
โครงการประชาธิปไตยในอุดมคติ ตามวิถีประชาธิปไตย 
โรงเรียนคลองลานจินดาศักด์ิ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

 
๑. หลักการและเหตผุล 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน เป็นสถานที่ที่พึงปลูกฝังความรู้ความเข้าใจที่มีต่อ
ประชาธิปไตย จึงเล็งเห็นว่าควรมีการเสริมสร้างความเข้าใจต่อการเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติตน และหน้าที่ ที่พึงกระทำต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม จึงเห็นสมควรที่จะจัด
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจต่อการเป็นประชาธิปไตย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยแก่นักเรียน ให้เข้าถึง
ประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 

ผู้จัดทำโครงการจึงตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็น
กลุ่มเยาวชนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการปลูกฝังและการเข้าใจวิถีประชาธิปไตย สามารถเป็นผู้ที่ทำ
ประโยชน์คืนสู่สังคมและประเทศชาติได้ เป็นเยาวชนที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะเพื่อชุมชนสังคม จึงจัดทำโครงการ
เยาวชนคนละมือจิตอาสา ตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของเยาวชน รวมทั้ง
ช่วยส่งเสริมและเป็นกำลังทำให้สังคมมีความมั่นคงและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจที่มีต่อประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
๒.๒ เพื่อฝกึให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝกึการเป็นผู้นำที่ดี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
๒.๓ เพื่อพฒันาทักษะทางด้านศิลปะ และนำไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ 
 

๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๑. นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๓ คน ผู้ชาย จำนวน ๒๒ คน 

ผู้หญิง จำนวน ๓๑ คน 
๒. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ระดับช้ันปีที่ ๓ จำนวน ๒๒ คน และระดับช้ันปีที่ ๒ จำนวน 

๒๐ คน 
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน ๙๕ คน 
 

๔.ระยะเวลาการดำเนินงาน 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.  
 

๕.สถานท่ีจัดโครงการ 
ห้องโสตทัศณูปกรณ์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัด

กำแพงเพชร 
 



๖. งบประมาณ 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 2๙ ตลุาคม พ.ศ. 2563 รหัสโครงการ 6408000047 รหัสกิจกรรม 1070001250144 
 

รายการใช้จา่ย รายละเอียดคา่ใช้จา่ย จำนวนเงิน หมายเหต ุ

วันพฤหัสบดีท่ี 2๙ ตลุาคม พ.ศ. 2563 
โครงการอบรมประชาธิปไตยในอุดมคติ ตามวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนคลองลานจินดาศักดิ์  
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

ค่าตอบแทนวิทยากร  
4 ช่ัวโมง* 600 บาท = 2,400 
ขอเบิกเพียง 1,600 บาท 

1,600  

ค่าอาหารว่าง  70 คน *35 บาท * 2  4,900   
ค่าอาหารกลางวัน   70 คน *10๐ บาท   7,000   

   รวมเงินท้ังสิ้น 13,500  

 
๗.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระบอบประชาธิปไตย 
๗.๒  นักเรียนสามมารถทำงานร่วมกันเป็นทีม ไดฝ้กึการเป็นผู้นำที่ดี และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
๗.๓  ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำทักษะและความรู้ที่ได้รบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมได้ 
 

๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๘.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการรูจ้ักการใช้สิทธิและหน้าที ่รวมถึงได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตยจากประสบการณ์จรงิ 

จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง 
๘.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาสังเคราะห์เป็นภาพวาด  
 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
9.1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ระดับช้ันปีที่ ๓ และระดับช้ันปีที่ ๒ 
9.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ และ อาจารย์อิสสราพร  กล่อมกล่ำนุ่ม   
 

๑๐.การประเมินผล 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๘๐ เรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตนอย่างเป็นประชาธิปไตยได้ และสามารถ
นำความรู้มาสังเคราะห์เป็นภาพวาดในหัวข้อ “ประชาธิปไตยในอุดมคติ” ได ้
 



กำหนดการโครงการประชาธิปไตยในอุดมคติ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐8.๐๐ - ๑7.๐๐ น. 

ห้องโสตทัศณูปกรณ์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักด์ิ  
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
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วันพฤหัสบดีท่ี 2๙ ตุลาคม พ.ศ. 2563 
๐๘.๐๐ –  ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน  
 
๐๘.๓๐ –  ๐๙.๐๐ น.  กล่าวรายงานโครงการ  
 โดย ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ 
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา 
 ประธานกล่าวเปิดงาน  
 โดย นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนา

จินดาศักดิ์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จั งห วัด
กำแพงเพชร  

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เรื่อง การอบรมประชาธิปไตยในอุดมคติ ตามวิถีประชาธิปไตย 
    วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม   
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

    
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรื่อง การอบรมประชาธิปไตยในอุดมคติ ตามวิถีประชาธิปไตย 

    วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม   
 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 
๑๓.๐๐ – ๑5.๐๐ น.  การอบรมประชาธิปไตยในอุดมคติ ตามวิถีประชาธิปไตย 

    วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ 
 รองคณบดฝี่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  
 
๑5.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  เรื่อง “วาดภาพสื่อถึงประชาธิปไตยในอุดมคติ” 

    วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ 
 รองคณบดฝี่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  

 หมายเหตุ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง  
และมีกจิกรรมสันทนาการตลอดกจิกรรม 
 


