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ชื่อโครงการ    ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564-2565 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.1.3.3 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยใน 

สถานศึกษาและเคารพกฎกติกาตามวิถีประชาธิปไตย 
     ข้อที่ 1.2.4.4 นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรม 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกยุคศตวรรษที่21. 
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ 
ลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทินกร  เสนาะกรรณ 

1. หลักการและเหตุผล 

       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ลักษณะ คือ 1. กิจกรรมแนะแนว ซึ่งมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ 
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 2. กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุม ชมรม ซึ่งมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ   การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน  เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ  ด้วยความส าคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว
มา และเพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ฝ่าย
บริหารวิชาการจึงจัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้น 

 

 

โครงการล าดับที่ 47   รหัสโครงการ วช 1.10.3 
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2. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ (มาตรฐานที่ 1.2.3.1) 

  1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ตามมาตรฐานข้อที่ 1.2.3.1 

  2. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย   

  3. สามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย   

  4. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

3. เป้าหมาย  
 เชิงประเมิน 
 3.1 นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดแย้งกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 3.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3.3 นักเรียนร้อยละ 95 มีความสามารถและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN                                                        
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย
ของต้นสังกัด มาตรฐานการศึกษาและผลการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลวางแผน
จัดท าโครงการ                                                      
2. ประชุมและเขียนโครงการเสนอผู้บิหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ต.ค. 64 
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

ขั้น DO                                                            
1. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน                                             
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังต่อไปนี้ 

ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 ฝ่ายบริหาร 

ขั้น CHECK                                                        
1. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมตามโครงการ                 
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ธ.ค. 64 – ก.พ. 65 

มี.ค. 65 

ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการนิเทศ 
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ขั้น ACTION                                                        
1. ผู้รับผิดชอบประเมินผลการจัดกิจกรรมในความรับผิดชอบ
2. ผู้รับผิดชอบสรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการในภาพรวมต่อโรงเรียนและน าผลสรุปไปปรับใช้ใน
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

มี.ค. 65 
หัวหน้างานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 298,105 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

1.กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน 7,020 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด 24,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.กิจกรรมจิตอาสาสู่ชมชน 10,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีส่งพ่ีลาน้อง 22,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน 192,600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6.การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 2,085 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม(สองแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าบาท) 257,705  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรมที ่1 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 65 

ที ่ รายการ 
จ านวน 

 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 ผ้าริมเขียว  2 ม้วน 500 1,000 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 แม่สีน้ าขวดขนาดใหญ่  1โหล 1,000 1,000 

3 แม่สีน้ าขวดขนาดกลาง 12 80 960 

4 พู่กันเขียนสีน้ าเบอร์ใหญ่  12 80 960 

5 พู่กันเขียนสีน้ าเบอร์กลาง  8 100 800 

6 กระดาษขาวเทาเชือก ปากกาและปากกาเคมี   800 

7 อาหารว่างส าหรับนักเรียน    

รวม 7,020  
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กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด 24,000 บาท 
ที ่ รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ 2 750 1,500 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพิธีเปิด 1 ชุด 4,500 4,500 
3 บริการน้ าดื่ม น้ าแข็งบริการนักเรียนและ

คณะกรรมการตัดสิน ตลอดการแข่งขัน 
  1,500 

4 รางวัลนักกีฬา 
4.1 ถ้วยที่ 1= 5 ใบ 
4.2 ถ้วยที่ 2= 5 ใบ 

  12,000 

5 นกหวีด  5.1 FOX 2 ตัว  5.2 Acme 10 ตัว   1,500 
6 ลูกฟุตซอล 5 ลูก   3,000 

รวม 24,000  

กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน สภานักเรียน 10,000 บาท 
ที ่ รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 สนับสนุนค่าวัสดุจัดกิจกรรมภาคเรียนที่
2/2564 

 
 

5,000 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 2 สนับสนุนค่าวัสดุจัดกิจกรรมภาคเรียนที่
1/2565 

 
 

5,000 

รวม 10,000  

กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรักความสามัคคีส่งพี่ ลาน้องสตรีปากพนัง  22,000 
ที ่ รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 สนับสนุนตกแต่งซุ้มพรรค 4 พรรค 2,000 8,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

2 สนับสนุนกิจกรรมการแสดงบนเวทีการ
แสดง 

2 ชุด 2,000 4,000 

3 ตกแต่งเวทีและสถานที่   5,000 
4 ค่าเครื่องเสียง   5,000 

                      รวม 22,000  
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กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสตรีปากพนัง 192,600 บาท 
ที ่ รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกงานฯลฯ 10 1,200 12,000 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 พิธีเปิด 2 4,000 8,000 
3 ตกแต่งขบวน 4 5,000 20,000 
4 ค่าตกแต่งสถานที่ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี    30,000 
5 ธงและอุปกรณ์   3,000 
6 สนับสนุนพรรค 4 20,000 80,000 
7 น้ าดื่มและน้ าแข็งส าหรับนักเรียน 2 วัน  5,000 
8 อาหารว่างส าหรับนักเรียน 4 พรรค 2 5,000 10,000 
9 ค่าเครื่องเสียง 2 วัน 3,500 7,000 
10 อุปกรณ์ท าสนามแข่งวอลเลย์บอล   4,000 
11  ลูกฟุตซอล 10 ลูก 10 600 6,000 
12 ค่าตาข่าย 2 คู่ 2 1,500 3,000 
13 เกียรติบัตร   1,000 
14 วัสดุอุปกรณ์แข่งกีฬาพ้ืนบ้าน   3,600 

                    รวม 192,600   
 

กิจกรรมที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นเลิศจัดกิจกรรมสภานักเรียน 2,085 บาท 
ที ่ รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 ค่าเบี้ยงเลี้ยงนักเรียน 10 80 800 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 ค่าวัสดุในการแข่งข้ัน                1,285 
รวม 2,085  

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ90 ของนักเรียนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมที่จัดขึ้น 

ตรวจเช็ครายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

นายทินกร  เสนาะกรรณ 

ร้อยละ100ของนักเรียนผ่านการ
ประเมินผลการท ากิจเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

ตรวจเช็คจ านวนครั้งที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

นายทินกร  เสนาะกรรณ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา และเคารพกฎ กติกาตามวิถี
ประชาธิปไตย  
 2. รู้จักการท างานร่วมกัน มีจิตสาธารณะ 
 

            
 
 

         ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายทินกร  เสนาะกรรณ) 

       ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
     1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

          ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นายอ านาจ  สุขห่อ) 

           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
          1 ตุลาคม 2564 
 
 
 

    ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางจิราพร    รัตนกุล) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                                                 1 ตุลาคม 2564 
 
  
 
 


