
งานกิจกรรมพัฒนาผู.เรียน จำนวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม 

************************************************************************************************************************ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียน  

กิจกรรม   กิจกรรมการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ4การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการตBอเนื่อง    

ผู.รับผิดชอบโครงการ นางสาววันเพ็ญ  สำคัญจิต 

ความสอดคล.อง ยุทธศาสตรKที่ 3 สBงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                   กลยุทธKที ่4 สBงเสริมให=ผู=เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข=ากับสังคมได=ด ี

 สพฐ. มาตรฐานที่ 4 นักเรียนสามารถอยูBรBวมกันและทำงานกับผู=อื่นได=อยBางม ี

 ความสุข 

 สมศ. ตัวบNงชี้ที่ 2 ร=อยละของนักเรียนที่รู=จักเรียนรู=ด=วยตนเอง และสามารถ 

 เรียนรู=รBวมกับผู=อื่นได=อยBางมีความสุข (ระดับร=อยละ 80)  

 มาตรฐานสากล ข.อที่ 5 รBวมกันรับผิดชอบตBอสังคมโลก 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 สื่อการเรียนการสอน นับเปZนองค4ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจากตัวผู=สอน 

ผู=เรียน และเทคนิควิธีการตBาง ๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ เปZนตัวกลาง หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือชBองทางที่ใช=นำ

เรื่องราว ข=อมูลความรู=หรือสิ่งบอกกลBาว (Information)ของผู= สBงสารหรือผู=สอนไปสูBผู=รับหรือผู=เรียน เพื่อทำให=การเรียนรู=หรือการเรียน

การสอนบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค4หรือจุดมุBงหมายที่วางไว=ได=เปZนอยBางดี สื่อการเรียนการสอนได=รับการพัฒนาอยBางตBอเนื่อง 

โดยเฉพาะในการสอนกิจกรรมในเครื่องแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให=ผู=เรียนได=เกิดการเรียนรู=ที่หลากหลาย และมี

ประสิทธิภาพ สื่อที่นำามาใช=ในการจัดการเรียนการ สอนต=องมีความเพียงพอ มีความทันสมัย และอยูBในสภาพที่สามารถนำไปใช=งานได= 

สอดคล=องกับการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 

2. วัตถุประสงคK 

 2.1   เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ4 ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช=พัฒนาการ 

        เรียนการสอน 

2.2  เพื่อสนับสนุนสBงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให=เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เปWาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

 3.1.1 ครูโรงเรียนทับปุดวิทยาใช=สื่อ อุปกรณ4 ที่เหมาะสมไปใช= จัดการเรียนการสอนกิจกรรมในเครื่องแบบอยBางเหมาะสม 

 3.1.2 กิจกรรมในเครื่องแบบทุกกิจกรรมโรงเรียนทับปุดวิทยา ได=มีสBวนรBวมในการใช=สื่อ อุปกรณ4ได=อยBางถูกต=องและ

เหมาะสม         

 3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1 สามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ4 ตามความจำเปZน 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2564 

 

 



 

 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู.รับผิดชอบ 

ปZ พ.ศ.
2563 

ปZ พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค .
 

ก .
พ

.  

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

 1.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ4  -- --           
 

 2.จัดทำทะเบียนสื่อ วัสดุ อุปกรณ4และ 
นวัตกรรม และ ครุภัณฑ4 

       -- --    

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นต.องใช. 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น 12,800 บาท   (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร=อยบาทถ=วน)  

ประกอบด=วย  

 1.เต็นท4ขนาด 2.5×3.5 ม. 8 คนนอน จำนวนเงิน         11,200 บาท 
 จำนวน 2 หลัง 5,600×2≈11,200 
 2.เสาธงลอย    จำนวนเงิน         1,600  บาท 
 จำนวน 2 อัน 800×2≈1,600       
หมายเหต ุ ถัวจBายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนร=อยละ 80 มีความพึงพอใจ 

ในปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม 

1.สอบถามความพึงพอใจ 1.แบบสอบถาม 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผู=เสนอโครงการ 

