
 
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
๑.  ชื่อโครงการโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
๒.  ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 

๓. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
ข้อที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต 
สนองตัวบ่งชี้ที่๓.๑ มีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ 
๓.๒ เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน 
๓.๓ ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๓.๔ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๓.๕ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
  

๔. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 สนองกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
 

๕. สนองมาตรฐานการศึกษา 
ด้านผู้เรียน -  
ด้านการจัดการศึกษา - 

๖. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเป็นกิจกรรมหลักอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้าน 

โดยเฉพาะในเรื่องทักษะชีวิต การที่จะให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุขนั้น การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้
ทักษะความรู้ที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์นั้น การแข่งขันทักษะก็เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาทักษะของ
นักเรียนและเป็นแนวทางในการให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถที่เรียนมาอย่างเต็มความสามารถ 
๗. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรมตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมที่สนใจได้อย่างเต็มศักยภาพ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่ได้รับการอยู่ค่ายมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 



๕. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทักษะและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 

๘. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑.ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน 
๓. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน 
๔. นักศึกษาวิชาทหารทุกคน 
๕. ชุมนุมต่างๆ อย่างน้อย ๑๐ ชุมนุม  
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ผลการเรียนผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้บ าเพ็ญประโยชน์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ผลการเรียนผ่านกิจกรรมผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านหลักสูตรชั้นปีของแต่ละชั้นปีของ
กรมการรักษาดินแดน 
๔. ผู้เรียนทุกคนได้ผลการเรียน ผ่าน กิจกรรมชุมนุม 

 

๙. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

๑๐. ระยะเวลาตุลาคม ๒๕๖๐– ๓๐กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๑๑. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมชุมนุม ต.ค 62 –ก.ย 63 นางสาวอ าพันธ์ ชุ่มเชื้อ 
๒ กิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ต.ค 62 –ก.ย 63 นางสาวอ าพันธ์ ชุ่มเชื้อ 

๓ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ต.ค 62 –ก.ย 63 นางสาวอ าพันธ์ ชุ่มเชื้อ 

    
    
    

 
 
 
 



๑๒. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  
๑ กิจกรรมชุมนุมและลดเวลา

เพ่ิมรู้ 
   ๕๐,๐๐๐.๐๐ เงิน กพร.  

๒ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    ๔๔,๕๕๒.๐๐ เงิน กพร.  
๓ กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์    ๑๘,๐๐๐.๐๐ เงิน กพร.  
๔ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร    ๓๐,๐๐๐.๐๐ เงิน กพร.  
๕ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม    ๑๘,๐๐๐.๐๐ เงิน กพร.  
๖ กิจกรรมทัศนศึกษา    ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เงิน กพร.  
๗ กิจกรรมค่ายวิชาการ ( 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต 
วิทย์ ต่างประเทศ สังคม ) 

   ๕๐,๐๐๐.๐๐ เงิน กพร.  

รวม ๕๑๐,๕๕๒.๐๐   
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 

๑๓. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
  นางอังค์สุมาริน   ปาละจะเร 

๑๔. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
๑๕. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอัน
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรมตามหลักสูตรของ
แต่ละกิจกรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมที่สนใจได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

การสังเกต  แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ 
-เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้ที่ได้รับการอยู่ค่ายมา
ประยุกต์ใช้ให้ประโยชน์ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออก 

การสังเกต  แบบสังเกต 



- เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น ทักษะและประสบการณ์การณ์ซึ่งกันและกัน 
- เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ม.๑ มีสิทธิในการเข้าประจ า
กองและประดับบ่าเพ่ือเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อย่าง
แท้จริง 

 

    ลงชื่อ.........................................         ลงชื่อ.......................................... 

           (นางสาวอ าพันธ์    ชุ่มเชื้อ)             (นางอังค์สุมาริน    ปาละจะเร) 

หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม เพ่ิมรู้ อาชีพระยะสั้น                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

             ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 

 

 
                                   
                                              (นายปรีชา    นันติชยั) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                               ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


