
ชื่อโครงการ   ค่ายพุทธบุตร 
กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่  4 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1  ประเด็นที่ 1.2.2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวธัญณัชฐ์  ทองฟัก 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ             1 เมษายน 2564  -  31 มีนาคม 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล   
           หน้าท่ีสำคัญของโรงเรียน คือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันในการอยู่ค่าย ได้
สัมผัสบรรยากาศในการเข้าค่ายคุณธรรม ได้ศึกษาพระธรรม ได้ยินได้ฟังเรื่องราวดี ๆ ในทางพระพุทธศาสนาท่ี
ยังไม่เคยรับรู้ ได้สัมผัสกับความสงบและค้นพบตนเอง 
 

2. วัตถุประสงค ์  
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรม คำส่ังสอนทางพระพุทธศาสนาแบบค่ายพักแรม 
     ตามแนวทางโรงเรียนวิธีพุทธ 
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักธรรมคำส่ังสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเองและอยู่

ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
    1. ให้นักเรียนได้เข้าร่วมศึกษาหลักธรรมคำส่ังสอนแบบอยู่ค่ายพักแรม อย่างน้อยร้อยละ 52 
    2. นักเรียนท่ีเข้าค่ายมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 95  
 เชิงคุณภาพ   
    1. นักเรียนสามารถสมาทานและรักษาศีล 5 ได้อย่างถูกต้อง 
    2. นักเรียนเป็นคนมีระเบียบและความรับผิดชอบหน้าท่ี 
    3. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ก.ค. – ส.ค. 64 ธัญณัชฐ์  ทองฟัก/กลุ่มสาระสังคมฯ 
2. สำรวจข้อมูลนักเรียนท่ีเข้าค่าย ก.ค. – ส.ค. 64 ธัญณัชฐ์  ทองฟัก/กลุ่มสาระสังคมฯ 
3. ประชุมช้ีแจงคณะครู-นักเรียน ก.ค. – ส.ค. 64 ธัญณัชฐ์  ทองฟัก/กลุ่มสาระสังคมฯ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. ติดต่อประสานงานกับพระวิทยากร ก.ค. – ส.ค. 64 ธัญณัชฐ์  ทองฟัก/กลุ่มสาระสังคมฯ 
5. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค. – ส.ค. 64 ธัญณัชฐ์  ทองฟัก/กลุ่มสาระสังคมฯ 
6. ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนดเวลา ก.ค. – ส.ค. 64 ธัญณัชฐ์  ทองฟัก/กลุ่มสาระสังคมฯ 
7. ประเมินผลและสรุปการดำเนินการ  ส.ค. 64 ธัญณัชฐ์  ทองฟัก/กลุ่มสาระสังคมฯ 

 

5. งบประมาณ 
     ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  68,000  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่ายพุทธบุตร 68,000   6,000 59,000 3,000 รายได้สถานศึกษา 

      
รวมทั้งสิ้น 68,000   6,000 59,000 3,000  

 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. ให้นักเรียนได้เข้าร่วมศึกษาหลักธรรม
คำส่ังสอนแบบอยู่ค่ายพักแรม อย่างน้อย
ร้อยละ 52 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน 

แบบสรุปผลคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของนักเรียน จากกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

2. นักเรียนท่ีเข้าค่ายมีการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ 95  

สังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
 
…………………………………… 

(นางสาวธัญณัชฐ์  ทองฟัก) 

 
 
 
       ……………….……………………………… 
 

           (นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์) 

 
 
 
    ……………….…………………… 
 

     (นายสุนทร  พริกจำรูญ) 



 โครงการ  :  ค่ายพุทธบตุร 
 

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

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1. ด้ายสีขาวเส้นใหญ่ (ทำป้ายช่ือ) 20 ม้วน 30 610  
2. เทียนไขเล่มเล็ก 200 เล่ม 2 400  
3. ธูป 1 ห่อ 61 61  
4. กระดาษ A4 สีขาว 4 รีม 100 400  
5. กระดาษปก A4  4 รีม 110 440  
6. ขันอาบน้ำ 24 ใบ 10 240  
7. เทปผ้ากว้าง 2 นิ้ว ม้วนใหญ่ (ทำจุดนั่ง/ยืน) 4 ม้วน 61 240  
8. กระดาษแข็งสีต่าง ๆ จำนวน 4 สี (ทำป้ายช่ือ) 20 แผ่น 15 300  
9. ปากกาเคมี สีน้ำเงิน  8 แท่ง 15 120  
10. เชือกฟางสีขาว ม้วนใหญ่ 2 ม้วน 40 80  
11. กระดาษชาร์จสี 8 แผ่น 10 80  
12. เทปโฟมกาวสองหน้าหนา (21 มม. , 5 เมตร) 2 ม้วน 120 240  
13. ค่าอาหารนักเรียน นักเรียนพ่ีเล้ียง ครูและพระวิทยากร จำนวน 7 มื้อ 150 คน 50 52,500  
14. ค่าน้ำด่ืม ค่าตอบแทน ค่าเช่าเส่ือ   3,000  
15. ค่าตอบแทนวิทยากร 5 รูป 1,000 5,000  
16. ดอกไม้บูชาพระ 6 กำ 35 210  
17. ขนมปังปี๊บ   1,500  
18. โอวัลติน+กาแฟ+ผลไม้   1,800  
19. ถุงดำใส่ขยะ 2 แพ็ค 100 200  
20. แก้วกระดาษ 3 แถว 50 150  
21. กระดาษทิชชู 2 แพ็ค 70 140  
22. ป้ายไวนิล 1 แผ่น 300 300  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000  
 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 พฤศจิกายน  2564 – 31 มีนาคม  2565) 
ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

***  จัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนโครงการในเทอม 1/2564  เท่านั้น  *** 

 


