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ชื่อโครงการ  โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
                               พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
แผนงาน    กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานของ สพฐ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                                        มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ประเด็นพิจารณา 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ นายวาสิงหน วิไลรัตน์, นางสาวกณัฐมณี  แสนค าแพ, นายจักรพงษ์  แก้วตา, 

นางสาวไอลาดา  ต้นวงศ์, นางสาวพนิดา ดวงทิพย์, นายรงณ์ชัย สืบแสน 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน  2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การปลูกจิตส านึกด้านจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและ
ร่วมมือในการทกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาทีเ่กิดขึ้นแล้วในสังคม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกันก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่
เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ ที่จะดูแลและบ ารงุรักษาร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก หรือผู้ที่ร้องขอ
ความช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม และลักษณะส าคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิต
สาธารณะก็คือ เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ นักเรียนจะต้องลงมือกท าด้วยความรับผิดชอบของตนเองโดย 
ค านึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากกระท าดังกล่าว จึงท าให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว
และสังคมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ของโรงเรียนฯจึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะ
กิจกรรมกลุ่มท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ทางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงไดจ้ัดรูปแบบกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นปลูกฝังให้
เยาวชนมีจิตสาธารณพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช2551 ได้แก่ ชุมนุมและสาธารณะประโยชน์ เพ่ือตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
ตลอดจนได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนในการเรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

2.2 เพ่ือพัฒนาการสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอัน 
เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้รู้จักปรับตัวและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียน ได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ระดับดีขึ้นไป 
รอ้ยละ 80 
 3.1.2 นักเรียนได้ลงมือท ากิจกรรมเพ่ือสังคมด้านจิตสาธารณะร่วมกัน รู้จักปรับตัวและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 
 
     3.2. เชิงคุณภาพ  
           3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

3.2.1 นักเรียนมีจิตสาธารณะ ได้ลงมือท ากิจกรรมพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 

3.2.3 นักเรียนรู้จักปรับตัวและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ   

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุมวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

พ.ค. – มิ.ย. 
2565 

0 คณะกรรมการ
วิชาการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

2. วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ในปีที่ผ่านมา เพื่อศึกษาและ
พิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็น
รายมาตรฐานและรายสาระ  

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

พ.ค. – มิ.ย. 
2565 

0 คณะกรรมการ
วิชาการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

3. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  

ครู และ
นักเรียน 

พ.ค. – มิ.ย. 
2565 

0 นางสาวกัญญาณี 
ชวาเขียว 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
 
 



234 
 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

4. จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 
ด าเนินการตามโครงการจิตอาสาเพื่อ 
สังคม และ สาธารณประโยชน์ โดยจัด 
กิจกรรม ดังนี้ 
- แบ่งเขตรับผิดชอบ 
- จัดกิจกรรม 5 ส. 
- ร่วมงานประเพณีกับชุมชน 
- กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
การใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ก าจดัลูกน้ ายุงลาย 
- กิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชน 
- กิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียน 

ครู และ
นักเรียน 

พ.ค. – มิ.ย. 
2565 

5,000 กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

5.นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ นักเรียนทุกคน ม.ค. – ก.พ. 
2566 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

6. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
  - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

คร ูและ
นักเรียน 

มี.ค. 2566 
 

กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน 5,000 บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) 
    แหล่งงบประมาณ   (    )  สพฐ  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท 
    (    )  สพม.พย  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท  
    ()  โรงเรียน  จัดสรร  จ านวน  ....... 5,000...บาท (งบสนับสนุนฯ)  

(    )  หน่วยงานอื่นๆ  จ านวน  ..................... บาท 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/

หน่วย 
จ านวน

เงิน 
หมายเหตุ 

1 ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ   5,000  
รวมทั้งสิ้น  (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
    นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมร้อยละ 80  ได้
เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม
อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนมีจิต
สาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม ได้ลงมือท า
กิจกรรมเพ่ือสังคมด้านจิตสาธารณะและ รู้จักปรับตัว
และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีได้เรียนรู้
กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะ ช่วยเหลือสังคมอันเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ลงมือท า
กิจกรรมเพ่ือสังคมด้านจิตสาธารณะร่วมกัน 
และรู้จักปรับตัวและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
การส ารวจ 

 
 
 

การประเมนิ 
การสังเกต  การสัมภาษณ์ 

  
    แบบส ารวจ 
 
 
 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต    

แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 

ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวพวงพกา  แสนค าแพ) 

                         ครงูานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
         (นายจักรพงษ์  แก้วตา) 

                        ครงูานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวไอลดา  ต้นวงศ์) 

                         ครงูานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
           (นายรงณ์ชัย สืบแสน) 

                        หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน 
 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                    รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ    
      
            
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางวินนา  เทพค า) 
                        หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
 
 
             ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม                         
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 

 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 


