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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
2.  ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 
3.  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
4.  สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งชี้  1.1 – 1.2 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้  3.1 - 3.5 
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6. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาภายใต้
นโยบายคุณธรรมน าความรู้  การสร้างความตระหนัก  และความส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การสร้างความสมานฉันท์  การใช้สันติและวิธีประชาธิปไตย  โดยมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นหลัก  ซึ่งองค์กร
นักเรียนเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมให้เป็นสังคมธรรมาภิบาล
ที่ยั่งยืน  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีนโยบายในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ด าเนินชีวิต
ตามวิถีทางประชาธิปไตยมีประสบการณ์การเลือกตั้ง  การท างานเป็นกลุ่ม  มีกระบวนการท างานในองค์กร
สภานักเรียน  การจัดท าโครงการและปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ  ตลอดจนการฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี
ตามวิถีประชาธิปไตย  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ 
และสามารถน าปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  เน้นการปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึง  เช่น  ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนผู้น า  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมการสภานักเรียน  รวมทั้งการประเมินผล
และติดตามผลเป็นระยะและต่อเนื่อง  ผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  และการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางความคิดของนักเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การให้ความเป็นอิสระกับนักเรียน  เช่น  ในการจัดกิจกรรมประชุม
สภานักเรียน  กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อส่งเสริมทักษะของนักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  การศึกษาดูงานในโรงเรียนอ่ืนที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสภานักเรียนที่เป็นระบบ
และเป็นที่ยอมรับเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาปรับใช้กับการด าเนินงานในโรงเรียนได้  
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนด าเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
 4.  นักเรียนมีความเข้าใจระบบการจัดการในองค์กรและการท างานตามแบบประชาธิปไตย 
 5.  นักเรียนจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 6.  นักเรียนด าเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 
8.  เป้าหมาย 
 8.1  ผลผลิต (Outputs) 
  1)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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 8.2  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
  1)  นักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ระบบการด าเนินงานตามแบบประชาธิปไตย 
  2)  นักเรียนรู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ยอมรับความแตกต่างและวิถีประชาธิปไตยในการด าเนินชีวิต 
 
9.  สถานที่ด าเนินการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
10.  ระยะเวลาด าเนินการ1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563 
 
11.  วิธีด าเนินการ(ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ทบทวนบทบาทของสภา
นักเรียน 

 สภานักเรียนทบทวนบทบาท
ตนเองในการปฏิบัติกจิกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

พ.ย.2562 คณะท างาน 

พัฒนาระบบงานสภา
นักเรียน 

3,000 นักเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณะท างาน 

กิจกรรมการปฐมนเิทศ 3,000 นักเรียนระดับช้ัน ม.1, ม.4 และ
นักเรียนเข้าใหม ่

23 พ.ค.2563 คณะท างาน 

กิจกรรมการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

3,000 นักเรียนมีประสบการณ์ตรงใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

มิ.ย. 2563 คณะท างาน 

กิจกรรมการรับมอบต าแหน่ง
สภานักเรียน 

2,000 นักเรียนด าเนินชีวิตตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย 

มิ.ย. 2563 คณะท างาน 

กิจกรรมการประชุมสภา
นักเรียน 

1,000 นักเรียนมีประสบการณ์ตรงใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณะท างาน 

กิจกรรมการสร้างภาวะผู้น า/
กิจกรรมการศึกษาดูงานสภา
นักเรียน 

3,000 - นักเรียนด าเนินชีวิตตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย 
- นักเรียนมีความเข้าใจระบบ
การจัดการในองค์กรและการ
ท างานตามแบบประชาธิปไตย 

ก.ค. 2563 คณะท างาน 

กิจกรรมการปัจฉิมนเิทศ 15,000 นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครู 
ร่วมกิจกรรมปัจฉมินิเทศ 

30 มี.ค.2563 คณะท างาน 

ติดตาม ประเมินผลโครงการ  ประเมินผลโครงการ ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณะท างาน 
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12. งบประมาณ งบประมาณ  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน/โครงการปีงบประมาณ2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

ม.ีค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

- - 2,000 1,000 - 15,000 - 2,000 5,000 2,000 3,000 - 
2,000 16,000 7,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 
13.  ผู้รับผิดชอบโครงการคณะท างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
14.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
-  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
-  นักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ระบบ
การด าเนินงานตามแบบประชาธิปไตย 
-  นักเรียนรู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ยอมรับความแตกต่าง
และวิถีประชาธิปไตยในการด าเนิน 

 
-  ตรวจสอบเอกสาร 
-  การสอบถาม 
 

 
-  บันทึกการประชุม 
-  แบบสอบถาม 
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(นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

(นายสราวุฒิ  ค าวัน) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 

( นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
 

 
 


