
บทที่ 1  
บทนํา 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
           การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก#ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 กําหนด ให#มีการเรียนการสอนในกลุ�ม
สาระกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน โดยประกอบด#วยกิจกรรมต�างๆตามระดับช�วงชั้น ซ่ึงกิจกรรมผู#บําเพ็ญ
ประโยชน5เป6นอีกกิจกรรมหนึ่ง ของกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน ซ่ึงหลักการและเหตุผลของการดําเนิน
กิจกรรมคือฝ:กให#นักเรียนเป6นผู#ท่ีมี ระเบียบ วินัย รู#จักเสียสละ เพ่ือส�วนรวม บําเพ็ญตนให#เป6น
ประโยชน5ต�อตนเองและผู#อ่ืน มีความจงรักภักดีต�อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย5 กิจกรรม    
การเข#าค�ายลูกเสือ ยวุกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 เป6นการปลูกฝ=งและฝ:กฝนให#นักเรียน มีคุณลักษณะ
ดังกล�าวข#างต#น อันจะส�งผลให#นักเรียนกลายเป6นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรมในอนาคต ซ่ึงการจัด
กิจกรรมสนองตอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 2 ผู#เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค�านิยมท่ีพึงประสงค5 มาตรฐานท่ี 2 ผู#เรียนมีความสามารถในการคิดอย�างเป6นระบบ คิดสร#างสรรค5 
ตัดสินใจ แก#ป=ญหาได#อย�างมีสติ สมเหตุผล และมาตรฐานท่ี 6 ผู#เรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถ
ทํางานร�วมกับผู#อ่ืนได#อย�างมีเจตคติท่ีดีต�ออาชีพสุจริต 
 โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคมได#จัดกิจกรรมเข#าค�ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญ
ประโยชน5  ให#กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 1-3 โดยแยกกิจกรรมให#นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 1 
จัดกิจกรรมวันท่ี 19 มกราคม 2555 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2-3 จัดกิจกรรมระหว�างวันท่ี 
19-21 มกราคม 2555  ณ ค�ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม  โดยมีวัตถุประสงค5เพ่ือ
ฝ:กฝนและปลูกฝ=งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค5แก�นักเรียนและให#นักเรียนผ�านกิจกรรมพัฒนาผู#เรียนตาม
หลักสูตร   ดังนั้นเพ่ือให#ทราบถึงผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปใช#ประโยชน5สําหรับ การ
พัฒนาการดําเนินงานในโอกาสต�อไป จึงได#จัดทําสรุปผลการประเมินโครงการเข#าค�ายผู#บําเพ็ญประโยชน5 
ประจําปBการศึกษา 2554 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2-3 ข้ึน 
 

 ๒. วัตถุประสงค� 
         ๑) เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน นักเรียนได#รู#จักปรับตัวในการใช#ชีวิตร�วมกับผู#อ่ืนและเกิดความ
สามัคคีในหมู�คณะ 
         ๒) เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน นักเรียนนําความรู#มาประยุกต5ใช#ในการจัดค�ายและมีทักษะในการ
แก#ป=ญหา 
         3) เพ่ือให#ผู#เรียนรักและศรัทธาในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 
         4) เพ่ือให#เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย5และทําตัวให#เป6นประโยชน5ต�อส�วนรวม 
         5) เพ่ือสงเสริมอุดมการณ5ผู#บําเพ็ญประโยชน5ไทย  ให#สามารถเป6นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพของ
สังคมและประเทศชาติต�อไปในภายภาคหน#า 
         6) นักเรียนได#ปฏิบัติกิจกรรมเรยีนรู#ตามฐานครบถ#วนและแต�ละฐานมีผลการประเมินผ�านทุกฐาน  
         7) นักเรียนร#อยละ 80 มีทักษะในการทํางานแก#ป=ญหาจากการปฏิบัติจากสถานการณ5 จริง 
และปรับตัวเข#ากับเพ่ือนในหมู�ได#  
          8)  ผู#มีส�วนเก่ียวข#องทุกฝNายร#อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
 
 



๒ 
 

๓. เป าหมาย 
          ๑) เชิงปริมาณ  
       1.1 นักเรียนกิจกรรมผู#บําเพ็ญประโยชน5ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2 จํานวน 93 คน  

    1.2 นักเรียนกิจกรรมผู#บําเพ็ญประโยชน5ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2 จํานวน 92 คน  
    1.3 ครูผู#สอนกิจกรรมผู#บําเพ็ญประโยชน5ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2-3 จํานวน 11 คน  

          ๒) เชิงคุณภาพ นักเรียนและคณะครู ร�วมกิจกรรมอย�างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  ผ�าน
เกณฑ5ท่ีกําหนด 
 
4. ขอบเขตของโครงการ 

   1) สถานท่ี คือโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย5 
    2) วันเวลาในการจัดกิจกรรม ระหว�างวันท่ี 19-21 มกราคม 2555 
   3) ขอบเขตของเนื้อหาเป6นเพียงการรายงานผลการดําเนนิงานโครงการเข#าค�ายพักแรมกิจกรรม 

ผู#บําเพ็ญประโยชน5ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2 - 3 
           4) ประชากรท่ีใช#ในการรายงานผลครั้งนี้ คือ นักเรียนท่ีเข#าค�ายพักแรมกิจกรรมผู#บําเพ็ญ
ประโยชน5ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2 – 3 จํานวน 185 คน ครูผู#สอนกิจกรรมผู#บําเพ็ญประโยชน5ชั้น
มัธยมศึกษาปBท่ี 2-3 จํานวน 11 คน 
 
