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โครงการ   พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม 2561 – มีนาคม 2562 
กลุ่มสาระ/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ท้ัง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็น ผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีการส่งเสริมให้
จัดกิจกรรมดังกล่าวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อีกท้ังยังได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อตอบสนอง
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ตลอดจนได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมแนะแนว 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
3. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
4. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมชุมนุม 
5. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีตนเองถนัดและสนใจอย่างมีความสุข 
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4. วิธีการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 

และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
มี.ค. 2561 นายอนุกูล  วังเวียงทอง 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน มี.ค. 2561 นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแนะแนว 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
Plan วางแผน 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
2. เขียนโครงการ    
3. เสนอเพื่อรับการอนุมัติ   
Do ปฏิบัติ 
4. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
Check ประเมินผล 
5. ติดตามผลการด าเนินงาน  
6. ประเมินผล     
7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข 
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข  

 
 
 

มี.ค. 2561 
มี.ค. 2561 
มี.ค. 2561 

 
พ.ค. 61 – ก.พ. 62 

 
ก.พ. 2561 
ก.พ. 2561 
ก.พ. 2561 

 
ก.พ. 2561 

นางสายรุ้ง  รักษาดี 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
Plan วางแผน 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
2. เขียนโครงการ    
3. เสนอเพื่อรับการอนุมัติ   
Do ปฏิบัติ 
4. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
Check ประเมินผล 
5. ติดตามผลการด าเนินงาน  
6. ประเมินผล     
7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข 
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข  

 
 
 

มี.ค. 2561 
มี.ค. 2561 
มี.ค. 2561 

 
พ.ค. 61 – ก.พ. 62 

 
ก.พ. 2562 
มี.ค. 2562 
มี.ค. 2562 

 
มี.ค. 2562 

นายรวี  คิดอ่าน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
Plan วางแผน 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. เขียนโครงการ    
3. เสนอเพื่อรับการอนุมัติ   
Do ปฏิบัติ 
4. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
Check ประเมินผล 
5. ติดตามผลการด าเนินงาน  
6. ประเมินผล     
7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข 
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข  

 
 
 

มี.ค. 2561 
มี.ค. 2561 
มี.ค. 2561 

 
พ.ค. 61 – ก.พ. 62 

 
ก.พ. 2562 
มี.ค. 2562 
มี.ค. 2562 

 
มี.ค. 2562 

นางสมศรี  สวัสดี 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
Plan วางแผน 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
2. เขียนโครงการ    
3. เสนอเพื่อรับการอนุมัติ   
Do ปฏิบัติ 
4. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
Check ประเมินผล 
5. ติดตามผลการด าเนินงาน  
6. ประเมินผล     
7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข 
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข  

 
 
 

มี.ค. 2561 
มี.ค. 2561 
มี.ค. 2561 

 
พ.ค. 61 – ก.พ. 62 

 
ก.พ. 2562 
มี.ค. 2562 
มี.ค. 2562 

 
มี.ค. 2562 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
Plan วางแผน 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
2. เขียนโครงการ    
3. เสนอเพื่อรับการอนุมัติ   
Do ปฏิบัติ 
4. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
 

 
 
 

มี.ค. 2561 
มี.ค. 2561 
มี.ค. 2561 

 
พ.ค. 61 – ก.พ. 62 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน ก.พ. 2562 นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
 Check ประเมินผล 

5. ติดตามผลการด าเนินงาน  
6. ประเมินผล     
7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข 
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข  

 
ก.พ. 2562 
มี.ค. 2562 
มี.ค. 2562 

 
มี.ค. 2562 

 

5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 2562 นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
 
6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณจ านวน 120,000 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  () เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน   120,000 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมแนะแนว 24,800 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 23,765 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 23,000 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมชุมนุม 44,395 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 4,040 

 
7. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.ร้อยละของนักเรียนเลือก
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ท่ีตนเองถนัดและสนใจ   

 -ส ารวจจ านวน
นักเรียนท่ีเลือก
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 
-สังเกตการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากร 
และนักเรียน 
- สังเกตจากการส่ง
งานวัดผลประเมินผล 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสรุปการให้
ความร่วมมืองาน
วัดผล 
-แบบบันทึกกิจกรรม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีตนเองถนัดและสนใจอย่างมีความสุข 

2. ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                        (นายอนุกูล  วังเวียงทอง)                
                                                  ครู                                      
 
 

            ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมติัโครงการ 
                                      (นายบุญเทพ    พิศวง) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



253 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 1 
 

ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมแนะแนว 
ผู้รับผิดชอบ นางสายรุ้ง  รักษาดี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ด้านการศึกษาและอาชีพ เพื่อน าไปวางแผน 
   การศึกษาต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสม  

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะครู       จ านวน   60    คน  
2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   จ านวน   950  คน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ

โครงการ และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
เดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม 2561 

นางสายรุ้ง  รักษาดี 
 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  เดือน พฤษภาคม 2561 นางสายรุ้ง  รักษาดี 
3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ของครูที่ปรึกษาแต่ละระดับช้ัน    
3.2  จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนท่ีวางไว้ 
3.3  ประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวโดย
ครูที่ปรึกษา 

ตลอดปีการศึกษา งานแนะแนว 

4 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน กุมภาพันธ์ 2562 นางสายรุ้ง  รักษาดี 
5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 2562 นางสายรุ้ง  รักษาดี 

 
 

งบประมาณ จ านวน  24,880 บาท 
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ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผู้เรียน ค้นพบความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ
ของตนเอง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 นักเรียนท าแบบทดสอบ
ความสนใจ ความถนัด
ในอาชีพ 

แบบทดสอบความสนใจ 
ความถนัดในอาชีพ 

ผู้เรียน ได้รับข้อมูล ข่าวสาร 
ด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อ
น าไปวางแผนการศึกษาต่อ
และเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. บันทึกสถิติการใช้
บริการห้องแนะแนว 
และแหล่งข้อมูลอื่นๆ  
2.ตอบแบบสอบถาม 
 

1. สมุดบันทึกสถิติการ
ใช้บริการห้องแนะแนว 
และแหล่งข้อมูลอื่นๆ  
2. แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถได้รับบริการสนเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 
2. นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ 

ด้านการปรับตัวในสังคม และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่างเหมาะสม 
3. ห้องแนะแนวได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
4. ครูสามารถใช้ห้องแนะแนวในการจัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน  

 
 

ลงช่ือ  .................................. ผู้รับผิดชอบ 
                                 (นางสายรุ้ง  รักษาดี) 
      ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



255 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมแนะแนว 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้(บาท) 
รวม ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 ป้ายไวนิล ท าเนียบนักเรียนศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560  
1 4,000 4,000 

 
4,000 

2 กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 2 ด้าน คละสี 40 6 240  240 
3 กรรไกร  8.5 นิ้ว ตราช้าง  2 60 120  120 
4 มีดคัดเตอร์ ตราช้าง 1801 2 55 110  110 
5 กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ ์ 2 150 300  300 
6 เทปเยื่อกาว 2 หน้า 3/4"x20y.  

อาร์มสตรองค์ TP-601WC 
8 25 200 

 
200 

7 เทปโฟม 1 นิ้วx1 หลา (แพ็ค6ม้วน) 
หลุยส์ 

3 80 240 
 

240 

8 กระดาษโรเนียว A4 500 แผ่น 10 110 1,100  1,100 

9 กระดาษกาวย่นสีแดง น้ าเงิน  
1.5” x 6y  

10 12  120 120 

10 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม / 
Double A (500 แผ่น) 

10 145 1,450  1,450 

11 กระดาษปกการ์ดสีชมพู A4  
150 แกรม (180 แผ่น) 

2 150 150 150 300 

12 ลวดเย็บกระดาษ/ตราช้าง 5 6 30  30 
13 กาว 2 หน้าบาง / 1/2” x 20y 5 20 100  100 
14 กาวแท่งสต๊ิก UHU 8 กรัม 2 35 70  70 
15 ตะกร้าเอกสารลวดเคลือบ 3 ช้ัน 2 210 420  420 
16 กระดาษโฟโต้กรอสซี่ผิวมัน A4 

