู�อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีรพงษ2   โลหะมาศ) 
                                   ตําแหน?ง   ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย 


