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โครงการ  งานสภานักเรียน 
กลุ่มสาระ/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการสภานักเรียน และครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิภา   กันสีเวียง 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 11 พฤษภาคม 2560 – 1 มีนาคม 2561 
1. หลักการและเหตุผล 

งานสภานักเรียนเป็นส่วนหนึง่ของการบริหารงานโรงเรียนท่ีช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ เช่น การมีความสามารถในคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  และ คิดแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน และท่ีส าคัญท่ีสุดคือการฝึกให้นักเรียนมีภาวะผู้น าเพื่อให้เป็น
ทรัพยากรด้านบุคลากรท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

เนื่องจากคณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีประสบการณ์ในการท างาน
ทางด้านผู้น า การบริการนักเรียน การช่วยเหลือครู จึงต้องปลูกฝังความรับผิดชอบ ความมีวินัย และท่ี
ส าคัญคือมีจิตสาธารณะ ดังนั้นทางครูที่ปรึกษาจึงต้องการให้นักเรียนกลุ่มนี้มีความสามารถในการท างาน
ทางด้านผู้น า การบริการนักเรียน และการช่วยเหลือครู ซึ่งต้องมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยเสริมสร้างและ
พัฒนาพฤติกรรมดังกล่าว 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการสภานักเรียนได้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
      ในโรงเรียน 
2.2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสภานักเรียนมีการวางแผนและปฏิบัติงานจากนโยบาย 
      ของพรรค 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 (1)   คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ร้อยละ 100 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
 (1)   คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
                  ในโรงเรียน 
 (2)   คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคนมีการวางแผนและปฏิบัติงาน 
                 จากนโยบายของพรรค 
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4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การวางแผนการด าเนินงาน 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

11-15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  11 พฤษภาคม 2560 – 
1 มีนาคม 2561 

คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 

3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 11 พฤษภาคม 2560 – 
1 มีนาคม 2561 

คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรม 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

3. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบ 
4. จัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดการท่ีวางไว้ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
6. น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุง 

 คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 2 ไหว้สา-พระธาตุจอมกิตติ 

(รับน้องใหม่) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรม 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

3. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบ 
4. จัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดการท่ีวางไว้ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
6. น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุง 

16 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 
(Idol CSW) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรม 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

3. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบ 
4. จัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดการท่ีวางไว้ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
6. น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุง 

11 พฤษภาคม 2560 – 
1 มีนาคม 2561 

คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Zero Waste 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ

จัดกิจกรรม 
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด

กิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบ 
4. จัดกิจกรรมก าหนดการท่ีวางไว้ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
6. น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุง

พัฒนา 

11 พฤษภาคม 2560 – 
1 มีนาคม 2561 

คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 

 กิจกรรมที่ 5 กีฬาพัฒนาเยาวชน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรม 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

3. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบ 
4. จัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดการท่ีวางไว้ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
6. น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุง 

11 พฤษภาคม 2560 – 
1 มีนาคม 2561 

คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 6  ลูกเหลืองแดง สานฝันวันเด็ก 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ

จัดกิจกรรม 
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด

กิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบ 
4. จัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดการท่ีวางไว้ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปและประเมินผล

การจัดกิจกรรม 
6. น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุง 

1-12 มกราคม 2561 คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 

 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรม 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

3. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบ 
4. จัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดการท่ีวางไว้ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปและประเมินผล

การจัดกิจกรรม 
6. น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุง 

6-10 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 

 กิจกรรมที่ 8 อ าลาร้ัวเหลืองแดง (ปัจฉิมนิเทศ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัด

กิจกรรม 
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบ 
4. จัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดการท่ีวางไว้ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปและประเมินผลการ

จัดกิจกรรม 
6. น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุง 

19-23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 



417 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 9 จัดซ้ือพัสดุส านักงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัด

กิจกรรม 
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
3. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปผล 

1 พฤษภาคม 2560 – 
มีนาคม 2561  

คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 

4 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่
ปรึกษาสภานักเรียน 

5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 1 มีนาคม 2561 นางวิภา   กันสีเวียง 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 5.1 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ   11 พฤษภาคม 2560 – 1 มีนาคม 2561 
 5.2 สถานท่ีด าเนินการ   โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณจ านวน   25,000   บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  (  ) เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน 25,000   บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 1,970 
กิจกรรมท่ี 2 ไหว้สา-พระธาตุจอมกิตติ (รับน้องใหม่) 850 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (Idol CSW) 2,070 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม Zero Waste 3,675 
กิจกรรมท่ี 5 กีฬาพัฒนาเยาวชน 450 
กิจกรรมท่ี 6 ลูกเหลืองแดง สานฝันวันเด็ก 3,595 
กิจกรรมท่ี 7 ส่งเสริมประชาธิปไตย 1,280 
กิจกรรมท่ี 8 อ าลาเหลืองแดง 9,150 
กิจกรรมท่ี 9 จัดซื้อพัสดุส านักงาน 1,960 
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7. การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