         (นางสาววันเพ็ญ  สำคัญจิต  )                             

ตำแหนBง…หัวหน=ากิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหนBง  หัวหน=ากลุBมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหนBง รองผู=อำนวยการกลุBมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผู=อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน4  สันติพิทักษ4) 

 ตำแหนBง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

  



2.ชื่อ กิจกรรม                  ปรับปรุงงานสารสนเทศในกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน    

ลักษณะโครงการ โครงการตBอเนื่อง    

ผู.รับผิดชอบโครงการ นางสาววันเพ็ญ  สำคัญจิต 

ความสอดคล.อง ยุทธศาสตรKที่ 3 สBงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                   กลยุทธKที ่4 สBงเสริมให=ผู=เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข=ากับสังคมได=ด ี

 สพฐ. มาตรฐานที่ 4 นักเรียนสามารถอยูBรBวมกันและทำงานกับผู=อื่นได=อยBางมีความสุข 

 สมศ. ตัวบNงชี้ที่ 2 ร=อยละของนักเรียนที่รู=จักเรียนรู=ด=วยตนเอง และสามารถ 

 เรียนรู=รBวมกับผู=อื่นได=อยBางมีความสุข (ระดับร=อยละ 80)  

 มาตรฐานสากล ข.อที่ 5 รBวมกันรับผิดชอบตBอสังคมโลก 

  

 

1. หลักการและเหตุผล 

งานกิจกรรมพัฒนาผู=เรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาจัดทำสารสนเทศ ซึ่งสามารถนำข=อมูลไปใช=ในการบริหารและการจัดการได=

อยBางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการดำเนินงานของโครงการในปzการศึกษาที่ผBานมาบรรลุผลตามวัตถุประสงค4ที่ตั้งไว= จึงกลBาว

ได=วBางานกิจกรรมพัฒนาผู=เรียนสมควรจะดำเนินการตามโครงการนี้อยBางตBอเนื่องเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการของกิจกรรม

พัฒนาผู=เรียนเปZนไปอยBางมีประสิทธิภาพตBอไป 

2. วัตถุประสงคK 

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบข=อมูลสารสนเทศภายในงานกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 

2.2  เพื่อให=การบริหารงานธุรการของกิจกรรมพัฒนาผู=เรียนเปZนไปอยBางมีประสิทธิภาพ 

3. เปWาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

   3.1.1 ร=อยละ 80 โรงเรียนมีระบบข=อมูลสารสนเทศที่ถูกต=อง เที่ยงตรง และเปZนป{จจุบัน 

 3.2 เชิงปริมาณ 

   3.2.1 ครใูนโรงเรียน ร=อย 80 รับรู=และทราบข=อมูลขBาวสารของงานกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 มิถุนายน 2564 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู.รับผิดชอบ 
ปZ พ.ศ. 2563 ปZ พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค .

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

.  

พ
. ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.  กิจกรรมทำป|ายบุคลากรของงานกิจกรรม
ผู=เรียน 

        --       
 

2.กิจกรรมพัฒนางานธุรการ          --   
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นต.องใช.  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น  500  บาท (ห=าร=อยบาทถ=วน)    
หมายเหตุ   ถัวจBายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 



1. ครูในโรงเรียน ร=อย 80 รับรู=และทราบข=อมูล

ขBาวสารจากกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 

 

1.ร=อยละ 80 กิจกรรมพัฒนาผู=เรียน

มีระบบข=อมูลสารสนเทศที่ถูกต=อง 

เที่ยงตรง และเปZนป{จจุบัน 

1.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

เมื่อสิ้นปzการศึกษา  

 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผู=เสนอโครงการ 

         (นางสาววันเพ็ญ  สำคัญจิต  )                             

ตำแหนBง…หัวหน=ากิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 

 

 

  

ลงชื่อ ................................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหนBง  หัวหน=ากลุBมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหนBง รองผู=อำนวยการกลุBมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผู=อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน4  สันติพิทักษ4) 

