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ชื่อโครงการ           พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
แผนงาน                พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสุธิดา  ศรีโสภา,  นางจำรูญลักษณ ์ เลิศจุลัศจรรย์,  
                                         นายพัฒนา  ศรีโสภา  และสภานักเรียน    
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.            ที่ 1 ข้อ 1, 2       
สนองมาตรฐานการศึกษา      มฐ. 1, 3 
ระยะเวลาดำเนินการ       16  พฤษภาคม  2562  –  31  มีนาคม  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น
กำลังของชาติเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
โดยยึดหลักวิถีประชาธิปไตย 3 ข้อ  คือ  คารวะธรรม  สามัคคีธรรม  และปัญญาธรรม  คารวะธรรม  คือ 
เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์  เคารพซึ่งกันและกันทั้งทางกาย  ทางวาจา  เคารพสิทธิ  ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  เคารพในกฎระเบียบของสังคมใช้เสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี 
สามัคคีธรรม  คือ  การทำงานร่วมกันอย่างสันติวิธี  มีการวางแผนในการทำงานร่วมกัน  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น  
รับผิดชอบต่อหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนรวมและหน้าที่ต่อสังคม  ปัญญาธรรม  คือ  การรู้จักรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนปฏิบัติตามมติของเสียงส่วนมากการรู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เน้นการใช้ปัญญา           
ใช้เหตุผลและความถูกต้อง  ในการตัดสินปัญหาทั้งปวง  
 จากหลักวิถีประชาธิปไตย  ทำให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่า
ของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรู้อันเป็นสากล  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิดการแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก                    
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
 ดังนั้นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงจัดทำโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดี  สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  ทั้งในระดับโรงเรียน  
ครอบครัวและชุมชน  จนถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศ  ทำให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
สืบไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  9  ข้อ  ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนใช้หลักวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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3.  เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
    3.1.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรของโรงเรียน 
    3.1.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 

ความสุข  ตามหลักวิถีประชาธิปไตย 
3.2  เชิงคุณภาพ 
     3.2.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรของโรงเรียนระดับดีขึ้นไป  
     3.2.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ตามหลักวิถีประชาธิปไตย 
 

4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง  16  พฤษภาคม  2562  ถึง  

31  มีนาคม  2563  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  คร ู ชุมชน  และตัวแทนนักเรียน  ศึกษานโยบายของ
รัฐบาล  และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีตาม           
วิถีประชาธิปไตย  

4.2  แต่งตั้งครูรับผิดชอบโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
4.3  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
4.4  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  และประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม 

คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  ชุมชน  นักเรียน  สังเกตการณ์การร่วมกิจกรรมของนักเรียน  สัมภาษณ์ครู 
นักเรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  สรุป  ประเมินผลรายงานโครงการ 
 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๑๕,000  บาท)  
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว       15,000          บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา            -              บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา             -              บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 ขั้นวางแผน (P : Plan) 
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา/ คร/ู ชุมชน และ
ตัวแทนนักเรียน  

- - - 
16 พฤษภาคม 2562 

- 
31 มีนาคม 2563 

 

2 ขั้นปฎิบัติ (D : Do) 
- แต่งตั้งครูรับผิดชอบโครงการ 
- จัดทำโครงการ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และ 
   ประเมินผลโครงการ 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอัน

พึงประสงค ์มีดังนี้ 
 

ข้อ1) ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
1. กิจกรรมหน้าเสาธง   
- สัญญานครั้งที่ 1 ทำสะอาด
รอบๆบริเวณโรงเรียนตามเขต
ความรับผิดชอบ 
- สัญญานครั้งที่ 2 เตรียมตัวเข้า
แถว 
- สัญญานครั้งที่ 3 เข้าแถว
เรียบร้อย 
-นักเรียนนำร้องเพลงชาติ สวด
มนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญาณ
ตน 
- กิจกรรมเคารพครู และสวัสดี
ทักทายภาษาไทย/อังกฤษ 
- ประกาศยกย่องชื่นชมคนดี/
นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน/
ประชาสัมพันธ์         
- เสนอข่าว เกร็ดความรู้ การนัด
หมายต่าง ๆ 