พัฒนาศักยภาพให้
คณะกรรมการสภานักเรียนได้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 

ระดับดีขึ้นไป การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม 

เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สภานักเรียนมีการวางแผนและ
ปฏิบัติงานจากนโยบายของ
พรรค 

ระดับดีขึ้นไป การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1.    คณะกรรมการสภานักเรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเต็มศักยภาพ 
8.2.    คณะกรรมการสภานักเรียนมีการวางแผนและปฏิบัติงานจากนโยบายของพรรค 

 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นางวิภา    กันสีเวียง) 
                                                    ครู 
 
 

        ลงช่ือ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล 1 แผ่น 450 450  
2 กระดาษบลุ๊ฟ 10 แผ่น 3 30  
3 ปากกาเคมี (คละสี) 30 ด้าม 15 450  
4 เทปใส 5 ม้วน 15 75  
5 ลูกโป่ง 10 แพค 55 550  
6 แป้งฝุ่น (ใหญ่) 1 ขวด 50 50  
7 กาวสองหน้าแบบบาง 5 ม้วน 25 100  
8 ปากกา 1 กล่อง 250 250  
9 สีผสมอาหาร (คละสี) 5 ซอง 3 15  

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 1,970  
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 ไหว้สา-พระธาตุจอมกิตติ (รับน้องใหม่) 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล 1 แผ่น 450 450  
2 สังฆทาน 1  250 250  
3 น้ าแข็ง 1 200 200  

รวมเป็นเงิน  (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 850  
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (Idol CSW) 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล 1 แผ่น 450 450  
2 เกียรติบัตร 

(8 กิจกรรม x 6 ระดับ x 10 เดือน) 
480 ใบ 3 1,440  

3 กระดาษ โฟโต้ 80 แกรม 1 กล่อง 180 180  
รวมเป็นเงิน  (สองพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) 2,070  

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Zero Waste 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล 1 ป้าย 450 450  
2 กระดาษ A4 1 รีม 145 145  
3 กระดาษ โฟโต้ 80 แกรม 1 กล่อง 180 180  
4 สีอคีลิก 

(น้ าเงิน แดง เหลือง ขาว ด า เขียว) 
24 หลอด 100 2,400  

5 พู่กัน 10 ด้าม 50 500  
รวมเป็นเงิน  (สามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 3,675  
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 5 กีฬาพัฒนาเยาวชน 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล 1 แผ่น 450 450  
รวมเป็นเงิน  (ส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 450  

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 6 วันเด็ก 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล 1 แผ่น 450 450  
2 อุปกรณ์การเรียน/ขนม  1 3,000 3,000  
3 กระดาษ A4 1 รีม 145 145  

รวมเป็นเงิน  (สามพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 3,595  
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

 
 
 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล 1 แผ่น 450 450  
2 กระดาษบลุ๊ฟ 10 แผ่น 3 30  
3 ปากกาเคมี (คละสี) 15 ด้าม 15 225  
4 ปากกา 1 กล่อง 250 250  
5 กระดาษ โฟโต้ 80 แกรม 1 กล่อง 180 180  
6 กระดาษ A4 1 รีม 145 145  

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพนัสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 1,280  
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 8 อ าลาเหลืองแดง 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิล 1 แผ่น 450 450  
2 บายศรีสู่ขวัญ 1 ชุด 2,500 2,500  
3 ของท่ีระลึก 1 7,000 7,000  
4 ซุ้มต่าง ๆ 4 500 500  
5 ดอกไม้กลัดหน้าอก 1 3,500 3,500  
6 ด้ายสายสิญจน์ 1 1,200 1,200  

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 15,150 ขอใฃ้งบ 9,150 
 

หมายเหตุ เงินสนับสนุนจากนักเรียน ประมาณ 6,000 บาท 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 9 จัดซื้อพัสดุส านักงาน 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เครื่องเย็บกระดาษ เล็กเครื่องเย็บ
กระดาษ ตราช้าง NO.10 

1 อัน 45 45  

2 ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ 10-1M 10 กล่อง 10 100  
3 เทปกาวสองหน้าแบบบาง (เล็ก) 10 ม้วน 25 250  
4 กาว TOA ขวดใหญ่ 3 ขวด 70 210  
5 กระดาษปกใส A4 1 ห่อ 170 170  
6 หมึกเติมเครื่องปริ้นท์ EPSON 

(แดง ด า น้ าเงิน เหลือง) 
1 ชุด 1,000 1,000  

7 เทปกาวแล็คซีนสีน้ าเงิน 2 ม้วน 45 90  
8 กระดาษหน้าปก A4 สีฟ้า 1 ห่อ 95 95  

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพนัเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 1,960  
 