5. งบประมาณ 
    ใช#งบประมาณร�วมกันท้ังโรงเรียนเรียน  ดังรายละเอียด  ดังนี้ 
 1) ค�าอาหารนักเรียนชั้น ม.1 จํานวน 478 คน  คนละ 40 บาท เป6นเงิน 19,120 บาท 
 2) ค�าอาหารนักเรียนชั้น ม.2 จํานวน 423 คน  คนละ 120บาท เป6นเงิน 50,760 บาท 
           3) ค�าอาหารนักเรียนชั้น ม.3 จํานวน 417 คน  คนละ 120 บาท เป6นเงิน 50,040 บาท 
 4) เงินอาหารครู 103 คน คนละ 200 บาท รวมเป6นเงิน 20,600 บาท 
 5) ค�าวัสดุ อุปกรณ5ในการเข#าค�ายพักแรม (ผ#าพลาสติก เช�าเต#นท5) เป6นเงิน 2,520  บาท 
 6) ค�าวิทยากร เป6นเงิน 40,000 บาท 
    รวมเงิน  183,040  บาท  
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหว�างวันท่ี 19-21 มกราคม 2555 
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7. ประโยชน�ท่ีคาดว.าจะได1รับ 
         ๑) นักเรียนได#รู#จักปรับตัวในการใช#ชีวิตร�วมกับผู#อ่ืนและเกิดความสามัคคีในหมู�คณะ 
         ๒) นักเรียนนําความรู#มาประยุกต5ใช#ในการจัดค�ายและมีทักษะในการแก#ป=ญหา 
         3) นักเรียนรักและศรัทธาในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 
         4) นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย5และทําตัวให#เป6นประโยชน5ต�อส�วนรวม 
         5) ส�งเสริมอุดมการณ5ผู#บําเพ็ญประโยชน5ไทย  ให#สามารถเป6นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพของสังคม
และประเทศชาติต�อไปในภายภาคหน#า 
         6) นักเรียนได#ปฏิบัติกิจกรรมเรยีนรู#ตามฐานครบถ#วนและแต�ละฐานมีผลการประเมินผ�านทุกฐาน  
         7) นักเรียนร#อยละ 80 มีทักษะในการทํางานแก#ป=ญหาจากการปฏิบัติจากสถานการณ5 จริง 
และปรับตัวเข#ากับเพ่ือนในหมู�ได#  
          8)  ผู#มีส�วนเก่ียวข#องทุกฝNายร#อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
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บทที่ 2 
การดําเนินการ 

 
การดําเนินการเข#าค�ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 ประจําปB

การศึกษา 2554 มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมเข#าค�ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 
ท่ีสําคัญมีดังนี้  
1. การดําเนินกิจกรรม 

๑) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

๒) แต�งต้ังคณะครูร�วมดําเนินกิจกรรมการเข#าค�ายพักแรม 
3) ประชุมคณะทํางาน 
4) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค5การเข#าค�ายกับผู#กํากับลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 
5) ติดต�อวิทยากรภายนอกเพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมในการเข#าค�ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดและ

ผู#บําเพ็ญประโยชน5 
6) ประสานงานฝNายการเงินในการเบิกจ�ายเงินรายหัวนักเรียน 
7) ประชุมชี้แจงร�วมกันระหว�างวิทยากรและผู#กํากับลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 
8) จัดทํากําหนดการเข#าค�าย 

9) จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ5ในการเข#าค�ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 
10) จัดกิจกรรมการเข#าค�ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 
11)รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
2.   ปฏิทินการดําเนินงาน 
 

ท่ี ข้ันตอน วัน  เดือน ป6 ผู1รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ 5  ม.ค. 55 งานกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน 
2 แต�งต้ังคณะทํางาน 17 ม.ค. 55 ผู#อํานวยการโรงเรียน 
3 ประชุมคณะทํางาน 11  ม.ค. 55 ฝNายวิชาการ  

งานกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน 
4 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค5การเข#าค�าย

พักแรมกับผู#กํากับลูกเสือ ยุวกาชาด
และผู#บําเพ็ญประโยชน5 

12  ม.ค. 55 ฝNายวิชาการ  
งานกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน 

5 ติดต�อวิทยากรภายนอกเพ่ือดําเนินการ
จัดกิจกรรมในการเข#าค�ายพักแรม
ลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญ
ประโยชน5 

12  ม.ค. 55 ฝNายวิชาการ  
งานกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน 

6 ประสานงานฝNายการเงินในการเบิก
จ�ายเงินรายหัวนักเรียน 

12  ม.ค. 55 ฝNายอํานวยการ 
งานกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน 

7 ประชุมชี้แจงร�วมกันระหว�างวิทยากร
และผู#กํากับลูกเสือ ยุวกาชาดและ 
บําเพ็ญประโยชน5 

12  ม.ค. 55 งานกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน 
ผู#กํากับลูกเสือ ยุวกาชาด
และผู#บําเพ็ญประโยชน5 
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ต�อ    
8 จัดทํากําหนดการเข#าค�าย 13 ม.ค.55 วิทยากรและผู#กํากับลูกเสือ 

ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญ
ประโยชน5 
 

9 จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ5ในการ
เข#าค�ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#
บําเพ็ญประโยชน5 

16-18 ม.ค.
55 

วิทยากรและผู#กํากับลูกเสือ 
ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญ
ประโยชน5 

10 จัดกิจกรรมการเข#าค�ายพักแรมลูกเสือ 
ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 
 

19-21 ม.ค.
55 

วิทยากรและผู#กํากับลูกเสือ 
ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญ
ประโยชน5 

11 รายงานผลการจัดกิจกรรม 27 ม.ค.55 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
และผู#บําเพ็ญประโยชน5 
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บทที่ 3 
วิธีประเมินโครงการ 

 
การจัดกิจกรรมการเข#าค�ายพักแรมกิจกรรมผู#บําเพ็ญประโยชน5 ประจําปB 2554 ของโรงเรียน

หนองก่ีพิทยาคม ประเมินผลโดยการสังเกตและใช#แบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้  
1. กระบวนการประเมินผล 
 งานพัฒนานักเรียน ฝNายวิชาการ มอบแต�ละกิจกรรมจัดการประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดําเนินกิจกรรมเข#าค�ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5  ประจําปBการศึกษา ๒๕๕
4 โดยกิจกรรมผู#บําเพ็ญประโยชน5ได#แบ�งกระบวนการประเมินออกเป6น ๒ ส�วน คือ  
 ๑) การประเมินตามภาระงานท่ีได1รับมอบหมายจากโรงเรียน  

    เพ่ือสรุปรายงานความก#าวหน#าในการดําเนินงาน ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในช�วงปฏิบัติงานของแต�
ละฝNาย และความสําเร็จของภารงานท่ีโรงเรียนมอบหมาย ซ่ึงประกอบด#วย 

    ๑.๑ ฝNายอํานวยการ 
    ๑.๒ ฝNายการเงิน/พัสดุ 
    ๑.๓ ฝNายอนามัย 
    ๑.๔ ฝNายกิจกรรม 

     ๑.๕ ฝNายสรุปรายงานผล 
 ๒) การประเมินโครงการในการดําเนินกิจกรรม 

     เพ่ือพิจารณาความพึงพอใจในการร�วมกิจกรรม เม่ือสิ้นสุดโครงการ ประกอบด#วย 
     ๒.๑ ข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถาม  
     ๒.๒ ระดับความคิดเห็นด#านคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมอันพึงประสงค5   
     ๒.๓ ระดับความพึงพอใจในกระบวนการกลุ�ม และอยู�ร�วมกับผู#อ่ืนได#อย�างมีความสุข 
     ๒.๔ ข#อเสนอแนะ 
 

