
โครงการ 1            โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามของนักเรียน 
แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตรท่ี   1      
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเน่ือง 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล 
ระยะเวลาดําเนินการ               พฤษภาคม   2554 – มีนาคม   2555 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 6              
มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   ซึ่งในการ
จัดการศึกษาตามแนวทางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดน้ัน  จําเปนหนาที่
สถานศึกษาจะตองมีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนอยางรอบดาน  เพื่อสรางเสริมใหนักเรียนเปน
คนที่มีคุณภาพและมีความสมบูรณในการดํารงชีวิต 
2. วัตถุประสงค 

2.1   ผลผลิต ( out puts ) 
ดานปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน)ทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งดานวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม อยางรอบดาน 

ดานคุณภาพ 
2.  นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน)ที่ผานการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู           
    สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีคุณภาพ   ตามศักยภาพของตนเองอยางสูงสุด 

     2.2   ผลลัพธ  ( out comes ) 
 1.   นักเรียนที่ผานการพัฒนา  สามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนผูที่มีคุณธรรม   จริยธรรม  มีความ    
                เอื้อเฟอเผื่อแผ  และมีจิตใจที่ดีงาม               
3. เปาหมาย 

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน)ทุกคน ที่เขารวมโครงการมีพัฒนาการทั้งทางดาน
คุณธรรม  จริยธรรม   ดานความรูทางวิชาการที่ดีข้ึน     

 
4. กิจกรรมและการดําเนินการ  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามของนักเรียน  
  

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
4.1 กิจกรรมการเขาคายพุทธบุตร 9-10 มิ.ย.54 นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล 
4.2 กิจกรรมออมวันละนิดจิตแจมใส พ.ค. 54 – มี.ค. 55 นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 

4.3 กิจกรรมบันทึกความดี พ.ค. 54 – มี.ค. 55 นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 
4.4 กิจกรรมแบงกลุมสีชวยกัน พ.ค. 54 – มี.ค. 55 นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 
4.5   กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน มี.ค.55 นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 
4.6 กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกลและอยูคายพักแรม ม.ค. 55 นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร 

 
 



 
5. งบประมาณ  งบประมาณคาใชจายรายหัวและงบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป   =   14,500   บาท 

                 - รายหัว                     ..........4000...... บาท 
                 - อุดหนุนเรียนฟรี15 ป    .......10,500...... บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาใชจายตามรายการจําแนกรายจายงบประมาณ กิจกรรมและรายละเอียด 
การใชงบประมาณ 

งบ 
ประมาณ งบ

บุคลากร 
คา 

ตอบแทน 
คาใช
สอย 

คาวัสดุ งบ
ลงทุน 

1. กิจกรรมการเขาคายพุทธบุตร   8,000       8,000  
2. กิจกรรมออมวันละนิดจิตแจมใส    -   
3. กิจกรรมบันทึกความดี    -   
4. กิจกรรม แบงกลุมสีชวยกัน       
5. กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน       
6. กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกลและอยูคายพักแรม  6,500     6,500  
       

รวมทั้งสิ้น 14,500  14,500 



6. การประเมินโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 
ผลผลิต   
เชิงปริมาณ/คุณภาพ 

1. นักเรียน ทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาตนเองในดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และดานวิชาการ  

   
 

  2.  นักเรียนรอยละ  96  ที่รวมโครงการไดรับทักษะ ความรู
เพิ่มข้ึน  สงผลใหเกิดการพัฒนาตนเองไดอยางรอบดาน 
    

 
 
- การสํารวจ 
- ตรวจรายงาน 
 
 
- การทดสอบ/  
ประเมิน 

 
 
- แบบสํารวจ 
- รายงานโครงการ 
- แบบสํารวจ 
 
- แบบสํารวจ 
- รายงานโครงการ 

ผลลัพธ   
1. นักเรียนที่รวมโครงการ รอยละ 95  มีพัฒนาการในดานความ

ประพฤติที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่ดี 
2.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามตัวบงช้ี 
         

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  การสอบถาม/  
แบบสอบถาม 

 
 

(ลงชื่อ)     ผูเสนอโครงการ 
                         (นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล) 
                     ตําแหนง ครโูรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน) 
 

                                     (ลงช่ือ) ร.ต.ต.                         ผูเห็นชอบโครงการ 

                                                  (กําจัด    จาวรรณ) 
              ตําแหนง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน) 
 
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 
   .................................................................................................................. 

