
 
แนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษา 

 
1. ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนเข้าพบนักเรียนในห้องของตนเอง 
2. กระตุ้นให้แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา อยากจะมีส่วนร่วมปฏิบัติเพ่ือให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่ตนเกี่ยวข้อง เช่นการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม  การพัฒนาอาคาร
สถานที่  การประหยัดพลังงาน  การร่วมกิจกรรมบริการโดยไม่หวังผลตอบแทน  ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ 

3. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 10 คนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในคิด  เขียนโครงการ วางแผน
ก าหนดการ   ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันจนบังเกิดผล  และประเมินผลรายงานผล 

4. ให้ค าแนะน าตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการที่นักเรียนช่วยกันเขียน 
5. ให้นักเรียนสรุปสาระส าคัญของโครงการที่ร่วมกันวางแผนบันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ของตนเอง 
6. รวบรวมโครงการของนักเรียนส่งหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. ก ากับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนตามที่ก าหนดไว้  โดยให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติงานไว้

ในสมุดบันทึกทุกครั้ง 
8. ตรวจสอบสมุดบันทึกของนักเรียนแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง 
9. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ และรายงานผลไปยังกลุ่ม

บริหารวิชาการ 
10. กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติต้องเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากงานตามหน้าที่ปกติที่ได้รับมอบหมาย และ

เป็นกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันคิดข้ึนมา 
11. ครูผู้สอนให้คะแนนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง 20 คะแนนในระดับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 

(ยกเว้น ม.4 ที่เป็นรายวิชาพ้ืนฐานครูผู้สอนให้คะแนน10 คะแนน) 
12. ส่งทั้งปีการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 31 เดือน มกราคม 2563 จ านวน  50 ชั่วโมง โดย 1) เข้ารูปเล่ม 2) ส่ง

เป็นไฟล์ doc และ pdf ที่อีเมล์ a.thanchanok@srv.ac.th และตั้งชื่อไฟล์เป็นห้องเรียน เช่น ม.1/1 
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โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 

โรงเรียนสารวิทยา 
ปีการศึกษา 2562 

1. ชื่อกิจกรรม ............................................................................................................................. ................... 

2. ผู้รับผิดชอบ 1. ..........................................................................................  ชั้น ม. ............ เลขท่ี........... 
  2. ..........................................................................................  ชั้น ม. ............ เลขท่ี........... 
  3. ..........................................................................................  ชั้น ม. ............ เลขท่ี........... 
  4. ..........................................................................................  ชั้น ม. ............ เลขท่ี........... 
  5. ..........................................................................................  ชั้น ม. ............ เลขท่ี........... 
  6. ............................................................................. ............. ชั้น ม. ............ เลขท่ี........... 
  7. ..........................................................................................  ชั้น ม. ............ เลขท่ี........... 
  8. ............................................................... ........................... ชั้น ม. ............ เลขท่ี........... 
  9. ..........................................................................................  ชั้น ม. ............ เลขท่ี........... 
           10. ........................................................................................  ชั้น ม. ............ เลขท่ี........... 
****ถ้ากิจกรรมใดท าทั้งห้องก็ให้พิมพ์ระดับชั้นแทน ไม่ต้องระบุชื่อนักเรียน**** 
3. ครูที่ปรึกษา 1.  ..................................................................................................................  
  2. ..................................................................................................................  
4. ระดับโครงการ                 ระดับโรงเรียน                        ระดับชุมชน 

5. หลักการและเหตุผล 
 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
6. วัตถุประสงค์ 
 1............................................................................................................................ .................................. 
 .............................................................................................................................................................
 2............................................................................................................................ .................................. 
          ............................................................................................................................. ................................ 
7. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 ................................................................................................................................... .......................... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ด้านคุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ................................ 
           ............................................................................................................................. ................................ 
 
 



 
8. ระยะเวลาด าเนินการ (ช่วงเวลาท ากิจกรรม) 
 ...................................................................................................................................... 
9. สถานทีก่ารจัดกิจกรรม  
 ............................................................................................................................. ......... 
10. วิธีด าเนินการ (เขียนกิจกรรมและขั้นตอนละเอียด) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน วัน/ เดือน/ ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    .......................................................................................... 
   ...........................................................................................   
   ...........................................................................................   
   ...........................................................................................   
   ...........................................................................................   
 ...........................................................................................   

 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 

 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
................................... 
.................................... 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   ...........................................................................................   
   ...........................................................................................   
   ...........................................................................................   
   ...........................................................................................   
   ...........................................................................................   
   ...........................................................................................   
   ...........................................................................................   

 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 

 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
................................... 
.................................... 
.................................... 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
    ......................................................................................... 
   ...........................................................................................   
   ...........................................................................................   
   ...........................................................................................   