2. การเก็บรวบรวมข1อมูล 
           1) ก�อนการดําเนินงาน ใช#วิธีสังเกต ผลการให#ความร�วมมือของคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามคําสั่งโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม ท่ี 012/2555  ลงวันท่ี 17 มกราคม 2555  ในการแสดง
ความคิดเห็น การวางแผนการเตรียมเอกสาร สถานท่ี และการประสานงานต�าง ๆ เพ่ือให#ดําเนินงาน
ให#สําเร็จตามวัตถุประสงค5 
           2) ระหว�างการดําเนินงาน ใช#การสังเกตและสอบถาม คณะกรรมการดําเนินงานฝNายต�าง ๆ 
ว�าเป6นไปด#วยความเรียบร#อยหรือไม� มีป=ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอย�างไร 
            3) หลังการดําเนินงาน ใช#วิธีให#ผู#เข#าร�วมโครงการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมในแง�มุมต�าง ๆ ซ่ึงคณะกรรมการฝNายประเมินผลเป6นผู#ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข#อมูล 
 

 



๗ 
 

3. เครื่องมือท่ีใช1ในการเก็บรวบรวมข1อมูล 
       1) แบบสอบถามความคิดเห็นในการดําเนินการจัดโครงการเข#าค�ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาดแลผู#บําเพ็ญประโยชน5 แบ�งเป6น 3 ตอนคือ  

ตอนท่ี 1  ข#อมูลพ้ืนฐาน 
 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ เป6นมาตราส�วนประมาณค�า(Rating Scale) 
5 ระดับ คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น#อย น#อยท่ีสุด   รวม   10   ข#อ 
 ตอนท่ี  3  เป6นแบบสอบถามปลายเปaด เพ่ือให#แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอิสระ       

4. การวิเคราะห�ข1อมูล 
1. ข#อมูลพ้ืนฐานของผู#เข#าร�วมโครงการท่ีตอบแบบสอบถาม นํามาแจกแจงหาความถ่ีและหา

ค�าร#อยละ 
2. ความคิดเห็นของผู#เข#าร�วมโครงการนํามาวิเคราะห5โดยหาค�าเฉลี่ย(X)  ค�าส�วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) และนํามาเปรียบเทียบเกณฑ5 
3. ข#อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู#เข#าร�วมกิจกรรมใช#วิธีแจกแจงความถ่ีและเรียงลําดับ

ความสําคัญตามความถ่ีจากมากไปน#อย 
 
5. สถิติท่ีใช1ในการวิเคราะห�ข1อมูล 
 1.  ค�าร#อยละ (Percentage)  ใช#สูตร 

   P     =     
N

f
×  100 

  เม่ือ      P       แทน      ร#อยละ 
   f        แทน      ความถ่ีท่ีต#องการแปลงเป6นร#อยละ 
   N       แทน      จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

2. ค�าเฉลี่ย (Mean)  ใช#สูตร 

               Χ    =   
N
∑Χ

 

  เม่ือ     Χ     แทน    ค�าเฉลี่ย 
        ∑ Χ    แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ�ม 
   N     แทน    จํานวนคนในกลุ�ม 
 

3. ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    ใช#สูตร 
 

S.D.   =   
( )

( )1

22

−ΝΝ

Χ−Ν∑ ∑Χ  

 
  เม่ือ       S.D.     แทน   ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           ∑ Χ     แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
           ∑ Χ 2   แทน   ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแต�ละตัว 
   N         แทน    จํานวนคนในกลุ�ม 



๘ 
 

 
 
 
6.   เกณฑ�การแปลความหมาย 

การแปลความหมายข#อมูลโดยการคํานวณค�าเฉลี่ยและค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข#อมูลแล#วนํา 
ค�าเฉลี่ยมาแปลความหมาย  โดยประยุกต5ใช#เกณฑ5ของพิจารณาใช#เกณฑ5 ดังนี้ 

๑) หาค�าร#อยละของความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมพิจารณาประยุกต5ใช#เกณฑ5 
ในการประเมินจาก สมศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ดังนี้ 
   ๕   หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด (ร#อยละ ๙๐ ข้ึนไป) 

๔ หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก  (ร#อยละ ๘๐- ๘๙) 
๓   หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง (ร#อยละ ๖๕ – ๗๙) 
๒   หมายถึง ระดับการปฏิบัติพอใช#  (ร#อยละ ๕๐ – ๖๔) 
๑   หมายถึง ระดับการปฏิบัติน#อยท่ีสุด  (ตํ่ากว�าร#อยละ ๕๐) 

๒) หาค�าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม  การแปลความหมายขอมูล
โดยการคํานวณค�าเฉลี่ยและค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลแลวนําค�าเฉลี่ยมาแปลความหมาย  โดยประยุกต!ใช
เกณฑ!ของ  ประพัฒน!  จําปาไทย (๒๕๓๐: ๒๙-๓๐) ดังนี้ 
ค�าเฉลี่ยระหว�าง ๑.๐๐ – ๑.๔๙    หมายถึง    มีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 
ค�าเฉลี่ยระหว�าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙    หมายถึง    มีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับนอย 
ค�าเฉลี่ยระหว�าง ๒.๕๐ – ๓.๔๙    หมายถึง    มีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ค�าเฉลี่ยระหว�าง ๓.๕๐ – ๔.๔๙    หมายถึง    มีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับมาก 
ค�าเฉลี่ยระหว�าง ๔.๕๐ – ๕.๐๐    หมายถึง    มีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
บทที่ 4  

ผลการดําเนินงาน 
 

จากการดําเนินงานตามโครงการเขาค�ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน!
โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม ประจําปAการศึกษา ๒๕๕๔ ของนักเรียน ผลการดําเนินงาน นําเสนอได
ตามลําดับดังนี้ 

๔.๑   ผลการดําเนินงาน 
๑.  การดําเนินงานก�อนจัดโครงการ    จะเห็นว�าคณะกรรมการ ดําเนินงานไดมีการประชุม 