                                   (ลงช่ือ)                                  ผูอนุมัติโครงการ 

                         ( นายโกศล  เพ็ชรสาริกิจ ) 
                ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45 (บานดอนแทน) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ 
 

               สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
                ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมที่ 1 
 
1.ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมเขาคายพุทธบุตร 
2.  ประเภทกิจกรรม (    )   กิจกรรมหลัก 
   ()   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3. ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล  
4. วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อใหนักเรียน คร ูและชุมชนไดปฏิบัติธรรม   
    2. เพื่อใหนักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติธรรม  
                                3. เพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางภูมิคุมกันที่ดีตอการไมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด 

5. เปาหมาย   5.1 ดานผลผลิต  ( )  นักเรียน   () ครู  (     ) อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
        5 .2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน...........8,000..............บาท 
6. การดําเนินงาน 1. ประชุมนัดหมายบุคลากรในโรงเรียน(คร,ู นักเรียน, ชุมชน) เตรียมเครื่องแตงกายชุดขาว 
                        2. นักเรียนมอบพานบูชาพระอาจารยเพื่อมอบตัวเปนศิษยพระพุทธเจา 
                        3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมคายพุทธบุตร 
     4. ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   วันที่ 9 – 10 เดือน     พฤษภาคม   พ.ศ. 2554       
8. การใชจายงบประมาณ 
 1.  จายคาอาหาร,นํ้าด่ืม            จํานวน   4,000  บาท 
 2.  จายวัสดุ           จํานวน   4,000  บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. นักเรียนและครูปฏิบัติไดปฏิบัติธรรม   
 2. นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติธรรม 
          3. นักเรียนจิตสํานึกและสรางภูมิคุมกันที่ดีตอการไมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด 
          4. นักเรียนไดปฏิบัติจริงสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
                                                              (ลงช่ือ)  ............................................ผูเสนอแผน/กิจกรรม 
                                                                          (นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล) 
                                                                            ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 2 
 
1.  ชื่อกิจกรรม   ออมวันละนิดจิตแจมใส  
2.  ประเภทกิจกรรม (    )   กิจกรรมหลัก 
   ()   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเก็บออม   
    2. เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง     
                                3. เพื่อใหนักเรียนรูจักพฤติกรรมที่เรียกวา  “การออม” 

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ( )  นักเรียน   () ครู  (   ) อาคารสถานที ่ (   )  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน.....- .......บาท 
6.  การดําเนินงาน 1.  ประชุมนักเรียนเพื่อใหความรู ประโยชนพฤติกรรมการออมเงิน   
                        2.  นักเรียนนําเงินมาฝากหัวหนาหอง    
                        3.  หัวหนาหองรับฝากเงินลงในสมุดฝากรายบุคคลและนําฝากธนาคาร 
     4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่  18  พฤษภาคม  2554  ถึง   วันที่  31  มีนาคม  2555        
8.  การใชจายงบประมาณ   - 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบประเมิน 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเก็บออม 
2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง   
3. นักเรียนมีพฤติกรรมการการออม 

                                                       
                                                        (ลงช่ือ)  ............................................ผูเสนอแผน/กิจกรรม 

                                                                 ( นางสาวดารัตน  ไชยชนะ ) 
                                                                      ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 3 
 

 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมบันทึกความดี 
2.  ประเภทกิจกรรม (    )   กิจกรรมหลัก 
   ()   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการจดบันทึก   
    2. เพื่อใหนักเรียนมีความตระหนักในการทําความดี                         

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ( )  นักเรียน   () ครู  (     ) อาคารสถานที ่ (  )  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช      จํานวน......-..........บาท 
6.  การดําเนินงาน 1. นักเรียนและครูรวมกันออกแบบสมุดบันทึกความดี 
                        2. นักเรียนจดบันทึกความดีที่ตนเองไดปฏิบัติลงในสมุดทุกวัน 
     3.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่...1....เดือน ....มิถุนายน....พ.ศ. ...2554 ......ถึง       
    วันที่...28....เดือน ....กุมภาพันธ....พ.ศ. ...2555        
8.  การใชจายงบประมาณ      - 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. นักเรียนมีนิสัยรักการจดบันทึก   
 2. นักเรียนมีความตระหนักในการทําความดี  
 
                                                               (ลงช่ือ) .......................................ผูเสนอแผน/กิจกรรม 
                                                                      (นางสาวดารัตน   ไชยชนะ) 
                                                                         คร ูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 4 
1.  ชื่อกิจกรรม   แบงกลุมสีชวยกัน 
2.  ประเภทกิจกรรม (    )   กิจกรรมหลัก 
   ()   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม  1. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอความรับผิดชอบ 

 2. เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง     
 3. เพื่อใหนักเรียนรูจักพฤติกรรมที่เรียกวา  “ความรับผิดชอบ” 

5.  เปาหมาย   5.1 ดานผลผลิต  ( )  นักเรียน   () ครู  () อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
         5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน...........-............บาท 
6.  การดําเนินงาน  1.  ประชุมบอกนักเรียนถึงเขตรับผิดชอบในการทําความสะอาด       