180แกรม(100 แผ่น) 
1 390  390 390 

17 เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10 2 65 130  130 
18 เทปตัดขอบ 5 มม. (สต๊ิกเกอร์ตีเส้น) สี 5 20 100  100 
19 เทปใส ขนาด 1 นิ้ว Tiptape  

100 หลา แกนใหญ่ 
4 50 200  200 

20 ปากกาเน้นข้อความ ตราช้าง 2 35 70  70 
21 ป้ายช่ือต้ังโต๊ะยาว 15’’ 4 150 600 - 600 
22 เหล็กหนีบด า No. 108 10 5 50 - 50 
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ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้(บาท) 
รวม ภาคเรียน

ท่ี 1 
ภาคเรียน

ท่ี 2 
23 เป็กกด 50 ตัว 10 7 70 - 70 
24 เป็กดอกจัน 2.5’’ 4 25 100 - 100 
25 โพสต์-อิท โน้ต/3M/เบอร์ 653 4 15 60 - 60 
26 แฟ้มโชว์เอกสารปกพีวีซี/ตราช้าง 

No771 
2 120 240 

- 
240 

27 โฟมเกรด AAAขนาด 1’’ 2 120 - 240 240 
28 ถ่าน Alkaline รุ่น Panasonic 

EVOLTA (ถ่านส าหรับใส่ไมค์ลอย) 
2 35 70 

- 
70 

29 เก้าอี้ส านักงาน  Arm Chair Cover 
Three Sizes Office Computer 
Chair Cover Side Zipper  

3 600 1,800 
- 

1,800 

30 ชุดรับแขกโซฟา 1 5,000 5,000 - 5,000 
31 ผ้าแจ็คการ์ดปูโต๊ะชุดรับแขก 2 100 - 200 200 

32 ของท่ีระลึกมอบให้นักเรียนช้ัน ม.6 30 200 - 6,000 6,000 

33 หมึกเติมเครื่องปรินท์เตอร์  
Epson  L 200 ทุกสี   

4 150 600 
 

600 

34 กระดาษถ่ายเอกสารเอ 4/80 แกรม 
Double A500 แผ่น ปรินท์สี 

1รีม 160 160 
 

160 

รวม (สองหม่ืนสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 17,780 7,100 24,880 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lazada.co.th/arm-chair-cover-three-sizes-office-computer-chair-cover-side-zipperdesign-recouvre-chaise-stretch-rotating-lift-chair-cover-intl-11945620.html
http://www.lazada.co.th/arm-chair-cover-three-sizes-office-computer-chair-cover-side-zipperdesign-recouvre-chaise-stretch-rotating-lift-chair-cover-intl-11945620.html
http://www.lazada.co.th/arm-chair-cover-three-sizes-office-computer-chair-cover-side-zipperdesign-recouvre-chaise-stretch-rotating-lift-chair-cover-intl-11945620.html
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 2 
 

ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
ผู้รับผิดชอบ นายรวี   คิดอ่าน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
พุทธศักราช  2551 

2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะลูกเสือ – เนตรนารี 
3. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้เรียนรู้โดยการปฏบิัติจริง 
4. เพื่อเป็นการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี  

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะครู       จ านวน   60    คน  
2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   จ านวน   500  คน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมสัมมนารับมอบนโยบายการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนจากฝ่ายบริหาร 
เดือนมีนาคม – 

พฤษภาคม 2561 
นายรวี  คิดอ่าน 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการครูผู้รับผิดชอบการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 

พฤษภาคม 2561 นายรวี  คิดอ่าน 

3 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ พฤษภาคม 2561 นายรวี  คิดอ่าน 
หัวหน้าลูกเสือ ม.1 – 3 

4 จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน พฤษภาคม 2561 นายรวี  คิดอ่าน 
หัวหน้าลูกเสือ ม.1 – 3 

5 จัดกิจกรรมลูกเสือตามท่ีก าหนดในตารางสอน พฤษภาคม 2561 –   
กุมภาพันธ์ 2562 

ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารี
ทุกคน 

6 วัดผล ประเมินผลผู้เรียน กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารี
ทุกคน 

7 สรุปผลการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล และ 
รายผลต่อฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 2562 นายรวี  คิดอ่าน 