วางแผนการดําเนินงาน ต้ังแต�วันท่ี 23 ธันวาคม 2554  และขออนุมัติโครงการ ในวันท่ี 5 มกราคม 
2555   และมีคําสั่งโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม ท่ี 012/๒๕๕5  ลงวันท่ี 17มกราคม 2555  แต�งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานในแต�ละฝNาย เพ่ือจะได#ดําเนินการตามท่ีได#รับมอบหมายได#เป6นอย�างดีไม�มี
ป=ญหา และอุปสรรค ในการดําเนินงานทุกฝNายดําเนินการได#อย�างเรียบร#อยสมบูรณ5สรุปได#ว�าข้ันก�อน
ดําเนินการคณะกรรมการดําเนินงานทุกฝNาย มีความพร#อมและมีประสิทธิภาพในการทํางานอยู�ใน
ระดับความพึงพอใจ มาก 

๒.   ระหว.างการดําเนินงาน 
      ด1านผู1เรียน 
   ก.อนการเข1าค.ายพักแรม 

  นักเรียนต่ืนเต#น  ให#ความสนใจเตรียมพร#อมท่ีจะเข#าค�ายพักแรม สังเกตได#จากการท่ี
นักเรียนสนใจซักถามครูผู#สอนกิจกรรมร#อยละ  ๑๐๐ ของกลุ�มเปoาหมาย  คือ  นักเรียนผู#บําเพ็ญ
ประโยชน5ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี  2-3 

  ระหว.างการเข1าค.ายพักแรม 
  ณ ค�ายพักแรมชั่วคราว โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย5 นักเรียน

มีความกระตือรือร#น  ให#ความสนใจในกิจกรรมดีมาก  เพราะกิจกรรมท่ีล#วนเป6นกิจกรรมท่ีสามารถ
นําไปปรับใช#ในชีวิตประจําวันได# 

 
กําหนดการเข1าค.ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู1บําเพ็ญประโยชน� 

วันท่ี 19 มกราคม 2555 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผู1รับผิดชอบ 
08.30-09.00 ลงทะเบียนและรายงานตัว ซุ#มการเวก ครูผู#สอนกิจกรรม 
09.00-10.30 พิธีเปaดการเข#าค�ายพักแรม สนามฟุตบอล วิทยากรและครู 
10.30-11.00 นันทนาการ หอประชุม วิทยากร 
11.00-12.00 ทบทวนการทําความเคารพ หอประชุม วิทยากร 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหาร ครู 
13.00-13.30  นันทนาการ หอประชุม วิทยากร 
13.30-16.30 เข#าฐาน ลานไทร สวนปNา 

หอประชุม อาคาร 4 
วิทยากรและครู 

 



๑๐ 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผู1รับผิดชอบ 
16.30-19.00 ประกอบอาหาร อาบน้ํา 

รับประทานอาหารเย็น 
โรงอาหาร ครู 

19.00-19.30 นันทนาการ หอประชุม วิทยากร 
19.30-21.30 ศิลปวัฒนธรรมไทย หอประชุม วิทยากรและครู 
21.30-22.30 อนุมาน รอบหอประชุม วิทยากรและครู 
22.30-23.00 สวดมนต5 เข#านอน อาคาร 3 ครู 

 
วันท่ี 20 มกราคม 2555 

 
เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผู1รับผิดชอบ 

05.00-06.00 ต่ืนนอน กายบริหาร สนามฟุตบอล วิทยากร 
06.00-07.30 ประกอบอาหาร 

 ภารกิจส�วนตัว   
รับประทานอาหารเช#า 

โรงอาหาร ครู 

07.30-08.00 ตรวจครัวและท่ีพัก อาคาร 3 โรงอาหาร วิทยากร 
08.00-08.30 เปaดประชุมกอง สนามฟุตบอล วิทยากรและครู 
08.30-09.00 นันทนาการ หอประชุม วิทยากร 
09.00-11.30 เข#าฐาน ลานไทร สวนปNา 

หอประชุม อาคาร 4 
วิทยากรและครู 

11.30-13.00 ประกอบอาหาร  
รับประทานอาหารกลางวัน 

โรงอาหาร ครู 

13.00-13.30  นันทนาการ หอประชุม วิทยากร 
13.30-16.30 เข#าฐาน ลานไทร สวนปNา 

หอประชุม อาคาร 4 
วิทยากรและครู 

16.30-17.00 ซ#อมการแสดง หอประชุม วิทยากร 
16.30-19.00 ประกอบอาหาร อาบน้ํา 

รับประทานอาหารเย็น 
โรงอาหาร ครู 

19.00-19.30 นันทนาการ หอประชุม วิทยากร 
19.30-23.00 ชุมนุมรอบกองไฟ หอประชุม วิทยากรและครู 
23.00-23.30 สวดมนต5 เข#านอน อาคาร 3 ครู 

 
หมายเหตุ  วันท่ี 19 มกราคม 2555 ฝนตกแรงมาก ทําให#ต#องเปลี่ยนสถานท่ีรอบกองไฟจากสนาม
ฟุตบอลเป6นหอประชุม  และเปลี่ยนท่ีนอนให#ลูกเสือ นอนบนอาคาร 1 นักเรียนหลายกลุ�มไม�สามารถ
ประกอบอาหารได# 

 
 
 



๑๑ 
 

วันท่ี 21 มกราคม 2555 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผู1รับผิดชอบ 
05.00-06.00 ต่ืนนอน กายบริหาร สนามฟุตบอล วิทยากร 
06.00-07.30 ประกอบอาหาร 

 ภารกิจส�วนตัว   
รับประทานอาหารเช#า 

โรงอาหาร ครู 

07.30-08.00 ตรวจเครื่องแต�งกาย  
ตรวจครัวและท่ีพัก 

อาคาร 3 โรงอาหาร วิทยากร 

08.00-08.30 เปaดประชุมกอง สนามฟุตบอล วิทยากรและครู 
08.30-09.00 นันทนาการ หอประชุม วิทยากร 
09.00-10.30 กิจกรรม How do you do รอบหอประชุม วิทยากรและครู 
10.30-11.00 สรุปกิจกรรม  

พิธีปaดการอยู�ค�ายพักแรม 
สนามฟุตบอล วิทยากรและครู 

11.00-12.00 ทําความสะอาดโรงเรียน บริเวณท่ีพักและ
ประกอบอาหาร 

ห#องน้ํา 

ครู 

 
 

  หลังการเข1าค.ายพักแรม 
  นักเรียนท่ีเข#าร�วมโครงการมีความสุข  และได#รับประสบการณ5ท่ีหลากหลาย  และอยาก

ให#มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกในปBต�อไป 

   ด1านคร ู
  ครูได#ประสบการณ5ด#านการจัดกิจกรรม  การนันทนาการ สามารถนําความรู#ไปใช#จัด

กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

  ๓.   เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน   
การจัดกิจกรรมการเข#าค�ายพักแรมกิจกรรมผู#บําเพ็ญประโยชน5 ประจําปB 2554 ของโรงเรียน

หนองก่ีพิทยาคม ประเมินผลโดยการสังเกตและใช#แบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้  
1 ผลการดําเนินกิจกรรม 

 ผู#รับผิดชอบแบ�งผลการดําเนินกิจกรรมออกเป6น ๒ ส�วน ดังนี้ 
 

1) การประเมินผลตามภาระงานท่ีได1รับมอบหมาย  
 

ผลสัมฤทธิ์ของ 
การปฏิบัติงานตามเป าหมาย 

ปCญหา/ 
อุปสรรค 

ข1อเสนอแนะ/
แนวทาง 

การปฏิบัติใน
โอกาสต.อไป 

สรุปผลการดําเนินงาน 

๑. ฝFายอํานวยการ มีหน#าท่ี 
   ประชุม วางแผนในฝNายงานเพ่ือส�งเสริม
สนับสนุน อํานวยความสะดวก ตลอดจนติดต�อ
ประสานงาน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข#องให#เป6นไปด#วย
ความเรียบร#อย  
 

ไม�มี ไม�มี ทุกฝNายงานให#ความ
ร�วมมือ 
ในการจัดกิจกรรม
อย�างดียิ่ง 

๒. ฝFายการเงิน/พัสดุ มีหน#าท่ีติดต�อประสานงาน
ฝNายงานต�างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให#กับ
คณะครู นักเรียน ให#เกิดความสะดวก คล�องตัว 
ในการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนสรุปรายงาน 
รายรับ-รายจ�ายในการดําเนินกิจกรรมและอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข#อง    

ไม�มี ไม�มี ผลการปฏิบัติงานได#ใช#
จ�ายเงินท้ังหมด                 
183,040 บาท  
รายละเอียดใน
ภาคผนวก 
ทุกฝNายให#ความ
ร�วมมืออย�างดียิ่ง 

๓. ฝFายอนามัย มีหน1าท่ีจัดเตรียมเวชภัณฑ5เพ่ือ
อํานวยความสะดวกตลอดจนติดต�อประสานงาน
ฝNายงานต�างๆ ในการเตรียมการปoองกัน 
ช�วยเหลือให#กับคณะครูและนักเรียนท่ีเข#าค�ายพัก
แรมเบ้ืองต#น และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง    
 

ไม�มี ไม�มี คณะครูนักเรียนทุกคน 
ปลอดภัย 
แต�มีนักเรียนลูกเสือ 
1 คนประสบอุบัติเหตุ
ม#าหินอ�อนพังทับ
นิ้วเท#า 

๔. ฝFายกิจกรรม มีหน#าท่ี สํารวจ ความพร#อม
ของคณะลูกเสือ ยุวกาชาด และผู#บําเพ็ญ
ประโยชน5 ในการเตรียมการเข#าค�ายพักแรม การ
ร�วมปฏิบัติกิจกรรมตามฐานต�างๆ ตลอดจนดูแล
ความเป6นระเบียบเรียบร#อยของลูกเสือ ยุวกาชาด 
และผู#บําเพ็ญประโยชน5 และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง 
 
    

ไม�มี 
นักการช�วย 
ปฏิบัติงาน 
 

จ#างวิทยากร
จากภายนอก
มาจัดกิจกรรม
ในราคา 
40,000 
บาท 
 

ทุกฝNายให#ความร�วมมือ
ในการจัดกิจกรรม
อย�างดียิ่ง 
นักเรียนและคณะครู
ทุกคนเดินทางไป-กลับ 
ด#วยความปลอดภัย 



๑๓ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของ 
การปฏิบัติงานตามเป าหมาย 

ปCญหา/ 
อุปสรรค 

ข1อเสนอแนะ/
แนวทาง 

การปฏิบัติใน
โอกาสต.อไป 

สรุปผลการดําเนินงาน 

๕. ฝFายสรุปรายงาน มีหน#าท่ี บันทึกภาพ 
ออกแบบ สร#างเครื่องมือ นําข#อมูลมาวิเคราะห5 
เพ่ือหาค�าความถ่ี ระดับความคิดเห็น ความพึง
พอใจในการดําเนินกิจกรรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง 
    

ไม�มี ไม�มี ทุกฝNายงานให#ความ
ร�วมมือในการจัด
กิจกรรมอย�างดียิ่ง 

 
 

๒) การประเมินภาระงาน เม่ือส้ินสุดกิจกรรม     
    

    ๒.๑ ประชากร  
         การประเมินครั้งนี้ผู#รับผิดชอบใช#นักเรียนกิจกรรมผู#บําเพ็ญประโยชน5 ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2-3 

โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม  จํานวน 185   คน ครู 11 คน 
 

        ๒.๒ สถิติท่ีใช1ในการวิเคราะห�ข1อมูล 
          การดําเนินกิจกรรมเข#าค�ายพักแรมผู#บําเพ็ญประโยชน5 ผู#รับผิดชอบได#ใช#สถิติในการวิเคราะห5ข#อมูล
คือการหาค�าความถ่ี ค�าร#อยละ และค�าเฉลี่ย 
 

    ๒.๓ การประเมินกิจกรรม  
         การประเมินกิจกรรมครั้งนี้ผู#รับผิดชอบได#ดําเนินการ ดังนี้ 

๑) หาค�าร#อยละของความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมพิจารณาใช#เกณฑ5 
ในการประเมินจาก สมศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ดังนี้ 
   ๕   หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด (ร#อยละ ๙๐ ข้ึนไป) 

๔ หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก  (ร#อยละ ๘๐- ๘๙) 
๓    หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง (ร#อยละ ๖๕ – ๗๙) 
๒   หมายถึง ระดับการปฏิบัติพอใช#  (ร#อยละ ๕๐ – ๖๔) 
๑    หมายถึง ระดับการปฏิบัติน#อยท่ีสุด  (ตํ่ากว�าร#อยละ ๕๐) 

