
   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  (บ้านเนินสันติ) 
ท่ี              /๒๕๖๕      วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เร่ือง  ขออนุญาตรายงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  (บ้านเนินสันติ) 
ด้วยข้าพเจ้านายนัฐพร  สมบุญ ตำแหน่งครู คศ.2   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ตามท่ี

ข้าพเจ้าได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ตามแผนงานวิชาการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
สถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน    ข้อท่ี 1.2  ประเด็นพิจารณาท่ี 3   นั้น ไม่ได้ดำเนินตาม
ปฏิทินงานท่ีระบุไว้  

 สืบเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 นักเรียน ออนไลน์ที่บ้าน ดังนั้นกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
และกิจกรรมหน้าเสาธง ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จึงไม่สามารถดำเนินการได้  
 
 
 
 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
       (ลงช่ือ)............................................................. 

          (นายนัฐพร  สมบุญ) 
             ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 
 
 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการ 
 

....................................................................................... 

...........ทราบ ตามคำส่ังป้องกันโรคโควิด 2019.............. 
........................................................................................ 

            ลงช่ือ .................................................................. 
      (นางสาวกัญชพร   บุญชัย) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 

....................................................................................... 

...........ทราบ ตามคำส่ังป้องกันโรคโควิด 2019.............. 
........................................................................................ 

             ลงช่ือ .................................................................. 
        (นางสาวเสาวณี   เกล้ียงอักษร) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ    : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน    : บริหารทั่วไป 
มาตรฐาน สพฐ.            : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานสถานศึกษา   : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อท่ี 1.2  ประเด็นพิจารณาที่ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   : นายนัฐพร  สมบุญ นายเจษฎา บุญช่วย     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ   :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
......................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล    
 ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเป็นสังคมแรก
ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประชาธิปไตย
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 1 บท
ท่ัวไป มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งจิตสำนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู ้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หมวด4 มาตรา23(1) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ของสังคมไทย 
           เพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท่ีวางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจ จริงใจ  
           ทางสถานศึกษาจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษาได้เรียนรู้และ
นำวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค ์ 

๒.๑ เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
๒.2 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 

๓. เป้าหมาย  
๓.๑ ด้านปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียนและบุคลากรท้ังหมดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้เข้าร่วม

และเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
      3.1.2 นักเรียนและบุคลากรท้ังหมดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ยอมรับท่ีจะ

อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 

๓.๒. ด้านคณุภาพ 
       3.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรท้ังหมดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนิน

สันติ)ได้เข้าร่วมและเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 



       3.2.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรท้ังหมดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนิน
สันติ)ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 
4. ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1)  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

                           กับโครงการฯ 
2)  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
3)  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
4)  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ขั้นดำเนินการ (D) 
1)  ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
2)  ดำเนินงานตามโครงการฯ  
 - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
 - กิจกรรมสภาไทยรัฐ 

   - กิจกรรมหน้าเสาธง 
ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด    

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1)   สรุปประเมินโครงการฯ 
2)   จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 
 

5. กิจกรรมและการดำเนินการ  
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

     
 

4,000 1 - 30 
มิถุนายน 

นายนัฐพร  สมบุญ 
นางสาวสิริวรรณดา  อยู่เอี่ยม 
นายชัยยันณ์  พักดี       

2 - กิจกรรมสภาไทยรัฐ 
     - ประชุมสภานักเรียน  
     - ร่วมงานจิตอาสา 
     - Facebook สภานักเรียน 

1,000 ปีการศึกษา 
2564 

นายนัฐพร  สมบุญ 
นางสาวปัทติมา  ปรีชา   
นางสาวสุพิชญา  สง่า          

3   - กิจกรรมหน้าเสาธง 
       

- ปีการศึกษา
2564 

นายนัฐพร  สมบุญ 
นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ 
นายเจษฎา บุญช่วย          

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ต้ังแต่ เดือน มิถุนายน 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 
 มีแผนการดำเนินงานดังนี ้

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา / เดือน 
             ปี พ.ศ.2564                            ปี พ.ศ.
2565 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผนการ ( P) 
1) ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับโครงการฯ 
2) ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ี
ผ่านมา  
3) ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการฯ 
4) จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

          

ขั้นดำเนินการ  (D) 
1) ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
2) ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการฯ  

          

ประเมินผล ( C ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด    

          

ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
1)   สรุปประเมินโครงการฯ 
2)   จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่าย
บริหาร 

          

 

7. งบประมาณ 
งบประมาณอุดหนุน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ)  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน        5,000          บาท 

    - กิจกรรมสภาไทยรัฐ     1,000    บาท 
           - กิจกรรมหน้าเสาธง - 

                    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     5,000   บาท   (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉล่ียได้ตามท่ีจ่ายจริง) 
 
 



 
 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เคร่ืองวัดผลประเมินผล 
๑) ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรท้ังหมดของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)ได้เข้าร่วม
และเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- ประเมินการเข้าร่วม
และการมีความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรม 
- การสังเกต 

       แบบประเมิน 
       การสังเกต 

2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรท้ังหมดของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)ยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

- ประเมินการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น 
- การสังเกต 

       แบบประเมิน 
การสังเกต 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2.  นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าท่ีของตนเอง 
3.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน 

10. คณะกรรมการโครงการ 
   1. นายนัฐพร  สมบุญ 
    2. นายเจษฎา บุญช่วย     

3. นางสาวปัทติมา  ปรีชา        
4. นางสาวสุพิชญา  สง่า   
5. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์      
6. นางสาวสิริวรรณดา  อยู่เอี่ยม     
7. นายชัยยันณ์  พักดี     

   
 
                                  อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ 
   
 
 
   ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ          ลงช่ือ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                       
             (นายนัฐพร  สมบุญ)                   (นางเสาวณี  เกล้ียงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)            ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ 
 
 
 
 
 
 

 