8 น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มีนาคม 2562 นายรวี  คิดอ่าน 
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งบประมาณ จ านวน 23,765 บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ลูกเสือ - เนตนารี ร้อยละ 100 
ผ่านการประเมินกิจกรรม 

การประเมิน, สังเกต แบบประเมิน, แบบสังเกต 
 

ผู้ก ากับ  และลูกเสือ - เนตนารี  
ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
ในการร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนด 

ตรวจผลการปฏิบัติ,สอบถาม, 
สังเกตพฤติกรรม 

  สังเกต และตรวจการปฏิบัติ 
แบบสอบถาม 

 
ลูกเสือ - เนตนารี  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามตัวชี้วัด 

การประเมิน ,  สังเกต ตัวชี้วัด  (เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลูกเสือ – เนตรนารี  ได้ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 

2.  ลูกเสือ – เนตรนารี  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
  
 

ลงช่ือ  ..........................................   ผู้รับผิดชอบ 
 (นายรวี   คิดอ่าน) 

ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

 
ท่ี รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) รวม หมายเหตุ 
ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 การอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือ 
1 9,000 9,000 - 9,000  

2 กิจกรรมพิธีทางลูกเสือ       
(วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ) 

1 4,265 4,265 - 4,265  

3 กิจกรรมพิธีการทางลูกเสือ  
(ถวายราชสดุดี รัชกาลท่ี 6) 

1 500 - 500 500  

4 การจัดกิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี 
ช้ัน ม.1     

1 2,000 - 2,000 2,000  

5 การจัดกิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี 
ช้ัน ม.2 

1 3,500 - 3,500 3,500  

6 การจัดกิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี 
ช้ัน ม.3 

1 4,500 - 4,500 4,500  

รวม (สองหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 13,265 10,500 23,765  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 3 
 
ชื่อกิจกรรม    นักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสมศรี  สวัสดี 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จะสามารถพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้ จะต้องมีการวางแผนการ
ท างานท่ีเป็นระบบ ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการได้ ในการด าเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาท่ี 
ผ่านมามีการวางแผนการด าเนินงานท่ีค่อนข้างเป็นระบบ แต่ในบางส่วนการติดตามผลการด าเนินงานยังล่าช้า  
ติดตามผลการด าเนินงานไม่ครบถ้วน การด าเนินงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เนื่องจากผู้ท าโครงการ
ไม่ได้ค านึงถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างแท้จริง แล้วน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาจัดท าโครงการ มีผลท าให้ผลการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนไม่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้เรียนยังไม่มีทักษะในการคิดต่าง ๆ เท่าท่ีควร   
        จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างวินัยให้
นักเรียนด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อวางแผนในการด าเนินการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นผู้ท่ีมี
ทักษะท้ังด้านการคิดและการท างาน สามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัดได้    
 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์  

ท้ังวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ  
2. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
3. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจท่ีดี  
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
5. มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. คณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม           จ านวน  3    คน  
2. นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   จ านวน 60   คน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.1 Plan วางแผน 
-  ประชุมสัมมนารับมอบนโยบายการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนจากฝ่ายบริหาร 
-  แต่งต้ังคณะกรรมการครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร 
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชา

ทหาร 
- จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
 

มี.ค. 2561 
 
 
 
 
 

 

นางสมศรี  สวัสดี 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 3.2 Do ปฏิบัติ 

- จัดกิจกรรมและน านักศึกษาวิชาทหารไปร่วม
กิจกรรมตามท่ีก าหนด    

3.3 Check ประเมินผล 
- วัดผล ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
- สรุปผลการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินผลการ

เรียนส่งกลุ่มงานวิชาการ 
3.4 Act ปรับปรุง แก้ไข 

- น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

 
มิ.ย. 2561 

 
 

ก.พ. 2562 
 
 
 
 

ก.พ. 2562 

 

 
งบประมาณ จ านวน 23,000 คน 
  
ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผู้เรียน ร้อยละ 100 
ผ่านการประเมินกิจกรรม 

การประเมิน, สังเกต แบบประเมิน, แบบสังเกต 
 

ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความ
สนใจ ความชอบ ความถนัด  
ตามท่ีก าหนด 