๒) หาค�าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม  การแปล
ความหมายขอมูลโดยการคํานวณค�าเฉลี่ยและค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลแลวนําค�าเฉลี่ยมาแปลความหมาย  
โดยประยุกต!ใชเกณฑ!ของ  ประพัฒน!  จําปาไทย (๒๕๓๐: ๒๙-๓๐) ดังนี้ 
ค�าเฉลี่ยระหว�าง ๑.๐๐ – ๑.๔๙    หมายถึง    มีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 
ค�าเฉลี่ยระหว�าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙    หมายถึง    มีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับนอย 
ค�าเฉลี่ยระหว�าง ๒.๕๐ – ๓.๔๙    หมายถึง    มีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ค�าเฉลี่ยระหว�าง ๓.๕๐ – ๔.๔๙    หมายถึง    มีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับมาก 
ค�าเฉลี่ยระหว�าง ๔.๕๐ – ๕.๐๐    หมายถึง    มีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 
 

 



๑๔ 
 

    ๒.๔ ผลการดําเนินกิจกรรม 
          การวิเคราะห5ข#อมูลครั้งนี้ เพ่ือสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมเข#าค�ายพักแรมผู#บําเพ็ญ
ประโยชน5 ประจําปBการศึกษา ๒๕๕4 โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย5 ผู#รับผิดชอบได#
สรุปผลการวิเคราะห5ข#อมูลออกเป6น ๓ ตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ ข#อมูลพ้ืนฐานของผู#ตอบคําถาม 
ตอนท่ี ๒ แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ  
ตอนท่ี ๓ ข#อเสนอแนะของผู#เข#าร�วมกิจกรรม 
 

ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
 
 

ตอนท่ี ๑ ข1อมูลพ้ืนฐานของผู1ตอบคําถาม 
 การวิเคราะห5ข#อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู#ตอบแบบสอบถามในการเข#าค�ายพักแรมกิจกรรม 
ผู#บําเพ็ญประโยชน5 เป6นการวิเคราะห5 ความถ่ีและค�าร#อยละ ดังรายละเอียดในตารางท่ี ๑ และ 
ตารางท่ี 2 ต�อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ความถ่ีและค�าร#อยละเก่ียวกับสถานภาพของผู#ตอบแบบสอบถาม   (N=100)                                                                                                                            
ข1อมูล จํานวน ร1อยละ 

ผู#บําเพ็ญประโยชน5 
ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2 

50 50.00 

ผู#บําเพ็ญประโยชน5 
ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 3 

50 50.00 

รวม 100 100 
  

 จากตารางท่ี ๑ เม่ือพิจารณาตามข#อมูลเพศพบว�าร#อยละของผู#ตอบแบบสอบถามผู#บําเพ็ญประโยชน5 
ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2 เท�ากับผู#บําเพ็ญประโยชน5ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 3 คือร#อยละ 50.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นในระดับความพึงพอใจ   
 

 ผู#รับผิดชอบได#ใช#ค�าร#อยละและค�าระดับจากเกณฑ5การประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สมศ., ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) ซ่ึงจําแนกระดับ ดังเสนอในตารางท่ี ๒  
 

ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนระดับความพึงพอใจของนักเรียนผู#บําเพ็ญประโยชน5  
ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2-3 ท่ีเข#าร�วมกิจกรรม 

สถานภาพผู#ทําแบบประเมิน     นักเรียนผู#บําเพ็ญประโยชน5 ท่ีประเมินผล  จํานวน 100  คน 
 

ท่ี หัวข1อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
(จํานวนวามถ่ี) 

ค.าเฉล่ียและ 
ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น1อ
ย 

น1อ
ยที่

สุด
 x  SD 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห็

น อัน
ดับ 
x  

๑ จํานวนวันในการเข#าค�ายพักแรม 16 41 41 2  ๓.๗๑ ๐.๗๕ มาก ๘ 

๒ ความเหมาะสมด#านสถานท่ี 12 50 31 5 2 ๓.๖๕ ๐.๘๓ มาก ๑๐ 

๓ 
ความเหมาะสมของการจัด
กิจกรรมประจําฐาน(กลางวัน) 

19 44 35 1 1 ๓.๗๙ ๐.๗๙ มาก ๖ 

๔ 
ความเหมาะสมของการจัด
กิจกรรม(กลางคืน) 

22 35 35 5 3 ๓.๖๘ ๐.๙๗ มาก ๙ 

๕ 
ความเหมาะสมของการจัด
กิจกรรมรอบกองไฟ 

32 30 23 10 5 ๓.๗๔ ๑.๑๕ มาก ๗ 

๖ 
ความเหมาะสมของการดูแลเอา
ใจใส�ของผู#กํากับ 

35 45 20 - - ๔.๑๕ ๐.๗๓ มาก ๑ 

๗ 
การจัดกิจกรรมส�งเสริมให#
นักเรียนได#ฝ:กทักษะ การคิดเป6น 
ทําเป6น และแก#ป=ญหาเป6น 

29 45 26 - - ๔.๐๓ ๐.๗๔ มาก ๒ 

๘ 
การจัดกิจกรรมส�งเสริมให#
นักเรียนได#ทํางานเป6นทีม 

25 50 25 - - ๔.๐๐ ๐.๗๑ มาก ๓ 

๙ 
การจัดกิจกรรมส�งเสริมความ
สามัคคีในหมู�คณะ 

24 45 30 1 - ๓.๙๒ ๐.๗๖ มาก ๕ 

๑๐ 
นักเรียนมีทักษะในการอยู�ร�วมกับ
เพ่ือนๆ 

19 56 24 1 - ๓.๙๓ ๐.๖๘ มาก ๔ 

รวม 233 441 290 25 11 ๓.๘๖ ๐.๘๔ มาก - 

 



๑๖ 
 

จากตารางท่ี ๒ พบว�า    ความคิดเห็นของนักเรียนผู#บําเพ็ญประโยชน5 ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2-
3 ท่ีเข#าร�วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต�อการเข#าค�ายพักแรมในภาพรวมอยู�ในระดับความพึงพอใจมาก 
ได#ค�าเฉลี่ย 3.86 (S.D. = ๐.84 )  

 เม่ือพิจารณาเป6นรายข#อ โดยเรียงลําดับข#อท่ีได#ค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน#อย  ลําดับแรก คือ  
ลําดับท่ี ๑ ความเหมาะสมของการดูแลเอาใจใส�ของผู#กํากับ ได#ค�าเฉลี่ย ๔.1๕ (S.D. = ๐.73 ) ลําดับ
ท่ี 2 การจัดกิจกรรมส�งเสริมให#นักเรียนได#ฝ:กทักษะ การคิดเป6น ทําเป6น และแก#ป=ญหาเป6น  ได#
ค�าเฉลี่ย ๔.03 (S.D. = ๐.74 )  ลําดับท่ี 3  การจัดกิจกรรมส�งเสริมให#นักเรียนได#ทํางานเป6นทีม  ได#
ค�าเฉลี่ย ๔.00 (S.D. = ๐.71) และลําดับท่ีน#อยท่ีสุดคือ ความเหมาะสมด#านสถานท่ี ได#ค�าเฉลี่ย ๓.
65 (S.D. = ๐.83 ) 
 
