
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ของโรงเรียน             ข้อที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ    มาตรฐานที่  1 ประเด็นท่ี 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 
                                   1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 
                                       มาตรฐานที่  3 ประเด็นท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ       นายภรัณยู อินทกนก 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ       1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 

1.หลักการและเหตุผล    
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเป็นงานสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถของ

นักเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็น
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดประเภทของกิจกรรมท่ีจัดใหท่ี้มีความหลากหลาย  

กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้จัดขึ ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ท้ังด้านวิชาการ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากความกิจกรรมในห้องเรียน ฝึก
ทักษะทางความคิด ความรับผิดชอบ และรู้จักการแก้ปัญหาร่วมกัน  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
การดำรงชีวิต ด้านจิตใจ ความเมตตากรุณา การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีเป็นกิจกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาความรู ้และ
ทักษะหลายๆ ด้าน พัฒนาความมีระเบียบวินัย การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไว ความมีระเบียบ ความอดทน  
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ และรู้จักการแก้ปัญหาร่วมกัน อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสำนึกรักและเทิดทูนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

การศึกษานอกสถานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความสำคัญมากอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื ่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการนำผู้เรียนไปศึกษานอกสถานท่ีนั้น ทำ
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ทำให้สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย  สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสังคม ได้เป็นอย่างดี 
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2. วัตถุประสงค ์   
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมคิดร่วมทำ ซึ่งจะช่วยให้เกิด การเรียนรู้และทักษะ 

กระบวนการต่างๆ 
 2.3 เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของ

ผู้เรียน ได้ตามความสนใจ           
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
2.5 เพื่อให้นักเรียน ได้ศึกษาแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

         2.6 เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความสามัคคีและ
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

         2.7 เพื่อให้นักเรียนมีความเมตตาและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.8 เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เก่ง ดี มีสุข  
 

 

3. เป้าหมาย    
       - เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ร้อยละ 100 
 2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม และ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 100 
 3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร้อยละ 100 
 4. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี ร้อยละ 100 
 

 

       - เชิงคุณภาพ 
           1. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์   
               ในด้านต่างๆ ได้ตามความสนใจ 

2. นักเรียนมีระเบียบ วินัย ความอดทน สามารถอยู่กับธรรมชาติ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 3. นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 4. นักเรียนได้รับการพฒันาใหเ้ป็นคนเก่ง ดี มีความสุข จากการได้มีส่วนช่วยเหลืองาน  
               การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 
 

 
 
 



4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายนอก 
1 มิ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65 นายภรัณยู  อินทกนก 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม 17 พ.ค. 64 –  31 มี.ค. 65 นายภรัณยู  อินทกนก 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

17 พ.ค. 64 –  31 มี.ค. 65 นายภรัณยู  อินทกนก 

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

17 พ.ค. 64 –  31 มี.ค. 65 นางยุพดี  ไพรวรรณ์
นายภรัณยู  อินทกนก 

5. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 17 พ.ค. 64 –  31 มี.ค. 65 นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ ์

6. สรุปผลการประเมิน 31 มี.ค. 65 นายภรัณยู อินทกนก 
 

 

5.  งบประมาณ 

         ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  351,000 บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

120,000  115,000 5,000 เรียนฟรี 15 ปี 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม 60,000  10,000 50,000 อุดหนุนรายหัว 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน์ 
1,000   1,000 อุดหนุนรายหัว 

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 

10,000  2,000 8,000 เรียนฟรี 15 ปี 

5. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 160,000   160,000 เรียนฟรี 15 ปี 

รวมทั้งสิ้น 351,000  127,000 224,000  
 

 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนศึกษา หาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ร้อยละ 100 

ทดสอบ/สอบถาม 
 

แบบประเมิน 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน  
ร้อยละ 100 

ทดสอบ/สอบถาม 
 

แบบประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ร้อยละ 100 

ทดสอบ/สอบถาม 
 

แบบประเมิน 

4. นักเรียนช้ัน ม.ต้น เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ร้อยละ 100 

ทดสอบ/สอบถาม 
 

แบบประเมิน 

5. ลูกเสือ-เนตรนารีได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 

ทดสอบ/สอบถาม 
 

แบบประเมิน 

6. ลูกเสือ-เนตรนารีผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 

ทดสอบ/สอบถาม 
 

แบบประเมิน 

7. นักเรียนมีความสุขในการเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจร้อยละ 80 

ทดสอบ/สอบถาม 
 

แบบประเมิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
 
…………………….…………… 

 

  ( นายภรันยู อนิทกนก ) 

 
 
 
        ……………….……………………………… 
 

            ( นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ) 

 
 
 
 …………………….……….……………… 
 

      ( นายสุนทร  พริกจำรูญ ) 



โครงการ  :  ส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ช่วงที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 
 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. วัสดุในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้ 
  5,000  

2. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมชุนมุม   40,000  
3. วิทยากรบรรยายกิจกรรมชุมนุม   5,000  
4. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน์ 
  500  

5. อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
ลูกเสือ-เนตรนารี 

  2,500  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,000  
 

 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. ค่าเช่าเหมารถกิจกรรมทัศนศึกษา 10 คัน 9,500 95,000  
2. ค่าวิทยากรบรรยายกิจกรรมทัศน

ศึกษา 
10 คน 500 5,000  

3. ของท่ีระลึกกิจกรรมทัศนศึกษา 4 ช้ิน 1,250 5,000  
4. ค่าอาหารกิจกรรมทัศนศึกษา 400 ชุด 37.5 15,000  
5. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้ 
  5,000  

6. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมชุนมุม   10,000  
7. ค่าวิทยากรบรรยายกิจกรรมชุมนุม   5,000  
8. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมจิต

สาธารณะ 
  500  

9. อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
ลูกเสือ-เนตรนารี 

  2,500  

10. เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี   155,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,000  



 


