
 

เพ่ือเตรียมความพร้อม  
ปูพื้นฐานระบบประชาธิปไตย กับ 
ผู้เยาว์สร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จัก
ระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกา 
ความรบัผิดชอบต่อหมู่ ชุมชน  และ 
สังคมได้อย่างเหมาะสม   
 

รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือ 
เป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุข โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการ วิธีการ คือ  ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ผู้เกี่ยวข้อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
รับผิดชอบ  รับสมัครประชาสัมพันธ์หาเสียงและน าเสนอ
นโยบาย  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่งตั้งประธานนักเรียน 
พร้อมทั้งให้ประธานนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ในแต่ละฝ่าย เพื่อก าหนดนโยบายให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยมี
ครูเป็นที่ปรึกษา สุดท้ายสรุปผลงานในรอบปีการศึกษา 
และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 

นักเรียนสามารถปฏิบัติตน ใน 
การเลือกตั้งใระดับหมู่บ้าน ต าบล ตลอดจน
ระดับประเทศได้อย่างถูกต้องสามารถแนะน า 
เพ่ือน สมาชิกในชุมชน และบุคคลรอบข้างได้อย่าง
ถูกและเหมาะสม เข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จัก
ปกครองตนเอง  สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  มีระเบียบ
วินัย    มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ได้
ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิต 
     ประจ าวัน  ได้อย่างเหมาะสม  
 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 



กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

1. ความรู้ในการท ากิจกรรม 

 เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จัก
ระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม  การน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้ 
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าท่ีตามระบบ

ประชาธิปไตย 

3.เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น า และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 

4.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น 

5.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึง่ประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 

3. เหตุผลที่ท า 

โรงเรียนเป็นส่วนหนึง่ของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีใน
สังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตน
พึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรท่ีจะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ใน
โรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
4. กระบวนการข้ันตอน/วิธีการ 

 1. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ผู้เกี่ยวข้อง 

 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับผิดชอบ 

 3. รับสมัครประชาสัมพันธ์หาเสียง และน าเสนอนโยบาย 

 4. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

5. แต่งต้ังประธานนักเรียน พร้อมท้ังให้ประธานนักเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการนักเรียนในแต่ละฝ่าย เพื่อ 
ก าหนดนโยบายให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา 

6.  สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
5. ความเหมาะสม /อัตลักษณ์ 

 นักเรียนสามารถปฏิบัติตน เป็นแบบอย่าง ในการเลือกตั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล ตลอดจนระดับประเทศได้

อย่างถูกต้องสามารถแนะน าเพื่อน สมาชิกในชุมชน และบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกและเหมาะสม 



 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง 
2. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3.นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4.นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
5.นักเรียนรู้และเข้าใจการท างานเป็นหมู่คณะ  

7. ความภาคภูมิใจ 

โรงเรียนสามารถฝึกฝนให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้น า  มีความรักสามัคคี  เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็น

พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกท้ังเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง 

และเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

ช่ือ นางสาวอารมย์   สินสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียน รู้จักระเบียบ 
ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม  การน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จัก 
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ใหน้ักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรม 
ในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  
ความเสมอภาคและหน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย มีประสบการณ์ในการเป็นผู้น า และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยท่ี
ถูกต้องรู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นและส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึง่ประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 

โรงเรียนเป็นส่วนหนึง่ของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีใน

สังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตน

พึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรท่ีจะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ใน

โรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลัก

ประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการ วิธีการ คือ  ประชุมช้ีแจง

วัตถุประสงค์ผู้เกี่ยวข้อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับผิดชอบ  รับสมัครประชาสัมพันธ์หาเสียงและน าเสนอ

นโยบาย  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่งต้ังประธานนักเรียน พร้อมท้ังให้ประธานนักเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการนักเรียน

ในแต่ละฝ่าย เพื่อก าหนดนโยบายให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา สุดท้ายสรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และ

เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 นักเรียนสามารถปฏิบัติตน เป็นแบบอย่าง ในการเลือกตั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล ตลอดจนระดับประเทศได้

อย่างถูกต้องสามารถแนะน าเพื่อน สมาชิกในชุมชน และบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกและเหมาะสม นกัเรียนเข้าใจในหลัก

ประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง  สามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีระเบียบวินัย  มี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ได้ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจ

การท างานเป็นหมู่คณะ และโรงเรียนสามารถฝึกฝนให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้น า  มีความรักสามัคคี  เข้าใจขั้นตอน

การเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกท้ังเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดี

ของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

ช่ือ นางสาวอารมย์   สินสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 

 

 



 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 

เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จัก

ระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่าง

เหมาะสม  การน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตน

ให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้ 

 

โรงเรียนเป็นส่วนหนึง่ของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีใน

สังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตน

พึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรท่ีจะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ใน

โรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลัก

ประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยใช้ขัน้ตอนกระบวนการ วิธีการ คือ  ประชุมช้ีแจง

วัตถุประสงค์ผู้เกี่ยวข้อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับผิดชอบ  รับสมัครประชาสัมพันธ์หาเสียงและน าเสนอ

นโยบาย  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่งต้ังประธานนักเรียน พร้อมท้ังให้ประธานนักเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการนักเรียน

ในแต่ละฝ่าย เพื่อก าหนดนโยบายให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา สุดท้ายสรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และ

เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 

นักเรียนสามารถปฏิบัติตน เป็นแบบอย่าง ในการเลือกตั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล ตลอดจนระดับประเทศได้

อย่างถูกต้องสามารถแนะน าเพื่อน สมาชิกในชุมชน และบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกและเหมาะสม นกัเรียนเข้าใจในหลัก

ประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง  สามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีระเบียบวินัย  มี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ได้ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจ

การท างานเป็นหมู่คณะ และโรงเรียนสามารถฝึกฝนให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้น า  มีความรักสามัคคี  เข้าใจขั้นตอน

การเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกท้ังเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดี

ของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 



 