 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 

 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Act) 
...........................................................................................   
...........................................................................................   
...........................................................................................   

 
............................. 
............................ 
.............................. 

 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

 

 11. งบประมาณ ...........................บาท  ได้จาก....................................................................................  
 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

............................................................................................................ ....................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................... 
 
 
 



 
13. การติดตามผลประเมินผล 
 ............................................................................................................................. ................................
 ............................................................................................................................. ................................
 .................................................................................................. ........................................................... 
 
14. การรายงานผล 
 ............................................................................................................................. ................................
 ................................................................................................................................................. ............
 ...................................................................................................................... ....................................... 
 
ลงชื่อ 

(..........................................................) 
นักเรียนผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
(นางสาววนัสนันท์  ค าแสน) 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้ตรวจสอบโครงการ 
 

ลงชื่อ   
(....................................................................) 

ครูที่ปรึกษาโครงการ 
 
ลงชื่อ   

(....................................................................) 
ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 
ลงชื่อ 

(นางสาวศรประภา  สิริภัทรวิช) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ความเห็นผู้บริหารโรงเรียน 
 อนุมัติ          ไม่อนุมัต ิ
 
 
                             ลงชื่อ 

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานการจัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 
โรงเรียนสารวิทยา 
ปีการศึกษา 2562 

1. ช่ือโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม    ........................................................................................................            
2. ช่ือโครงการ   ………………….................               ระดับโรงเรียน                ระดับชุมชน 
3. วัน/เดือน/ปี      ………………………………………………………. เวลา ....................................... 
4. สถานที่   ………………………………………………….       รวม    ................................... ชั่วโมง 
5. ภาระงาน/กิจกรรมที่จัด 
 ................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
6. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
 ................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
7. บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือ (ระบุว่าช่วยเหลือด้านใด) 
 ................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
8. จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม (มีใครบ้าง) 
 ............................................................................................................................................................. 
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
 ................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
10. ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
 ................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
11. การแก้ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
  ....................................................................................................................................... ................................ 
 
ลงชื่อ 

(..........................................................) 
หวัหน้าโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ   
(....................................................................) 

ครูที่ปรึกษาโครงการ 
 
ลงชื่อ   

(....................................................................) 
ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 
 
 



 
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

(แนบหลักฐานการจัดกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย ซีดี ความคิดเห็นของบุคคลในชุมชนฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปก่อนท ำ 

 

 

  

 

รูปหลังท ำ 



 
แบบตรวจสอบกระบวนการท างานกิจกรรมของนักเรียน 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม กระบวนการท างานของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......../......... ชื่อหัวหน้าโครงการ.............................................................................................. 
ชื่อเลขานุการโครงการ......................................................................................................................................... 
ชื่อครูที่ปรึกษา   1)………………………………………………….…….… 2)…………………..……………………………………...… 
 ให้นักเรียนตรวจสอบผลงานของตนเองตามหัวข้อต่อไปนี้ด้วยความเป็นจริง 
 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน มี/
ปฏิบัติ 

ไม่มี/ไม่
ปฏิบัติ 

1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทาง และวิธีการท ากิจกรรม  
 

  

2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของจัด
กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 
 

  

3 นักเรียนก าหนดกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง 
 

  

4 นักเรียนก าหนดเป้าหมายในการท ากิจกรรม   
 

  

5 นักเรียนปรึกษาหารือกับครูที่ปรึกษา 
 

  

6 นักเรียนวางแผน ด าเนินการตามแผน ตามสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ 
 

  

7 นักเรียนคิด หรือเข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน/กิจกรรมกับผู้อ่ืน 
 

  

8 นักเรียนมีการท าบันทึกเกี่ยวกับการท ากิจกรรมเป็นระยะ ๆ  
 

  

9 นักเรียนมีหลักฐานประกอบการรายงาน 
 

  

10 นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงาน/กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 
โครงงานสาธารณประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินผลกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์  

ปีการศึกษา 2562 
ครูที่ปรึกษาชุมนุม    1. .................................................   2. ...............................................  

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน  
ชั้น

......... 
เลขที่ 

การประเมินผล หมาย
เหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน                            

1      

2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      

 
                          

          ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม 
                                              (......................................................) 

 
                                      ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม 

                                              (......................................................) 
 
 



 
แบบประเมินผลกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์  

ปีการศึกษา 2562 
ครูที่ปรึกษาชุมนุม    1. .................................................   2. ...............................................  

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน 
ชั้น

......... 
เลขที่ 

การประเมินผล หมาย
เหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน                            

26      

27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      

 
 

                                      ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม 
                                              (......................................................) 

 
                                      ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม 

                                              (......................................................) 


