
โครงการ    ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๓,๑๐,๑๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๒,๓,๖,๑๐,๑๔,๑๕ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๑,๒,๓   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที ่๑,๒,๓   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปราณี  สุคติภูมิ  นายลาปัน  ด าพิลา 
                                                  นายสุทัศน ์ เสยีงเลศิ 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๓,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
............................................................................................................................................................. ................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  ที่ผ่านมา ท าให้โรงเรียนสามารถ พัฒนาการวางพื้นฐานประชาธิปไตยให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  ซึ่งนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง  ต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  เพราะจะได้ฝึกฝนการปฏิบัติ  การสร้างพฤติกรรมของเด็กให้เกิดการเรียนรู้  ในระบบหน้าที่ท่ี
ตนเองพึงจะมีต่อประเทศชาติ  โดยให้รู้สิทธิ  หน้าที่  และบทบาท ของตนเอง ในวิถีประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง
ต่อไป  ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าถ้านักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน  เมื่อนักเรียน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็นก าลังส าคัญ  ในการน าพาประเทศไปสู่การปกครองที่เข้มแข็งและมีความ
สามัคคี  มีความรัก  ความผูกพันและหวงแหนในการปกครองแบบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
เป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  ผลผลิต (OUT  PUTS) 
       ๑.   นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนและได้เข้าใจบทบาท
การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
                ๒.   นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 ๒.๒  ผลลัพธ์ (OUT  COMES) 
         -  นักเรียนน าวิถีการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
         ๑.  นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย 

                        ๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีคารวะธรรม  สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม 



                ๓.  นักเรียนร้อยละ ๗๕ อยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข 
       ๔.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๗๕   
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
       ๑.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือคารวะธรรม    
สามัคคีธรรม   ปัญญาธรรม 
 

๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

  
นางปราณี  สุคติภูมิ   
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมการปกครองตาม 
  ระบอบประชาธิปไตย 
- กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งในชุมชน 
- กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นตาม 
  ข้อเสนอและของสภานักเรียน 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 

๓,๐๐๐ 
 
 

นางปราณี  สุคติภูมิ   
นายลาปัน  ด าพิลา                                     
นายสุทัศน์  เสียงเลิศ 

 
 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 

  
ผู้บริหารโรงเรียน 
นางปราณี  สุคติภูมิ   
นายลาปัน  ด าพิลา                                     
นายสุทัศน์  เสียงเลิศ 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

 นางปราณี  สุคติภูมิ   
นายลาปัน  ด าพิลา                                     
นายสุทัศน์  เสียงเลิศ 

 
 

๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน  - - - - 
ใช้สอย  - - - - 
วัสดุ ๓,๐๐๐ - - - - 

รวม ๓,๐๐๐ - - - - 
 



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของนักเรียนทีส่ามารถปฏิบัติตนตาม วิถี
ประชาธิปไตย 

สังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๕ 

๒. ร้อยละของนักเรียนมีคารวธรรม  สามัคคีธรรม  
ปัญญาธรรม 

สังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๕ 

๓. ร้อยละของนักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  สัมภาษณ์ , สอบถาม ร้อยละ ๗๕ 
๔. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป ส ารวจความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
 
   ลงชื่อ .............................................                         ลงชื่อ  ......................................................... 
           (นางปราณี  สุคติภูมิ)                                            (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
              ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้อนุมัติโครงการ       
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

   
   ๑. แฟ้มเอกสารตราช้าง ๖ ๘๕ ๕๑๐ 
   ๒. สมุดเบอร์ ๒ ปกน้ าเงิน ๑๒ ๓๕ ๔๒๐ 

   ๓. กระดาษถ่ายเอกสาร ๑๒ ๙๕ ๑,๑๔๐ 

   ๔. กระดาษการ์ดสีท าปก ๓ ๒๑๐ ๖๓๐ 

   ๕. แล็กซีน ๑ ๕๐ ๓๐๐ 

   รวม 
  

๓,๐๐๐ 

   