ตรวจผลการปฏิบัติ,สอบถาม, 
สังเกตพฤติกรรม 

  สังเกต และตรวจการปฏิบัติ 
แบบสอบถาม 

 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามตัวชี้วัด 

การประเมิน ,  สังเกต ตัวชี้วัด   
(เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะ 
ประสบการณ์ ท้ังวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ  

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
3. ผู้เรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจท่ีดี  
4. ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย 
 

  
ลงช่ือ  ..........................................   ผู้รับผิดชอบ 

            (นางสมศรี  สวัสดี) 
            ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

 
ท่ี รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) รวม หมายเหตุ 
ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 สมทบกิจกรรมการฝึก

นักศึกษาวิชาทหารของศูนย์
เหนือ(ศูนย์แม่จันวิทยาคม) 

1 3,000 3,000 - 3,000  

2 ค่ายานพาหนะในการไปเรียน
ท่ีศูนย์แม่จันวิทยาคม 

20 20,000 - 20,000 20,000  

รวม (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 3,000 20,000 23,000  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 4 
 
ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมชุมนุม 
ผู้รับผิดชอบ      นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้
ในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ นวัตกรรม การส่ือสารและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดย
ครูผู้สอนต้องปรับเปล่ียนบทบาทตนเองจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้กับ
ผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  
  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตาม
แนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรแล้ว ยังหมายรวมถึงการ
ลดบทบาทของครูในช้ันเรียนจากผู้สอนเพียงอย่างเดียวกลายเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้นักเรียน
ได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาทุกแห่งในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาท้ังด้านความรู้ เจตคติ ทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยผนวกกิจกรรมชุมนุมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าวในปีการศึกษา 2560 ข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกบัการเรียนรู้  

2. เพื่อใหพ้่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ านวน 53 คน  
2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ านวน 950 คน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
1 
2 
3 

 

Plan วางแผน 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
เขียนโครงการ    
เสนอเพื่อรับการอนุมัติ   

 
พ.ค. 2561 
พ.ค. 2561 
พ.ค. 2561 

 
ฝ่ายบริหาร 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
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 กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 Do ปฏิบัติ 

ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
     โดยการก าหนดกิจกรรม 4 H ได้แก่  
     1.1 กิจกรรมหมวดท่ี 2 สร้างเสริมสมรรถนะและ
การเรียนรู้ (Head) 
     1.2 กิจกรรมหมวดท่ี 3  สร้างเสริมคุณลักษณะ
และค่านิยม (Heart) 
     1.3 กิจกรรมหมวดท่ี 4 สร้างเสริมทักษะการ
ท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต (Health) 
     1.4 กิจกรรมหมวดท่ี 4 สร้างเสริมทักษะการ
ท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต (Hand) 
จากนั้นก าหนดครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
Check ประเมินผล 
ติดตามผลการด าเนินงาน  
ประเมินผล     
สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข 
สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

 
พ.ค. 61 – ก.พ. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 2562 
มี.ค. 2562 
มี.ค. 2562 

 
มี.ค. 2562 

 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 

 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 

 
งบประมาณ จ านวน 44,395 บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
พัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ 
และมีความสุขกับการเรียนรู้  

1. ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู ้
2. ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์
3. สังเกตพฤติกรรม 
4. ประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู ้
2. แบบประเมินความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ
ผู้เกีย่วขอ้งกับการจดัการศึกษา
ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนและ 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

1. ประเมินความพึงพอใจ 
 

1. ประเมินความพึงพอใจ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง 
    ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกบัการเรียนรู้  
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกีย่วขอ้งกับการจดัการศึกษามคีวามพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ 
    โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ 
               (นายอนุกูล  วังเวียงทอง) 
          ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมชุมนุม 

 
ท่ี รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) รวม หมายเหตุ 
ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4  

80 แกรม / Double A  
(500 แผ่น) 

14 145 1,450 580 1,450  

3 ลวดเย็บกระดาษ MAX No.10 20 8 160 - 160  

4 กระดาษกาวย่นสีแดง  
1.5” x 6y  

10 12 120 - 120  

5 แฟ้มเสนอเซ็นต์  
(สมุดเสนอเซ็นต์) ตราขวาน 

1 150 150 - 150  

6 คัตเตอร์โครงสแตนเลส  
เล็ก / ตราช้าง No.s-901 (30*) 

