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ชื่อโครงการ    สนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2564-
     2565                 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1.คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2.3.1 นักเรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลายจากกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ค่ายยุวกาชาด 
ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
 เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
 เปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21 

ข้อที ่2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ   
คุณลักษณะที่พึงประสงค์   

ระยะเวลาด าเนินการ           1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทินกร  เสนาะกรรณ และผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด  
  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหารทุกระดับระดับ 

1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน

เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ลักษณะ คือ 1. กิจกรรมแนะแนว ซึ่งมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้
รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ 
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 2. กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุม ชมรม ซึ่งมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ   การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
กัน  เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้
ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุง
การท างาน 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ  ด้วยความส าคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว
มา และเพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ฝ่าย
บริหารวิชาการจึงจัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้น 

 

โครงการล าดับที่ 48   รหัสโครงการ วช 1.10.4 
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2. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ (มาตรฐานที่ 1.2.3.1) 

 1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม ตามมาตรฐานข้อที่ 1.2.3.1 
 2. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย   
 3. สามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย   

 4. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

3.เป้าหมาย  

    เชิงประเมิน 

 1. นักเรยีนร้อยละ95 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดแย้งกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 2. นักเรียนร้อยละ 95 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3. นักเรียนร้อยละ95 มีความสามารถและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 

 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนทุกคนสามารถและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN  
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย
ของต้นสังกัด มาตรฐานการศึกษาและผลการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลวางแผน
จัดท าโครงการ 
2. ประชุมและเขียนโครงการเสนอผู้บิหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ

ต.ค. 64 
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม

ทุกกลุ่ม 

ขั้น DO  
1. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
2.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังต่อไปนี้ 
2.1 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี    ทุกระดับ 
2.2 จัดกิจกรรมยุวกาชาด             ทุกระดับ 
2.3 จัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ทุกระดับ 
2.4 จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  ทุกชั้นปี 
 
 

ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 

ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม
และผู้ก ากับทุกกลุ่ม 
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ขั้น CHECK  
1. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
2.ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ธ.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการนิเทศ 

ขั้น ACTION  
1. ผู้รับผิดชอบประเมินผลการจัดกิจกรรมในความ
รับผิดชอบ 
2. ผู้รับผิดชอบสรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการในภาพรวมต่อโรงเรียนและน าผลสรุปไปปรับใช้ใน
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

มี.ค. 65 
หัวหน้างานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 145,183.68 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.1 11,832 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/อุดหนนุ 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.2 40,780 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/อุดหนนุ 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.3 24,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/อุดหนนุ 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.1-3 30,490 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/อุดหนนุ 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์
ระดับ 1-3 

26,050 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/อุดหนนุ 

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญลูกเสือเนตร
นารี 64-65 

2,600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/อุดหนนุ 

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
เนตรนารี ม.1-3 

7,431.18 ลูกเสือ-เนตรนาร ี

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ยุวกาชาด 

1,000 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

อุดหนุน 
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ 

1,000 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

อุดหนุน 
รวม(หนึ่งแสนสี่หม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาท

สิบแปดสตางค์) 
145,183.18 

 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1 
ที ่ รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 จัดเตรียมอาหารผู้ก ากับ1วัน  
รวม14คนๆละ150บาท 

14 150 2,100 อุดหนุน 

2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การสอนการ
ประเมินผลวิชาพิเศษ 

8 ชุด 85 680 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3 ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 ชุด 2 วัน 2,500 5,000 
4 ค่าป้ายไวนิล 2 600 1,200 
5 ค่าพวงมาลา 2 251 502 

6 ค่าธงนายหมู่ 25 10 250 
7 ป้ายต าแหน่งนายหมู่ 21 50 1,050 
8 ป้ายต าแหน่งพลาธิการ 21 50 1,050 
9 ระดมทุนจากนักเรยีนไมเ่กินคนละ200 บาท     

                 รวม 11,832  

กิจกรรมที ่2 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.2) 
ที ่ รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 อาหารผู้ก ากับ 3 วัน รวม 10 คนๆ
ละ150 บาท 

150X3  150 4,500 อุดหนุน 

2. วัสดุฝึก - - 1,000 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. ค่าเหมารถ 4 เที่ยว 4 คัน 5,000 20,000 
4. ป้ายกิจกรรม/ดอกไม้ พวงมาลัย 1 ชุด 1,000 1,000 
5.  บ ารุงค่าย  2 คืน 1,500 3,000 
6. ค่าอาหารลูกเสือ-เนตรนารี 6 มื้อ

(นักเรียนจ่าย) 
6 มื้อ 300 - 

7. ค่าเก็บขยะ/ค่าไฟฟ้า/ครูฝึก 188 60 11,280 
9. ค่าระดมทุนจากนักเรียนไม่เกินคน

ละ 200 บาท 
    

รวม 40,780 
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กิจกรรมที ่3 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.3) 
ที ่ รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารผู้ก ากับ 1วัน รวม 10 
คน 

