
329 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาสภานักเรียน  
แผนงาน   กิจการนักเรียน 
กลยุทธ์ที่  3     ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์   คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของ  

ชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
 ประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความ 

รัก ความภูมิใจในความเป็นไทย 
แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่ 

จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ    
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัต ิ

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรภิญญา  อรยิธเนศ  
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน  2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ          
มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชี วิตที่ดี มีความสามารถใน       
การแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้ อ่ืนอย่างมี
ความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือ
ศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคลการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย การท าหน้าที่ของนักเรียนในรูปแบบสภานักเรียน การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ตลอดจนการ
บ าเพ็ญตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะในสถานศึกษา การปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบบประชาธิปไตยจะส่งผลต่ออนาคตของผู้เรียนในอนาคต และจะเป็นผู้ใหญ่
ที่ดีมีคุณภาพ การท าหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน  จะเป็นการฝึกการท างานเป็นทีม มีระเบียบแบบแผน 
การเปน็ผู้น าและผู้ตามที่ดี การบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และที่
ส าคัญยังเป็นการพัฒนาตนเองในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   ดังปรากฏในค าปฏิญาณตนของ
นักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลัก

ธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยเคารพกฎ กติกา ในการด าเนินงานของ
สังคม และมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่มีคุณค่ าและอยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุข 

2.2 สร้างความตระหนักใหน้ักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย 
 2.3 ส่งเสริมกิจกรรมค่านิยมร่วมของอาเซียน เรื่อง การเคารพสิทธิมนุษยชน และค่านิยมเกี่ยวกับ 
สันติภาพ 
 2.4 เพ่ือสร้างสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมเปิด มีกลไกป้องกันและแก้ไขความทุกข์ร้อนของทุกฝ่าย มี
ความพอเพียงและยึดมั่นในหลักการตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกันในสังคม มีการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้หลักธรรมาภิบาล
ด าเนินกิจกรรมทุกส่วนทุกระดับ สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนและคณะครู ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภา
นักเรียนร้อยละ 100  
  3.2. เชิงคุณภาพ  
  1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข และมีความสุข เคารพกฎ กติกาของสังคม มีจิตอาสาพัฒนาการด าเนินงานทุกส่วน 
ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ  

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                   
    เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า
แผนงาน/โครงงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิม
เพ่ือเตรียมการจัดพ่ีสอนน้องให้กับ 
คณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้รู้บทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง 

สภานักเรียน พฤษภาคม  
2565 

 
มิถุนายน  
2565 

0 
 
 
0 

อรภิญญา  
อริยธเนศ 

 
อรภิญญา  
อริยธเนศ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
 
โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่งานสภานักเรียน 
4. ศึกษาดูงานทีโ่รงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
 
5. จัดท าคู่มือการด าเนินงานสภานักเรียน 
 
6. ด าเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน 
    -  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสภา
นักเรียน 
     - จดัท าระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมนูญ
ว่าด้วยสภานักเรียน 

- ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง 
- ด าเนินการเลือกตั้ง และ 

นับคะแนนเสียง 
     - ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สภา
นักเรียน 
     - จัดท าโครงสร้างสภานักเรียน 
     - ก าหนดรูปแบบและวาระการประชุม 
     - ด าเนินการประชุมกรรมการสภา
นักเรยีน 
     - เขียนรายงานการประชุม 
7. สร้างเครือขา่ยสภานักเรียนและ 
การมีส่วนร่วม 
8. จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ 

สภานักเรียน 
 

สภานักเรียน 
 
 

สภานักเรียน 
 
 

สภานักเรียน 

กรกฎาคม 
2565  

กรกฎาคม 
2565 

 
สิงหาคม 
2565 

 
พฤศจิกายน 

2565 -  
กุมภาพันธ์ 

2566 

1,000 
 

2,000 
 
 

2,000 
 
 

5,000 

อรภิญญา  
อริยธเนศ 
อรภิญญา  
อริยธเนศ 
 
อรภิญญา  
อริยธเนศ 
 
อรภิญญา  
อริยธเนศ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
โรงเรียนเชียง
ค าวิทยาคม 
 
โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
 
โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

9. ประเมินผลการด าเนินโครงการ  สภานักเรียน มีนาคม2566 0 นางสาวอร
ภิญญา  อริย
ธเนศ 
 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

10. สรุปและรายงานผลโครงการ 
    

สภานักเรียน มีนาคม2566 0 นางสาวอร
ภิญญา   
อริยธเนศ 
 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
5. งบประมาณ  10,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 แหล่งงบประมาณ (  ) สพฐจัดสรร  จ านวน  ..................... บาท 
    (  ) สพม.พย จัดสรร จ านวน  ..................... บาท  
    ()  โรงเรียนจัดสรร จ านวน     5,000    บาท  
                                                (งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ) จ านวน     5,000    บาท 

(   ) หน่วยงานอื่นๆ จ านวน  .....................บาท 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ใช ้
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1 ชุด 2,200 2,200  
2 หมึก Epson (สีด า,น้ าเงิน, เหลือง, 

ฟ้า) 
2 ชุด 2,800 2,800  

3 กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียน  5,000 5,000  
      
          รวมทั้งสิ้น   (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000  

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและคณะครู ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมใช้
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภานักเรียนร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวิถี
ประชาธิปไตย ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบ
สุข และมีความสุข เคารพกฎ กติกาของสังคม มีจิตอาสา
พัฒนาการด าเนินงานทุกส่วน ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
สังเกต ตรวจสอบ 

 
 

การตรวจสอบ 
 

 
แบบสังเกต 
 
 
แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้รับการจัดการความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะและทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัดของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
  
  
 
    ลงชื่อ                  ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวอรภิญญา  อริยธเนศ) 
                                                     หัวหน้างานสภานักเรียน 

 
 

ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายรงณ์ชัย  สืบแสน) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   

 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางวินนา  เทพค า) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว) 
    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัตโิครงการ 
          (นายเฉลียว  วรรณทอง) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 