1 40 40 - 40  

7 ปากกาเน้นข้อความ / 
QUANTUM คละสี 

5 35 105 70 105  

8 กระดาษกาวย่นสีแดง  
1.5” x 6y  

10 12 120 - 120  

9 กาว 2 หน้าบาง / 1/2” x 20y 5 20 100 - 100  

10 หมึก EPSON L360 สีด า 4 250 500 500 1,000  

10 กระดาษปกการ์ดสีชมพู A4 
150 แกรม (180 แผ่น) 

2 150 - 300 300  

11 กระดาษโรเนียวขาว A4  
ตราสิงห์ (350 แผ่น) 

20 110 - 2,200 2,200  

12 งบประมาณรายหัวในการขอ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุม 

950 20 19,000 19,000 38,000 
 

 

รวม (สี่หม่ืนสี่พันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 21,745 22,650 44,395  
 

 

 

 

 



267 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 5 
 
ชื่อกิจกรรม    สาธารณประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ      นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ สามารถด ารงอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท างาน ร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นแบบอย่างของนักเรียนท่ัวไป 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ านวน 53 คน  
2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ านวน 950 คน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 

Plan วางแผน 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
เขียนโครงการ    
เสนอเพื่อรับการอนุมัติ   
Do ปฏิบัติ 
ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
Check ประเมินผล 
ติดตามผลการด าเนินงาน  
ประเมินผล     
สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข 
สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข  

 
พ.ค. 2561 
พ.ค. 2561 
พ.ค. 2561 

 
พ.ค. 61 – ก.พ. 62 

 
ก.พ. 2562 
มี.ค. 2562 
มี.ค. 2562 

 
มี.ค. 2562 

 
ฝ่ายบริหาร 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 

 
ครูที่ปรึกษา 

 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 

 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 

 
งบประมาณ จ านวน 4,040 บาท 
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ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ 
   การพัฒนาจิตสาธารณะ 
   อย่างสม่ าเสมอ 
2.ผู้เรียนจ านวนท้ังหมดใน
สถานศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ 
3. ผู้เรียนจ านวนท้ังหมดมีจิตส านึก
และตระถึงการท าความดี 
ช่วยเหลือผู้อื่น 

1.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
  
 
2.รายงานสรุปการด าเนินกิจกรรม
จากครูที่ปรึกษา 

1.สมุดบันทึกกิจกรรม 
 
 
1.แบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
2.แบบรายงานการด าเนินงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ สามารถด ารงอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข 

2. ผู้เรียนสามารถท างานร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3. ผู้เรียนมีจิตสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นแบบอย่างของนักเรียนท่ัวไป 

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ 
              (นายอนุกูล  วังเวียงทอง) 
                                                                            ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 
ท่ี รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) รวม หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 กระดาษปกการ์ดสีชมพู A4 
150 แกรม (180 แผ่น) 

3 150 450 - 450  

2 กระดาษปกการ์ดสีเขียว A4 
150 แกรม (180 แผ่น) 

4 150 600 - 600  

3 กระดาษปกการ์ดสีฟ้า A4 
150 แกรม (180 แผ่น) 

3 150 450 - 450  

4 ตะกร้าเอกสารลวดเคลือบ 3 
ช้ัน 

2 210 420 - 420  

5 กาวผ้าสีเขียว (สันปก)  
1” x 6y (แกนเล็ก) 

8 10 80 - 80  

6 กระดาษโรเนียวขาว A4  
ตราสิงห์ (350 แผ่น) 

7 110 - 770 770  

7 กระดาษโฟโต้กรอสซี่ผิวมัน 
A4 180 แกรม (100 แผ่น) 

1 390 - 390 390  

8 เครื่องเย็บกระดาษ 
 MAX HD-10 

2 65 - 130 130  

9 กระดาษปกการ์ดสีเขียว A4 
150 แกรม (180 แผ่น) 

5 150 - 750 750  

รวม (สี่พันสี่สิบบาทถ้วน) 2,000 2,040 4,040  
 
 

 