ตอนท่ี 3 แบบสํารวจความคิดเห็นแบบปลายเปRด 

1) ส่ิงท่ีนักเรียนประทับใจในการเข1าค.าย 
1. กิจกรรมรอบกองไฟ 
2. ครูฝ:ก 
3. การทํากิจกรรมร�วมกันกับเพ่ือนๆ 
4. สนุกมาก 
5. ครูฝ:กและครูดูแลนักเรียนดี 
6. ประทับใจเพ่ือนในกลุ�มและเพ่ือนต�างกลุ�มทุกคนมีน้ําใจให#กัน 

2) ส่ิงท่ีควรปรับปรุง/แก1ไขในการเข1าค.าย 
1. เวลาในการทําอาหารน#อยเกินไป 
2. กิจกรรมรอบกองไฟควรมีเวลามากกว�าเดิม 
3. ห#องน้ําไม�เพียงพอ 
4. เวลาทํากิจกรรมไม�เพียงพอ ทําให#ทํากิจกรรมได#น#อย 

3) ข1อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. อยากไปเข#าค�ายนอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

บทที่ 5   
สรุปผลการประเมิน 

 
1. ผลการดําเนินการตามแนวมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การจัดกิจกรรมการเข#าค�ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 จัดข้ึนตามแนว
มาตรฐานท้ัง ๓ ดาน คือ ดานผูเรียน  ดานครูผูสอน  และดานผูบริหาร  สนองตอบมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยแบ�งเปDน  
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน   

มาตรฐานท่ี  ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึงประสงค! 
มาตรฐานท่ี  ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักเรียนรูและพัฒนา 
                    ตนเองอย�างต�อเนื่อง 
มาตรฐานท่ี  ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอย�างเปDนระบบ คิดสรางสรรค!  ตัดสินใจ               
                    แกปGญหาไดอย�างมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานท่ี 5   ผู#เรียนมีความรู#และทักษะท่ีจําเป6นตามหลักสูตร 

มาตรฐานด#านการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี 9    ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู#ความสามารถตรงกับงาน 

ท่ีรับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เข#ากับชุมชนได#ดี และมีครูพอเพียง 
มาตรฐานด#านการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู#ท่ีเน#นผู#เรียน 
เป6นสําคัญ 
 

สนองกลยุทธ� สพฐ. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส�งเสริม
ความสามารถทางเทคโลยีเพ่ือเป6นเครื่องมือการเรียนรู#   
จุดเน1น สพฐ.ด1านคณุลักษณะ นักเรียนมีความมุ�งม่ันในการศึกษาและการทํางาน มีวินัย อยู�อย�าง
พอเพียง 
 ๒. วัตถุประสงค� 
         ๑) เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน นักเรียนได#รู#จักปรับตัวในการใช#ชีวิตร�วมกับผู#อ่ืนและเกิดความ
สามัคคีในหมู�คณะ 
         ๒) เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน นักเรียนนําความรู#มาประยุกต5ใช#ในการจัดค�ายและมีทักษะในการ
แก#ป=ญหา 
         3) เพ่ือให#ผู#เรียนรักและศรัทธาในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 
         4) เพ่ือให#เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย5และทําตัวให#เป6นประโยชน5ต�อส�วนรวม 
         5) เพ่ือสงเสริมอุดมการณ5ผู#บําเพ็ญประโยชน5ไทย  ให#สามารถเป6นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพของ
สังคมและประเทศชาติต�อไปในภายภาคหน#า 
         6) นักเรียนได#ปฏิบัติกิจกรรมเรยีนรู#ตามฐานครบถ#วนและแต�ละฐานมีผลการประเมินผ�านทุกฐาน  
         7) นักเรียนร#อยละ 80 มีทักษะในการทํางานแก#ป=ญหาจากการปฏิบัติจากสถานการณ5 จริง 
และปรับตัวเข#ากับเพ่ือนในหมู�ได#  
          8)  ผู#มีส�วนเก่ียวข#องทุกฝNายร#อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
 

 



๑๘ 
 

 
3. เครื่องมือท่ีใช1ในการรวบรวมข1อมูล 

เครื่องมือท่ีใช#ในการรวบรวมข#อมูล  เป6นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู#เข#าร�วมกิจกรรม  
โดยสอบถามข#อมูลพ้ืนฐานของผู#กรอกแบบสอบถาม  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดนิทรรศการ และ
ข#อเสนอแนะ 
 
4. การวิเคราะห�ข1อมูล 

ใช#วิธีการแจกแจงความถ่ี  การหาค�าร#อยละ ( x ) การหาค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) 
 
5. ประโยชน�ท่ีได1รับ 
         ๑) นักเรียนได#รู#จักปรับตัวในการใช#ชีวิตร�วมกับผู#อ่ืนและเกิดความสามัคคีในหมู�คณะ 
         ๒) นักเรียนนําความรู#มาประยุกต5ใช#ในการจัดค�ายและมีทักษะในการแก#ป=ญหา 
         3) นักเรียนรักและศรัทธาในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 
         4) นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย5และทําตัวให#เป6นประโยชน5ต�อส�วนรวม 
         5) ส�งเสริมอุดมการณ5ผู#บําเพ็ญประโยชน5ไทย  ให#สามารถเป6นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพของสังคม
และประเทศชาติต�อไปในภายภาคหน#า 
         6) นักเรียนได#ปฏิบัติกิจกรรมเรยีนรู#ตามฐานครบถ#วนและแต�ละฐานมีผลการประเมินผ�านทุกฐาน  
         7) นักเรียนร#อยละ 80 มีทักษะในการทํางานแก#ป=ญหาจากการปฏิบัติจากสถานการณ5 จริง 
และปรับตัวเข#ากับเพ่ือนในหมู�ได#  
          8)  ผู#มีส�วนเก่ียวข#องทุกฝNายร#อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
 