150X1
0 

150 1,500 อุดหนุน 

2. ค่ารถโดยสารไป-กลับ 2 คัน 10,000 20,000 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3 ค่าของที่ระลึกหน่วยงาน 2 1,000 2,000 
4. ป้ายกิจกรรม/ดอกไม้ พวงมาลัย 1 ชุด 500 500 อุดหนุน 
5. ค่าระดมทุนจากนักเรียนไม่เกินคนละ 200 บาท     

รวม 24,000 
 
กิจกรรมที ่4  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.1- ม.3 
ที ่ รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงนิ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนยุว
กาชาด ม.1-3 
-ค่าสื่ออุปกรณ์ 3 ระดับชั้น 

3 2,000 6,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.1-3 
-เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารครูผู้สอนยุวกาชาด
วันละ150 จ านวน 2 วัน 
-ค่าวัสดุฝึก กระดาษชาร์ต ปากกาเคมี 

16 300 
 

 

4,800 
 
 

1,500 

อุดหนุน 

3 ค่าของที่ระลึกหน่วยงาน 3 500 1,500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ค่าจัดซื้อเตาถ่าน 10 150 1,500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. ป้ายกิจกรรม/ดอกไม้ พวงมาลัย 1 ชุด 500 500 อุดหนุน 
6. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 

-ค่าเทปกาว 2 หน้า  
-ค่ากรรไกรขนาด 7 นิ้ว 
-ค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 

 
4 
2 
1 
40 
4 

 
150 
45 
200 
80 
100 

 
600 
90 
200 

3,200 
400 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
อุดหนุน 

7. กิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมยุวกาชาดระดับ
ภาคและกิจกรรมวันสถาปนา 
ยุวกาชาด 
-ค่าพาหนะเดนิทางนักเรียน 
-ค่าจัดซื้อเต้นท ์
-ค่าป้ายไวนิลวนัสถาปนา 
-ค่าถุงมือสีขาว 

 
 
 

1 คัน 2 วัน 
2 หลัง 
2 ผืน 
20 คู่ 

 
 
 

3,800 
800 
500 
50 

 
 
 

6,600 
1,600 
1,000 
1,000 

 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

รวม 30,490 
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กิจกรรมที5่  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ระดับ ม.1- ม.3 
ที ่ รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 ค่าสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ม.1-3 

- 2,000 2,000 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

2. กิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ม.1-3 
- ค่าพาหนะนักเรียน 

 
2 คัน 

 
7,000 

 
14,000 

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารครูผู้สอนยุว
กาชาดวันละ150 จ านวน 1 วัน 

7 คน 150 1,050 อุดหนุน 

4 - ค่าป้ายไวนิล 2 500 1,000 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5 ค่าของที่ระลึกหน่วยงาน 6 1,000 6,000 
6. ค่าจัดซื้อวัสดุในพิธีวันร าลึกและมอบ

เข็มผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
- - 2,000 

รวม 26,050 

กิจกรรมที ่6  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญลูกเสือเนตรนารีปีการศึกษา 2564-2565 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 ค่าพวงมาลา 
 

2 500 1,000 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ค่าพวงมาลัย 2 100 200 
3 ค่าป้ายไวนิล 2 700 1,400 

รวม 2,600 
 
กิจกรรมที่ 7  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีปีการศึกษา 2564-2565 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1. ค่าสื่อวัสดุฝึกลูกเสือเนตรนารี 
 

  5,652.92 เงินลูกเสือเนตรนารี 

2. ค่าวัสดุฝึก   1,778.26  
รวม 7,431.18 
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กิจกรรมที่ 8  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดปีการศึกษา 2564-2565 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 ค่าวัสดุฝึกยุวกาชาด  - - 1,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รวม 1,000 

กิจกรรมที่ 9  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้บ าเพ็ญประโยชน์ปีการศึกษา 2564-2565 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 ค่าวัสดุฝึกผู้บ าเพ็ญประโยชน์  - - 1,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รวม 1,000 

6. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของ
สังคม  
2. ร้อยละ 80ของนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทย  
3. ร้อยละ 80ของนักเรียนท่ีมีความสามารถและยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
4. ร้อยละ 80ของนักเรียนท่ีมสีุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม 

ศึกษาเอกสารรายการ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ส ารวจข้อมลู
สอบถาม จากครูและ
นักเรียน 

แบบวิเคราะห์เอกสาร 
แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

เกณฑ์คุณภาพท่ีก าหนดไว้ ดังนี้  
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรม อันดีของสังคม   
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย   
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ

หลากหลาย 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
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         ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ    

                           (นายทินกร   เสนาะกรรณ)                                     
                                                 ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง                             
                                                     1 ตุลาคม 2564    
 
          

 
       ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายอ านาจ   สุขห่อ) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ         

        1 ตุลาคม  2564   
 
 
 

    ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางจิราพร   รัตนกุล) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                                                   1 ตุลาคม 2564 
 