 ตำแหนBง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 
  



3.ชื่อ กิจกรรม                  กิจกรรมวันสำคัญ (วันสำคัญที่เกี่ยวข=องกับกิจกรรมลูกเสือ) 
ลักษณะโครงการ โครงการตBอเนื่อง    

ผู.รับผิดชอบโครงการ นางสาววันเพ็ญ  สำคัญจิต 

ความสอดคล.อง ยุทธศาสตรKที่ 3 สBงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                   กลยุทธKที ่4 สBงเสริมให=ผู=เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข=ากับสังคมได=ด ี

 สพฐ. มาตรฐานที่ 4 นักเรียนสามารถอยูBรBวมกันและทำงานกับผู=อื่นได=อยBางม ี

 ความสุข 

 สมศ. ตัวบNงชี้ที่ 2 ร=อยละของนักเรียนที่รู=จักเรียนรู=ด=วยตนเอง และสามารถ 

 เรียนรู=รBวมกับผู=อื่นได=อยBางมีความสุข (ระดับร=อยละ 80)  

 มาตรฐานสากล ข.อที่ 5 รBวมกันรับผิดชอบตBอสังคมโลก 

  

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู=เรียน นอกจากด=านการเรียนทางวิชาการแล=ว กิจกรรมที่จะเสริมให= ผู=เรียนมี

ศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด=านความเปZนระเบียบวินัย รู=จักการแก=ป{ญหาด=วยตนเอง มีความเปZนผู=นำ และผู=ตามที่ดีได=รับการพัฒนาทางด=าน

รBางกาย จิตใจ อารมณ4และสังคม กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี คือสBวนหนึ่งในกิจกรรมที่สBงเสริม พัฒนาศักยภาพผู=เรียนให=ผู=เรียนได=มี

การพัฒนาการที่ดีขึ้น และสามารถนำไปปรับใช=ใน ชีวิตประจำวัน และสังคมได=เปZนอยBางด ี

2. วัตถุประสงคK 

    1.1 เพื่อให=ผู=เรียนได=ทราบถึงวันสำคัญของลูกเสือไทย 

       1.2 เพื่อให=ลูกเสือได=มีการพัฒนาด=านรBางกาย จิตใจ อารมณ4 และสังคม 

       1.3 เพื่อฝ~กความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคีในหมูBคณะ 

3. เปWาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

   3.1.1 ผู=กำกับลูกเสือ และลูกเสือเข=ารBวมกิจกรรมร=อยละ 90 

 3.2 เชิงปริมาณ 

   3.2.1 ผู=เรียนได=รBวมกิจกรรมลูกเสือสร=างความเปZนระเบียบวินัยกล=าแสดงออกมีความสามัคคีในหมูBคณะ ได=รับ

ประสบการณ4จากการอยูBรBวมกับผู=อื่นได=เปZนอยBางดี   

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กรกฏาคม 2564 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู.รับผิดชอบ 
ปZ พ.ศ. 2563 ปZ พ.ศ. 2564 
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ค.

 

พ
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. 
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ค.
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.  

ม .ี
ค .

 

เม
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. ค

.  
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ก.
ค.

 

ส.
ค.
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ย.

 

1. งานวันสถาปนาลูกเสือแหBงชาต ิ          --      
 2 งานวันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ4 ร.6            -- 

3.   สรุปผลการปฏิบัติงาน            -- 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นต.องใช.  



 โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น  700  บาท (เจ็ดร=อยบาทถ=วน) 
หมายเหตุ    ถัวจBายทุกรายการ 
 

 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู=เรียนได=ทราบถึงวันสำคัญของลูกเสือไทย 1.ร=อยละ ๙๐ ผู=เรียนได=ทราบถึงวัน

สำคัญของลูกเสือไทย 

1.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

เมื่อสิ้นปzการศึกษา  

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผู=เสนอโครงการ 

         (นางสาววันเพ็ญ  สำคัญจิต  )                             

ตำแหนBง…หัวหน=ากิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหนBง  หัวหน=ากลุBมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหนBง รองผู=อำนวยการกลุBมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผู=อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน4  สันติพิทักษ4) 

 ตำแหนBง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