6. สรุปผลการประเมิน ผลการประเมินสรุปได#ดังนี้ 

การดําเนินกิจกรรมการเข#าค�ายพักแรมกิจกรรมผู#บําเพ็ญประโยชน5 ความคิดเห็นของนักเรียน
ผู#บําเพ็ญประโยชน5 ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2-3 ท่ีเข#าร�วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต�อการเข#าค�ายพักแรม
ในภาพรวมอยู�ในระดับความพึงพอใจมาก ได#ค�าเฉลี่ย 3.86 (S.D. = ๐.84 )  ส�วนผลการดําเนิน
กิจกรรม สามารถจําแนกออกเป6น ๒ ตอน ดังนี้ 

 

ตอนท่ี ๑. ผลการดําเนินกิจกรรมตามภาระงานของโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม ประกอบด#วย 
             ๑) ฝFายอํานวยการ ทุกฝNายงานให#ความร�วมมือในการจัดกิจกรรมอย�างดียิ่ง 
                         ๒) ฝFายการเงินพัสดุ ผลการปฏิบัติงานได#ใช#จ�ายเงินท้ังหมด 183,040 บาท   
ทุกฝNายให#ความร�วมมืออย�างดียิ่ง รายละเอียดสามารถดูได#ในภาคผนวก 
                        ๓) ฝFายอนามัย ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมผู#บําเพ็ญประโยชน5 คณะครูทุกคน 
ปลอดภัยไม�เจ็บปNวย แต�มีลูกเสือได#รับอุบัติเหตุ จากการเล�นโยกม#าหินอ�อน ทําให#หักทับนิ้วเท#าเพ่ือน  
จํานวน 1 คน  นอกนั้นทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ5แข็งแรง  
              ๔) ฝFายกิจกรรม ทุกฝNายงานให#ความร�วมมือในการจัดกิจกรรมอย�างดียิ่งนักเรียนและ 
คณะครูทุกคนเดินทางไป – กลับ ด#วยความปลอดภัย 
              ๕) ฝFายสรุปรายงานผล ทุกฝNายงานให#ความร�วมมือในการจัดกิจกรรมอย�างดียิ่ง 
 



๑๙ 
 

ตอนท่ี ๒. แบบสํารวจการเข1าค.ายพักแรมของกิจกรรมผู1บําเพ็ญประโยชน� โรงเรียน 
หนองก่ีพิทยาคม  ประกอบด#วย 
  ๑. ข1อมูลท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถาม 
          ร#อยละของผู#ตอบแบบสอบถามผู#บําเพ็ญประโยชน5  ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2 เท�ากับ 
ผู#บําเพ็ญประโยชน5ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 3 คือร#อยละ 50.00  
 

๒. ความคิดเห็นในระดับความพึงพอใจของผู1เข1าร.วมกิจกรรม   
     ความคิดเห็นของนักเรียนผู#บําเพ็ญประโยชน5 ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 2-3 ท่ีเข#าร�วมกิจกรรม 

มีความพึงพอใจต�อการเข#าค�ายพักแรมในภาพรวมอยู�ในระดับความพึงพอใจมาก ได#ค�าเฉลี่ย 3.86 
(S.D. = ๐.84 )  เม่ือพิจารณาเป6นรายข#อ โดยเรียงลําดับข#อท่ีได#ค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน#อย  ลําดับ
แรก คือ  ลําดับท่ี ๑ ความเหมาะสมของการดูแลเอาใจใส�ของผู#กํากับ ได#ค�าเฉลี่ย ๔.1๕ (S.D. = ๐.
73 ) ลําดับท่ี 2 การจัดกิจกรรมส�งเสริมให#นักเรียนได#ฝ:กทักษะ การคิดเป6น ทําเป6น และแก#ป=ญหา
เป6น  ได#ค�าเฉลี่ย ๔.03 (S.D. = ๐.74 )  ลําดับท่ี 3  การจัดกิจกรรมส�งเสริมให#นักเรียนได#ทํางานเป6น
ทีม  ได#ค�าเฉลี่ย ๔.00 (S.D. = ๐.71) และลําดับท่ีน#อยท่ีสุดคือ ความเหมาะสมด#านสถานท่ี ได#
ค�าเฉลี่ย ๓.65 (S.D. = ๐.83 )  
 

 

3. ข1อเสนอแนะ ปCญหาในการดําเนินงาน 
     การจัดกิจกรรมในภาพรวมของกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู#บําเพ็ญประโยชน5 ทํา
กิจกรรมร�วมกัน และทางกิจกรรมผู#บําเพ็ญประโยชน5มีข#อเสนอแนะ ดังต�อไปนี้ 

1) การประชุมเตรียมการ   การประชุมของบุคลากรท่ีเก่ียวข#องไม�พร#อมเพรียง เพราะ 
มีการประชุมบ�อย   
2) กิจกรรม 
    -  การจัดกิจกรรมในแต�ละฐาน   มีจํานวนฐานน#อยไม�เพียงพอต�อจํานวนนักเรียน ทํา
ให#บางคนไม�ได#ร�วมกิจกรรม ทําให#การจัดกิจกรรมล�าช#า 
    -   ผู#รับผิดชอบประจําฐานบางจุดไม�แต�งเครื่องแบบผู#เรียนขาดความศรัทธาไม�มีความ
ม่ันใจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 
 

รายละเอียดการใช1งบประมาณ 
กิจกรรมผู1บําเพ็ญประโยชน�ช้ันมัธยมศึกษาป6ท่ี 2-3 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช1งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช1งบประมาณ หน.วยละ จํานวน 
เงิน 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
1) ค.าอาหารครู  200 11 คน 2,200 - 
2) ค.าอาหารนักเรียนช้ัน ม.2 120 93 11,160 - 
3) ค.าอาหารนักเรียนช้ัน ม.3 120 92 11,040 - 
     

รวมเงินงบประมาณ 24,400  
รวมเงินนอกประมาณ -  

รวมเงินท้ังส้ิน 24,400 
 
หมายเหตุ 
๑) ค.าวิทยากร(เหมารวม) 40,000 9 คน 40,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

รายละเอียดการใช1งบประมาณของนักเรียน 
 

 
   
 
 
 
 

ไม่สามารถแสดงรูปได ้ คอมพวิเตอรข์องคณุอาจมหีน่วยความจําไมเ่พยีงพอที!จะเปิดรปูน ี# หรอืรูปอาจเสียหาย เร ิ!มการทํางานของคอมพวิเตอรข์องคุณใหม่ จากนั #นใหเ้ปิดแฟ้มอกีคร ั#ง ถา้เครื!องหมาย x สแีดงยังคงปรากฏอยู่ คุณอาจตอ้งลบรูปนี# แลว้จึงแทรกใหม่อีกครั #ง



๒๓ 
 

 
 
 

 


