
งาน/โครงการ: โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสภา   

                   นักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 

         ประการ รักความเป็นไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

         พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค   

                       ส่วน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1 เมษายน  2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวอรภิญญา  อริยธเนศ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตาม
หลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยเคารพกฎ กติกา ในการด าเนินงาน
ของสังคม และมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่มีคุณค่ าและอยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุข 
 1.2 สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย 
 1.3 ส่งเสริมกิจกรรมค่านิยมร่วมของอาเซียน เรื่อง การเคารพสิทธิมนุษยชน และค่านิยมเกี่ยวกับ 
สันติภาพ 
 1.4 เพ่ือสร้างสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมเปิด มีกลไกป้องกันและแก้ไขความทุกข์ร้อนของทุกฝ่าย มี
ความพอเพียงและยึดมั่นในหลักการตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกันในสังคม มีการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้หลักธรรมาภิบาล
ด าเนินกิจกรรมทุกส่วนทุกระดับ สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1) นักเรียนและคณะครู ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน
ร้อยละ 100   
     
   เชิงคุณภาพ 
           1) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงการอยู่ 
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข และมีความสุข เคารพกฎ กติกาของสังคม มีจิตอาสาพัฒนาการด าเนินงาน                
ทุกส่วน ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 



3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงงาน 
 2. ประชุมคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิมเพ่ือเตรียมการจัดพ่ีสอนน้องให้กับ คณะกรรมการชุดใหม่ 
เพ่ือให้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
 
           ขั้นด ำเนินกำร (DO) 

     3. ด าเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน 
      - แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน 
        - จัดท าระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียน 
   - จัดท าคู่มือสภานักเรียน 
   - ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง 
   - ด าเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนนเสียง 
        - ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สภานักเรียน 
      - จัดท าโครงสร้างสภานักเรียน 
        - ก าหนดรูปแบบและวาระการประชุม 
        - ด าเนินการประชุมกรรมการสภานักเรียน 
         - เขียนรายงานการประชุม  
     4. สร้างเครือข่ายสภานักเรียนและการมีส่วนร่วม 
    5. จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา     

 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

    6. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
     7. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อชี้แจง
เกี่ยวกับแนวทางการจัดท า
แผนงาน/โครงงาน 

 
กรกฎาคม  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการประชุม เลือกตั้งหัวหน้า
ท างาน และชี้แจงรายละเอียด
ต่างๆ 
 
  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

2. ประชุมคณะกรรมการ
นักเรียนชุดเดิมเพ่ือ
เตรียมการจัดพ่ีสอนน้อง
ให้กับ คณะกรรมการชุด
ใหม่ เพื่อให้รู้บทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง 

 
กรกฎาคม  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไดป้ระชุมคณะกรรมการนักเรียน
ชุดเดิมเพ่ือเตรียมการจัดพ่ีสอน
น้องให้กับ คณะกรรมการชุดใหม่ 
เพ่ือให้รู้บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง  

3. 3. ด าเนินการเลือกตั้งสภา
นักเรียน 
    -  แต่งตั้งคณะกรรม 
การที่ปรึกษาสภานักเรียน 
     - จัดท าระเบียบ
ข้อบังคับ หรือธรรมนูญว่า
ด้วยสภานักเรียน 

- จัดท าคู่มือนักเรียน 
- ผู้สมัครหาเสียง
เลือกตั้ง 
- ด าเนินการเลือกตั้ง 
และนับคะแนนเสียง 

     - ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ สภา
นักเรียน 
     - จัดท าโครงสร้างสภา
นักเรียน 
     - ก าหนดรูปแบบและ
วาระการประชุม 
     - ด าเนินการประชุม
กรรมการสภานักเรียน 
     - เขียนรายงานการ
ประชุม  

5,308 กรกฎาคม 
2564 –  
มีนาคม  
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีเครือข่ายทั้งในและนอก
สถานศึกษา  เช่น กรรมการสภา
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 
- กรรมการสภานักเรียนร่วม
กิจกรรมจิตอาสาทั้งในโรงเรียน
และชุมชน 

4. สร้างเครือข่ายสภานักเรียน
และการมีส่วนร่วม  

 กรกฎาคม 
2564 –  
มีนาคม  
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีเครือข่ายความร่วมมือท าให้มี
กรประสานงานและการท า
กิจกรรมด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

5. จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา
ต่าง ๆ 

 กรกฎาคม 
2564 –  
มีนาคม  
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนที่เป็นจิตอาสาได้
ช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียน 

6. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. กรรมการสภานักเรียนบาล 
ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข โดยเคารพ
กฎ กติกา และรู้บทบาทหน้าที่
ของตนเอง สามารถเป้นได้ทั้ง
ผู้น าและผู้ตาม 
2. กรรมการสภานักเรียนได้มี
ประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกันในสังคม มีการปลูกฝัง
ทัศนคติค่านิยมความเป็น
ประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณใน
การใช้หลักธรรมาภิบาลด าเนิน
กิจกรรมทุกส่วนทุกระดับ 
สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ  

7. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. กรรมการสภานักเรียนบาล 
ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข โดยเคารพ
กฎ กติกา และรู้บทบาทหน้าที่
ของตนเอง สามารถเป้นได้ทั้ง
ผู้น าและผู้ตาม 
2. กรรมการสภานักเรียนได้มี
ประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกันในสังคม มีการปลูกฝัง
ทัศนคติค่านิยมความเป็น
ประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณใน
การใช้หลักธรรมาภิบาลด าเนิน
กิจกรรมทุกส่วนทุกระดับ 
สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

รวม 5,308 
   

 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ ไมเ่ป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

          นักเรียนและคณะครู ของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคมใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน
ร้อยละ 100   

นักเรียนและคณะครู ของโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคมใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสภานักเรียน ร้อยละ 100 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวิถี
ประชาธิปไตย ตระหนักถึงการอยู่ 
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข และมีความสุข เคารพ
กฎ กติกาของสังคม มีจิตอาสาพัฒนาการ
ด าเนินงาน ทุกส่วน ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามวิถีประชาธิปไตย ตระหนัก
ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
และมีความสุข เคารพกฎ กติกาของ
สังคม มีจิตอาสาพัฒนาการด าเนินงาน 
ทุกส่วน ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - - 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 

 
  

- 

 
 
* 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