2.  ครูนํานักเรียนเดินบอกบริเวณจริง 
                          3.  ครูนํานักเรียนทําความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ  

4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  18   พฤษภาคม    2554   มีนาคม    2555 
9.  การใชจายงบประมาณ       - 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบประเมิน 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 

1. นักเรียนต้ังใจทําความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ 
2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง   
3. นักเรียนรูจักวิธีกระทําที่เรียกวา “ความรับผิดชอบ” 

  
 
                                                          (ลงช่ือ)  ............................................ผูเสนอแผน/กิจกรรม 
                                                                   ( นางสาวดารัตน  ไชยชนะ ) 
                                                                        ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมที่ 5 
 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
2.  ประเภทกิจกรรม (    )   กิจกรรมหลัก 
   ()   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อใหนักเรียนไดฝกความอดทน การแบงปน และการชวยเหลือตนเองและผูอื่น  
    2. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการดํารงชีวิตอยางเรียบงายรูจักการแกปญหา 
                                   ในระบบกลุม 
                                3. เพื่อใหนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ()  นักเรียน   () ครู  (   ) อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน...........6,500..............บาท 
6.  การดําเนินงาน 1.  ประชุมนัดหมายนักเรียนในการเตรียมตัว, เตรียมอุปกรณ และของใชสวนตัว 

   2.   ลูกเสือเดินทางไกลไปใหถึงคายที่พักแรม 
                        3.   ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมการอยูคายพักแรม 
     4.   ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  เดือน ......มกราคม............พ.ศ. 2555      
8.  การใชจายงบประมาณ 
 1.  จายคาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการ    จํานวน..........1,000.........บาท 

2.  จายคาอาหาร, นํ้าด่ืม                       จํานวน.........5,500.........บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. นักเรียนมีความอดทน การแบงปน และการชวยเหลือตนเองและผูอื่น 
 2. นักเรียนไดเรียนสามารถดํารงชีวิตอยางเรียบงายใชระบบกลุมในการแกปญหา  
          3. นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
                                                                (ลงช่ือ)  .................................. ผูเสนอแผน/กิจกรรม 
                                                                       ( นางสาวดารัตน  ไชยชนะ) 
                                                                         คร ูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 6 
 

 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 
2.  ประเภทกิจกรรม (    )   กิจกรรมหลัก 
   ( )   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม  
               1. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

          2. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค 
              และ หนาที่ตามระบบประชาธิปไตย 

3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบรวมกันในการรักษาไวซึ่งประโยชนทั้งปวงของ       
   โรงเรียน 
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรยีนมีความรับผิดชอบรวมกันในการรักษาไวซึ่งประโยชนทั้งปวงของ  
    โรงเรียน 
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในดานวิชาการและประสบการณของนักเรียน 
6. เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เดนชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
7. เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

5.  เปาหมาย   5.1 ดานผลผลิต  ( )  นักเรียน   () ครู  (     ) อาคารสถานที ่ (  )  ชุมชน 
         5.2 ดานงบประมาณท่ีใช              จํานวน.........-............บาท 
6.  การดําเนินงาน  

         1. ประชุมคณะครูช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการ 
          2.  ขอใหครูทุกคนชวยสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยสอดแทรกอยางสม่ําเสมอในหองเรียน 
               และนอกหองเรียนโดยสัมพันธกับวิชาที่สอน 
          3.  แตงต้ังกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบ 
          4.  เลือกต้ังสมาชิกสภานักเรียนจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3- 6 
          5.  เลือกประธานนักเรียนจากสมาชิกสภานักเรียนที่ไดรับเลือกต้ัง เฉพาะนักเรียน 
                ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
          6.  ประธานนักเรียนแตงต้ังคณะกรรมการฝายบริหาร เพื่อกําหนดนโยบายใหนักเรียนไดปฏิบัติ  
               โดยมีครูเปนผูใหการศึกษา 
          7.  ประชุมกรรมการนักเรียนเดือนละ 2 ครั้ง 
          8.  สรุปผลงานในรอบปการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่...18.....พฤษภาคม.......2554 ถึง.....31.....มีนาคม....2555......      
8.  การใชจายงบประมาณ       - 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 



                     1.  นักเรียนเขาใจในหลักประชาธิปไตย รูจักปกครองตนเอง 
2.  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

               3.  นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
               4.  นักเรียนไดปฏิบัติจริงสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
 
 
  
  
                                                               (ลงช่ือ) .......................................ผูเสนอแผน/กิจกรรม 
                                                                      (นางสาวดารัตน   ไชยชนะ) 
                                                                         คร ูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


