
 
 
ชื่อโครงการ ประชาธิปไตย 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.          ที่ กลยุทธ์ 2.2   
สนองกลยุทธ์ สพป.พช.2   ที่ กลยุทธ์ 1.2 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน      ที่ กลยุทธ์ที่ 2  
รองรับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. มาตรฐานที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 3 
รองรับมาตรฐานการประกันภายใน มาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.2   

แผนงานบริหารทั่วไป งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมยศ  พรหมพล และนายนพรัตน์ ขันติเจริญ 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่    (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน

สังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่
ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน ารูปแบบประชาธิปไตยมา
ใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิต
ตามหลักประชาธิปไตยให้ สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกัน เช่น ห้องเรียน 
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาควรมีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ความร่วมมือ ความสามัคคีในหมู่คณะ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการท างานและการเรียนการ
สอนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

     1. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    2. เพ่ือให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
    4. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน 
     5. เพ่ือแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
     6. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 



3. เป้าหมาย 

       1. นักเรียนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 –  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
       2. คณะกรรมการโครงการประชาธิปไตย จ านวน 20 คน 
       3. เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
       4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง 
      5. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน  คณะกรรมการ  ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
2. วางแผนการด าเนินการ  ก าหนดปฏิทิน  ประชุมคณะกรรมการ 
3. เลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
4. เลือกตั้งประธานนักเรียนจากสมาชิกสภานักเรียน 
5. ประธานนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพ่ือก าหนดนโยบายให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยมีครู

เป็นผู้ปรึกษา 
6. ประชุมกรรมการนักเรียนเดือนละ 2 ครั้ง 
7. ติดตาม ประเมินผล จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
8. รายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. ประชุมคณะครูชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

            นายนพรัตน์ 

2. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน
รับผิดชอบ 

            นายนพรัตน์ 

3. เลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 

            นายนพรัตน์ 

4. เลือกตั้งประธานนักเรียนจาก
สมาชิกสภานักเรียน 

            นายนพรัตน์ 



 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

5. ประธานนักเรียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพ่ือ
ก าหนดนโยบายให้นักเรียนได้
ปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้ปรึกษา 

            นายนพรัตน์และ
คณะกรรมการ
นักเรียน 

6. ประชุมกรรมการนักเรียนเดือน
ละ 2 ครั้ง 

            นายนพรัตน์ 

7. สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา 
และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

            นายนพรัตน์และ
คณะกรรมการ
นักเรียน 

 
 
6.  งบประมาณ          5,000 บาท 

แหล่งงบประมาณ   - เงินอุดหนุนรายหัว …. บาท 
- งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000 บาท 
- เงินนอกงบประมาณ (โปรดระบุแหล่ง งปม.)  …. บาท 
- งบอ่ืน ................................................  …. บาท 

แยกเป็น 
- ค่าตอบแทน …..  บาท 
- ค่าใช้สอย ….  บาท 
- ค่าวัสดุ 5,000  บาท 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ยกกิจกรรมมาจากข้อ 5) 



หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง   
7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. คณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือได้เต็มที่ - สังเกต - แบบสังเกต 
2. นักเรียนจ านวนมากเข้าใจในหลักการขอประชาธิปไตย - รายชื่อเข้าร่วม

กิจกรรม 
- บัญชีรายชื่อนักเรียน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. นักเรียนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง 
      2. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     3. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
      4. นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

(ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายนพรัตน์   ขันติเจริญ) 

 
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายสมบูรณ์ นามวงศ์) 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้อนมัุติโครงการ  
                 (นายสมยศ พรหมพล.) 

กิจกรรม  
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ     
2. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบ     
3. เลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6     
4. เลือกตั้งประธานนักเรียนจากสมาชิกสภานักเรียน 2,000   2,000 
5. ประธานนักเรยีนแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อก าหนด
นโยบายให้นักเรียนได้ปฏิบตัิโดยมคีรูเป็นผู้ปรึกษา 

    

6. ประชุมกรรมการนักเรียนเดือนละ 2 ครั้ง 3,000   3,000 
7. สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข     

รวม 5,000   5,000 