- - - 
16 พฤษภาคม 2562 

- 
31 มีนาคม 2563 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

 - ตรวจการแต่งกาย ผม เล็บฟัน 
ผิวหนัง บันทึกข้อมูล (สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง)  
2. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
- สมัครประธาน/รองประธานสภา
นักเรียน 
- กำหนดวันเลือกตั้ง /จัดให้มีการ
หาเสียง  
/จัดการเลือกตั้ง/รายงานผล/
ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งสภา
นักเรียน 
3. กิจกรรมสภานักเรียน 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน 
ข่าวสารอื่นๆ/ประชุมสภา
นักเรียน/เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะนำ/เสนอต่อครูที่
ปรึกษา/เสนอต่อผู้อำนวยการ
โรงเรียน/ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม
โรงเรียน/กิจกรรมอ่ืนๆ 
4. เลือกตั้งหัวหน้าห้อง 
- คัดเลือกเป็นหัวหน้าห้อง โดย
นักเรียนลงคะแนนเลือกตั้ง
หัวหน้า/รองหัวหน้า 
5. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์สุด
สัปดาห์ 
- ท่องอาขยาน ท่องสูตรคูณ และ
สวดมนต์ไหว้พระหลังเลิกเรียนทุก
วัน 
ข้อ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 
6. กิจกรรมทำดีมีคนเห็น   
- ยกย่องชมเชยนักเรียนที่ทำดี 
ข้อ 3) มีวินัย 
7. กิจกรรมห้องเรียนในดวงใจ 
- จัดประกวดห้องเรียน /นักเรียน
ผู้มีความประพฤติดี 

- - - 
16 พฤษภาคม 2562 

- 
31 มีนาคม 2563 

 



๒๐๓ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

  ข้อ 4) ใฝ่เรียนรู้ 
8. กิจกรรมเสริมความรู้ สู่
ปัญญา  
- เสียงตามสาย/กิจกรรมเวทีนี้หนู
ทำได้ 
ข้อ 5) อยู่อย่างพอเพียง 
9. กิจกรรมออมทรัพย์/ 
- นักเรียนฝากเงินออมทรัพย์
ธนาคาร 
ข้อ 6) มุ่งม่ันในการทำงาน 
10.กิจกรรมเยาวชนรักพงไพร 
ข้อ 7) รักความเป็นไทย 
11. กิจกรรมงามอย่างไทย 
- คร ูนักเรียน/บุคลากร แต่งกาย
ด้วยผ้าไทย สัปดาห์ละ 1 วัน 
- นักเรียนทำความเคารพ/ทักทาย
ผู้มาเยี่ยมโรงเรียนด้วยความ
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส  
- ให้ความรู้เรื่องมารยาทไทย  
- คร/ูนักเรียนพูดภาษากลางใน
โรงเรียน 
ข้อ 8) จิตสาธารณะ 
12. กิจกรรมอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
- รู้จักใช้สิ่งของอย่างประหยัด/คัด
แยกขยะ 
14. จิตอาสา 
  -นักเรียนในการทำความดี รู้จัก
เสียสละเพ่ือส่วนรวม เมื่อเก็บเงิน
หรือสิ่งของได้นำคืนเจ้าของรู้จัก
เสียสละเงินกำลังกายโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

ข้อ 9) กตัญญู 
15. กิจกรรมวันสำคัญ 
-ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

- - - 
16 พฤษภาคม 2562  

- 
31 มีนาคม 2563 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์(กระดาษ A4/ 
ฟิวเจอร์บอร์ด/หมึกเติมเครื่อง
ปริ้น/กระดาษ/กาว/ลวดเย็บ
กระดาษ และอ่ืน ๆ) 
- จัดทำป้ายเลือกตั้ง 
- จัดทำป้ายไวนิล 

 
- 
 
 
 
- 
- 

 
3,000 

 
 
 

2,000 
10,000 

 
- 
 
 
 
- 
- 

16 พฤษภาคม 2562  
- 

31 มีนาคม 2563 

 

รวมทั้งสิ้น - 15,000 -   
(รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 

 

6.  การวัดผลและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.  นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

-  การสัมภาษณ์ 
-  การสังเกตพฤติกรรม 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  มีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
7.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลัก 

วิถีประชาธิปไตย 
……………………………………………………………. 

 
 
(ลงชื่อ)                          ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ 
     (นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์)                                  (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                  ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                           (นายอภิเดช  แจ่มพงษ์) 
                                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

 
             ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                                          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 


