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โครงการที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่ 2. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์      
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
   ข้อ  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   4  ประเด็นพิจารณา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายประสาร  พัฒยา 

นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์ 
กลุ่มสาระฯศิลปะ 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 
ในสภาพสังคมโดยทั่วไป เด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุด ความเป็นอยู่ที ่ดีของเด็กความรู้

ความสามารถ และพละกำลังของเด็กจะกำหนดอนาคตของสังคมนั้นๆ นักการศึกษาในทั่วโลกล้วนทราบดีว่า
ความมีชีวิตชีวาของเด็กที่มีสุขภาพดี ความอยากรู้อยากเห็น ตลอดจนความพร้อมที่จะเรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่ๆ ของเด็กนั้นไม่มีขอบเขตสิ้นสุด ถ้าเด็กมีสุขภาพไม่ดีจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กไม่มีความรู้และทักษะ ทำให้เป็น
ประชากรที่ไม่มีสมรรถภาพ และไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงได้ ดังนั้น เพ่ือให้เด็ก
มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองป้องกัน ดูแล เอาใจใส่ ทั้งทางสุขภาพและอารมณ์ เด็ก
จึงจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที ่

สภาวะสุขภาพดี คือ สิ่งที่ประชาชนเป็นผู้สร้างขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมต่างๆ  ที่ตนอาศัยอยู่หรือการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น บ้าน สถานศึกษา ที่ทำงาน การเล่น การคบเพื่อนการมีคู่ครอง การมี
เพศสัมพันธ์ เป็นต้น สภาวะสุขภาพที่ดีเกิดจากการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น สามารถตัดสินใจและควบคุม
สภาวการณ์ต่างๆ ได้ในชีวิตประจำวัน ประกอบกับสังคมที่อยู่อาศัยมีสภาวะที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของ
สมาชิกในสังคม 

การมีความสุนทรียภาพของนักเรียน เป็นการแสดงออกถึงความสามารถของตน มีความภาคภูมิใจใน
ผลงานด้านศิลปะและการมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านศิลปะจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน  ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ที่กล่าวถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ว่าต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ์การประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  จากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพนักเรียน 
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 1 ที่ได้กำหนดคุณลักษณะของ
ผู้เรียนให้มีสุขภาพท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 

รหัสโครงการ 

0 2 2 5 6 5 
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2.  วัตถุประสงค ์
 

2.1  ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2.2   ผู้เรียนมีค่านิยม  12  ประการ  
2.3   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนวิชา หน้าที่พลเมือง 
2.4   ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
2.5 นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และพัฒนาการทางร่างกายเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   
 
3. เป้าหมาย 
 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ  70 
 3.1.2 ผู้เรียนมีค่านิยม  12  ประการ อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ  70 
 3.1.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนวิชา หน้าที่พลเมืองระดับ 3  ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70 
 3.1.4 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  คิดเป็นร้อยละ 70  ขึ้นไป 
 3.1.5 นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และพัฒนาการทางร่างกายเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ในระดับผ่าน คิดเป็นร้อยละ  70   
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.1.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดี  
 3.1.2 ผู้เรียนมีค่านิยม  12  ประการ อยู่ในระดับ ดี  
 3.1.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนวิชา หน้าที่พลเมืองระดับ 3  ขึ้นไป  
 3.1.4 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 3.1.5 นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และพัฒนาการทางร่างกายเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ในระดับผ่าน  
  
 

4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
 4.1.1 ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับโครงการ 
 4.1.2 ศึกษาผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 
 4.1.3 ศึกษาบริบทและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 
 4.1.4 จัดทำโครงการ เสนอต่อฝ่ายบริหาร   

4.2 ขั้นดำเนินการ (D) 
 4.2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
 4.2.2  ดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อดังนี้ 
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ข้อที่ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลา 
ทีดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา 
ทีด่ำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 พิธีไหว้ครู   มิถุนายน 0 อ. ธมนวรรณ 
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ 

  สิงหาคม 2,000 อ.วิราศิณี 

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

  มิถุนายน 1,000 อ.วิรยา 

4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  กรกฎาคม 1,000 อ.ชลชรัส 

5 แห่เทียนพรรษา   กรกฎาคม 1,000 อ.วิลาสินี 
6 วันสถาปนาลูกเสือ   กรกฎาคม 1,000 อ.ชลชรัส 
7 วันภาษาไทย   กรกฎาคม 3,000 อ.วิลาสินี 
8 วันวิทยาศาสตร์   สิงหาคม 3,000 อ.ธีระพงษ์ 
9 วันต่อต้านยาเสพติด   มิถุนายน 1,000 อ.ประสาร 
10 วันปีใหม่, วันคริสตร์มาส  ธันวาคม 2,000   อ.ธมนวรรณ 
11 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ 
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อ
แห่งชาติ) 

ธันวาคม 1,000   อ.ณัฐกิตติ์ 

12 ส่งเสริมประชาธิปไตย   กันยายน 1,000 อ.ประสาร 
13 นักศึกษาวิชาทหาร   มิถุนายน 2,000 อ.ประสาร 
14 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี   มกราคม 10,000 อ.ชลชรัส 
15 ปัจฉิมนิเทศ   มีนาคม 4,000 อ.ศิริยุภา 
16 ธนาคารโรงเรียน   ตลอดปี 1,000 อ.นวรัตน์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                 3,000                 31,000  
รวมท้ังสิ้น 34,000 
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4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)  
 4.2.1 ประชุมกำหนดการติดตามประเมินผล 
 4.2.2  ผู้บริหารและผู้บริหารโครงการ นิเทศการติดตามการดำเนินงานและคอยอำนวยความ

สะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 
4.4  ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 

 4.4.1 สรุปและประเมินโครงการ 
 4.4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ นำเสนอฝ่ายบริหาร เพ่ือจัดทำรายงานประจำปี 

 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ข้อที ่ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลา 
ทีดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา 
ทีด่ำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 พิธีไหว้ครู   มิถุนายน 0 อ. ธมนวรรณ 
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

  สิงหาคม 2,000 อ.วิราศิณี 

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี 

  มิถุนายน 1,000 อ.วิรยา 

4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  กรกฎาคม 1,000 อ.ชลชรัส 

5 แห่เทียนพรรษา   กรกฎาคม 1,000 อ.วิราศิณี 
6 วันสถาปนาลูกเสือ   กรกฎาคม 1,000 อ.ชลชรัส 
7 วันภาษาไทย   กรกฎาคม 3,000 อ.วิลาสินี 
8 วันวิทยาศาสตร์   สิงหาคม 3,000 อ.ธีระพงษ์ 
9 วันต่อต้านยาเสพติด   มิถุนายน 1,000 อ.ประสาร 

10 วันปีใหม่ ธันวาคม 2,000   อ.ธมนวรรณ 
11 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ 
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) 

ธันวาคม 1,000   อ.ณัฐกิตต์ิ 

12 ส่งเสริมประชาธิปไตย   กันยายน 1,000 อ.ประสาร 
13 นักศึกษาวิชาทหาร   มิถุนายน 2,000 อ.ประสาร 
14 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี   มกราคม 10,000 อ.ชลชรัส 
15 ปัจฉิมนิเทศ   มีนาคม 4,000 อ.ศิริยุภา 
16 ธนาคารโรงเรียน   ตลอดปี 1,000 อ.นวรัตน์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                 3,000                 31,000  
รวมทั้งสิ้น 34,000 
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6.  งบประมาณ  
 
6.1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          34,000     บาท 

กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่   

6.2 เงินอุดหนุนรายหัว               0         บาท 
 6.3 เงินรายได้สถานศึกษา 

-  เงินระดมทรัพยากร                         บาท 
-  เงินอ่ืนๆ  (ระบุ                                       )                     บาท 

รวมทั้งสิ้น  34,000    บาท  
หมายเหตุ  แต่ละกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 
7. ปฏิทินการดำเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ไหว้คร ู        ✓    
2 วนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเดจ็พระ
นางเจ้าสิริกติิ์

พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง 
และวนัแม่แหง่ชาต ิ

         ✓  

3 วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเดจ็พระ
นางเจ้าสทุิดา พชัรสธุา
พิมลลกัษณ พระบรม
ราชิน ี

       ✓    

4 วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 

        ✓   

5 แห่เทียนพรรษา         ✓   



๓๙ 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 วันสถาปนาลูกเสือ         ✓   
7 วันภาษาไทย         ✓   
8 วันวิทยาศาสตร์          ✓  
9 วันต่อต้านยาเสพติด        ✓    
10 วันปีใหม่   ✓         
11 วันคล้ายวันพระบรม

ราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร (วันพ่อ
แห่งชาติ) 

  ✓         

12 ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

          ✓ 

13 นักศึกษาวิชาทหาร        ✓    
14 เข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือ – เนตรนารี 
   ✓        

15 ปัจฉิมนิเทศ      ✓      
16 ธนาคารโรงเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

8.  การประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ 
พิธีไหว้ครู -การสังเกต 

การเข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบ
สังเกตการณ์เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ 

-การสังเกต 
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบ
สังเกตการณ์เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา 

-การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 



๔๐ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชิน ี

เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 

-การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

แห่เทียนพรรษา -การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

วันสถาปนาลูกเสือ -การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

วันภาษาไทย -การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

วันวิทยาศาสตร ์ -การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

วันต่อต้านยาเสพติด -การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

วันปีใหม ่ -การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

วันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) 

-การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

ส่งเสริมประชาธิปไตย -การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 



๔๑ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ 
นักศึกษาวิชาทหาร -การสังเกต 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนาร ี

-การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

ปัจฉิมนิเทศ -การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

ธนาคารโรงเรียน - ตรวจสอบจำนวนผู้
ฝากเงิน และเปิดบญัชี
ธนาคาร 

- สมุดบัญชีเงิน
ฝาก 

เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์  คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
เข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดีมาก 
เข้าร่วม 70 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ ดี 
เข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ คือระดับ พอใช ้
เข้าร่วม  50  เปอร์เซ็นต์  คือ ระดับ ตอ้งปรับปรุง 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
9.2 ผู้เรียนมีค่านิยม  12  ประการ  
9.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนวิชา หน้าที่พลเมือง 
9.4 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
9.5 นกัเรียนมีน า้หนกั  สว่นสงู  และพฒันาการทางร่างกายเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ   
 
 

 

…………………………………….. 
(    นายประสาร  พัฒยา   ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

…………………………………….. 
(    นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์   ) 

คร ู
ผู้เสนอโครงการ 

 

 
 

…………………………………….. 
 
 

(นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 


