๑

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความเชื่อในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามวิถีไทย
และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/
กิจกรรม
๑. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
ระดับปฐมวัย

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๑. นักเรียนชัน้ อนุบาล ๓ ขวบ
๑ และ ๒ มีความรูค้ วาม
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
พืน้ ฐาน
๒.นักเรียนชัน้ อนุบาล ๓ ขวบ
๑ และ ๒ มีวนิ ัยในตนเอง
เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนชัน้ อนุบาล ๓ ขวบ
๑ และ ๒ มีความรูค้ วามเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยพืน้ ฐาน
๒. ร้อยละ ๘๕ นักเรียนชัน้ อนุบาล ๓ ขวบ ๑
และ ๒ มีวนิ ัยในตนเอง เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนชัน้ อนุบาล ๓ ขวบ ๑ และ ๒ มี
ความรูค้ วามเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยพืน้ ฐาน
๒. นักเรียนชัน้ อนุบาล ๓ ขวบ ๑ และ ๒ มีวนิ ัยใน
ตนเอง เสียสละ และมีความรับผิดชอบ

๒. ประชาธิปไตย ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เชิงปริมาณ
ในสถานศึกษา
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ ยึดมั่นและมีความรู้
ความเข้าใจการปกครองใน
ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ รูจ้ ักสิทธิหน้าที่ของ
ประมุข
ตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น
๒. เพื่อปลูกฝังให้นกั เรียนได้ เชิงคุณภาพ
แสดงออกทางความคิด รู้
๑. นักเรียน ยึดมั่นและมีความรูค้ วามเข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเอง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
๓. เพื่อเป็นการปลูกฝังการ พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่และ ๒. นักเรียน รูจ้ ักสิทธิหน้าที่ของตนเอง และ
การทํางานร่วมกับหมูค่ ณะได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น และสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.๓ / บ.ช. ๓.๑-๓๓

มฐ.๓ /
บ.ช. ๓.๑-๓.๓

๒

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.๑๕ /
บ.ช. ๑๕.๑-๑๕.๒

๓. เรียนรูต้ าม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความพออยู่ พอกิน พอเพียง
และการออม
๓.เพื่อให้นักเรียนได้ฝกึ
ปฏิบัติ การทําอาชีพเสริม
รายได้ในครอบครัว

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรูค้ วามเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.นักเรียนร้อยละ ๕๐ สามารถหารายได้เสริม
ให้กับครอบครัวได้
เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรูค้ วามเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.นักเรียนร้อยละ ๕๐ สามารถสามารถหารายได้
ให้ครอบครัวได้

๔. อยูค่ า่ ย
พักแรมลูกเสือเนตรนารี

๑. เพื่อฝึกให้นกั เรียนรูจ้ ัก
การเป็นผูน้ ําและผูต้ ามที่ดี
ตามวิถปี ระชาธิปไตย
๒. เพื่อถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ทักษะโดยให้เยาวชนเรียนรู้
จากการปฏิบัตจิ ริง
๓. เพื่อให้ผเู้ รียนนําผลและ
กระบวนการลูกเสือไปใช้และ
ปฏิบัตติ ามคําปฎิญาณและ
กฎลูกเสือเป็นรายบุคคล
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูแ้ ละทักษะ
ตามเป้าหมายของหลักสูตรเต็มศักยภาพ
รายบุคคล
๒. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความสามารถนํา
ทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีวนิ ัย สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ื่นได้อย่าง
มีความสุข นําความรู้ไปใช้ได้

มฐ.๒ /
บ.ช. ๒.๑-๒.๔

๕. โครงการยุว
เกษตรกรใน
โรงเรียน

๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจ
กระบวนการกลุม่ ยุวเกษตรกร
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะอาชีพด้าน
การเกษตร
๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ฝกึ ทักษะอาชีพด้านเคหกิจ
เกษตร

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียนชัน้ ป.๕และ๖ร้อยละ ๑๐๐ได้รับการ
เรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ลุม่ ยุวเกษตรกร
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะอาชีพด้าน
การเกษตรและเคหกิจเกษตร
เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในด้าน
การเกษตร และวิธบี ริหารจัดการ
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถนําความรู้ไปใช้เป็น
อาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มในครัวเรือนได้

มฐ.๑๕ /
บ.ช. ๑๕.๑-๑๕.๒

