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ข้อเสนอโครงการ 
 

ผู้จัดท าข้อเสนอโครงการ นายประวีณ สุทธิสง่า  ต าแหน่ง อาจารย์  

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ชื่อโครงการ : Democratic  Value Enhancement Project 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานและแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน :  
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที ่1  1.1.2, 1.2.1, 1.2.3 
 แผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียนเพื่ออนาคต 
(Learning & life skill development  for future) 

กลยุทธ์ที ่๑๕ 
 

หลักการและเหตุผล :  
  การเลือกตั้งกรรมการนักเรียนของฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดกิจกรรม Democratic Value 
Enhancement Project เพ่ือนักเรียนให้ทุกระดับชั้นได้เข้าใจรูปแบบการเลือกตั้งพ้ืนฐานพอสังเขป และให้นักเรียน 
เห็นความส าคัญของการเป็นผู้น านักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นเพ่ือช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการใช้สิทธิ์ของตนเองตามหลักประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนและ
นักเรียนสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  
 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม Democratic Value Enhancement 
Project ที่จัดขึ้นภายในฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิตฯ ด้วยการจ าลองสถานที่ให้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริงๆ ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกระบวนการเลือกตั้งจริง  
 

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกผู้น าตัวแทนนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบวิธีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกตั้งจากประสบการณ์จริง 

 

กลุ่มเป้าหมาย : 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน 127 คน 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน 113 คน 

        ประมาณการจ านวนทั้งหมด  240 คน  
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 แผนปฏิบัติการของข้อเสนอโครงการ 

ที ่
กิจกรรม

ด าเนินงาน 
เดือน พ.ย.๖3 ธ.ค.๖3 ม.ค.๖4 ก.พ.๖4 มี.ค.๖4 

สัปดาห์ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑ การเตรียมการ /การ

วางแผน (Plan : P) 
                    

๑. ประชุมนักเรียน                     
๒. วางแผนโครงการ                     
๓. ออกแบบกิจกรรม                     
๔. เขียนโครงการ                     
๕. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

                    

๒ การด าเนินการตามแผน 
(DO : D) 

                    

๑. ประชุมชี้แจง
รายละเอียด 

                    

2. ด าเนินการกระบวน 
การเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

                    

3. จัดการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 

                    

๓ การตรวจสอบและการ
ประเมินผล (Check : C) 

                    

๑.สรุปโครงการขั้นต้น                     
๒.ประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการใน
ระบบการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์ 

                    

๔ การสรุปผล การรายงาน
ผลและการปฏิบัติการ
ต่อไป (Act : A) 

                    

๑. ฝ่ายงบประมาณ 
นโยบายและแผนเสนอ
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการและการ
พัฒนาปรับปรุงการ
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ด าเนินการครั้งต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินการ : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ : ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 

แนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ :  
1. การประเมินตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เครื่องมือการประเมินผล 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความ
มั่นใจและความพร้อม ในการเป็น
ผู้น า และมีภาวะผู้น า 

นักเรียน จ านวน
กิจกรรม 

2 1.ส าเนาโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ                     
2.ใบลงทะเบียนนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ         

 

2. การประเมินตัวชี้วัดวัตถุประสงค์โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ           
การประเมินผล 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกผู้น าตัวแทน
นักเรียนตามหลักประชาธิปไตย 

จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 100 

1.ภาพถ่าย 
2.ใบลงทะเบียน 
3.ผลสรุปโครงการ 

2.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบ
วิธีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย 

3.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกตั้ง
จากประสบการณ์จริง 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  

๑. นักเรียนไดเ้ลือกผู้น าตัวแทนนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย 
๒. นักเรียนไดร้ับความรู้ความเข้าใจของรูปแบบวิธีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย 
๓. นักเรียนไดร้ับประสบการณ์จริงจากการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายประวีณ สุทธิสง่า 
 
งบประมาณสนับสนุนโครงการ 

แหล่งเงินงบประมาณ :  
1. จากเงินรายได้ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน        เป็นเงิน         1,700 บาท  

      จ านวนเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน        จ านวนเงิน       1,70๐ บาท 
                                                                                          (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ : 

 ๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ การจัดท าคูหาเลือกตั้ง และจัดการเลือกตั้ง 
          เป็นเงิน  1,๒5๐ บาท 
 2. ค่าท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย    เป็นเงิน     450 บาท 
                                                                     รวมเป็นเงิน  ๑,๗๐๐ บาท  
 
 

 
         (นายประวีณ สุทธิสง่า) 
             ผู้เสนอโครงการ 
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ก าหนดการ 

โครงการ Democratic Value Enhancement Project 
ณ อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 
_____________________________________________________________ 

 

 
วันที่  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
 รับสมัครหัวหน้าพรรค และสมาชิกพรรคในการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน  
วันที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
 08.00-08.30 น.  ประชาสัมพันธ์หัวหน้าพรรค และสมาชิกพรรค พร้อมเลือกหมายเลขพรรค 
วันที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 ถึงวันที่  4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

หัวหน้าพรรค และสมาชิกพรรคด าเนินการหาเสียงสนับสนุนพรรค จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 
วันที่  16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
 08.00-08.30 น.  ประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคครั้งที่ 1 
วันที่  23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
 08.00-08.30 น.  ประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคครั้งที่ 2 
วันที่  5 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 08.00-08.30 น.  ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนักเรียน  

13.00-13.30  นับคะแนน และประกาศผล 
________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


