
  

โครงการ 1 ห้องเรยีน 1 โครงการ 
สาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสอง และสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว  
ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา กรงุเทพมหานคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 

ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนสารวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

โครงการ 1 ห้องเรยีน 1 โครงการ 
สาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสอง และสิ่งของใช้ทีไ่ม่ได้ใช้แล้ว 
ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา กรงุเทพมหานคร   



 
แนวปฏิบัติของครูท่ีปรึกษา 

 
1. ครูท่ีปรึกษาแต่ละห้องเรียนเข้าพบนักเรียนในห้องของตนเอง 
2. กระตุ้นให้แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีจิตอาสา อยากจะมีส่วนร่วมปฏิบัติเพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคมท่ีตนเกี่ยวข้อง เช่นการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม  การพัฒนาอาคาร
สถานท่ี  การประหยัดพลังงาน  การร่วมกิจกรรมบริการโดยไม่หวังผลตอบแทน  ท่ีเน้นการคิด
วิเคราะห์ 

3. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 10 คนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในคิด  เขียนโครงการ วางแผน
ก าหนดการ   ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันจนบังเกิดผล  และประเมินผลรายงานผล 

4. ให้ค าแนะน าตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการท่ีนักเรียนช่วยกันเขียน 
5. ให้นักเรียนสรุปสาระส าคัญของโครงการท่ีร่วมกันวางแผนบันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ของตนเอง 
6. รวบรวมโครงการของนักเรียนส่งหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. ก ากับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนตามท่ีก าหนดไว้  โดยให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติงานไว้

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

บริหารวิชาการ 

10. กิจกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติต้องเป็นกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากงานตามหน้าท่ีปกติท่ีได้รับมอบหมาย และ

เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนร่วมกันคิดขึ้นมา 

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

(ยกเว้น ม.4 ท่ีเป็นรายวิชาพื้นฐานครูผู้สอนให้คะแนน10 คะแนน) 

12. ส่งท้ังปีการศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 31 เดือน มกราคม 2563 จ านวน  50 ช่ัวโมง โดย 1) เข้ารูปเล่ม 2) ส่ง

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

โรงเรียนสารวิทยา 
ปีการศึกษา 2562 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมร่วมบริจาคเส้ือผ้ามือสอง และส่ิงของใช้ไม่ได้ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา 

กรุงเทพมหานคร   

2. ผู้รับผิดชอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 

3. ครูที่ปรึกษา ครูกฤษณา ช านาญ, ครูชลลดา ยวงใย 

4. ระดับโครงการ                 ระดับโรงเรียน                   ระดับชุมชน 

5. หลักการและเหตุผล 
 โลกของเราอยู่ในยุคนี้ต้องการการเติมเต็มในหลายๆด้าน และก าลังมองหาน้ าใจท่ีจะถูกหยิบยื่นเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสท่ีก าลังรอการขานรับจากผู้ท่ียอมเสียสละตนเพื่อผู้อื่น เด็กตาบอดผู้พิการ
ซ้ าซ้อนต้องการความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ขาดแคลนความเอื้ออาทร คอยส่ิงจรรโลงชีวิตเพื่อด ารงและ
ด าเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่ส้ินหวัง 
6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อขอรับบริจาคเส้ือผ้ามือสอง และส่ิงของใช้ไม่ได้ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพมหานคร   

 2. เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการเสียสละในตัวนักเรียน การท างานร่วมกนัของสมาชิกในห้องเรียน 

7. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 จ านวน 38 คน และครูอีก 2 ท่าน จากโรงเรียนสารวิทยาได้ร่วม
บริจาคเส้ือผ้ามือสอง และส่ิงของใช้ไม่ได้ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา 
 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 จ านวน 38 คน และครูอีก 2 ท่าน ได้มีเจตคติท่ีดี ในการบริจาค
เส้ือผ้ามือสอง และส่ิงของใช้ไม่ได้ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา 
8. ระยะเวลาด าเนินการ (ช่วงเวลาท ากิจกรรม) 
 ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 
9. สถานที่การจัดกิจกรรม  
 ณ มูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพมหานคร 
 
 



 
10. วิธีด าเนินการ (เขียนกิจกรรมและข้ันตอนละเอียด) 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน วัน/ เดือน/ ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    คณะ ห้ อ ง เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษาปี ท่ี  2/6 ช่ ว ย กั น
ประชาสัมพันธ์ในการรับบริจาคและรวบรวมเส้ือผ้ามือสอง 
และส่ิงของท่ีไม่ได้ใช้แล้ว 

17 ธ.ค. 62 – 12 
ม.ค. 63 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/6 จ านวน 38 คน 
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    คุณครูท่ีปรึกษาและตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/6 ได้น าเส้ือผ้ามือสอง และส่ิงของใช้ไม่ได้ใช้แล้ว บริจาค
ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพมหานคร   

 
13 ม.ค. 63 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/6 จ านวน 38 คน 
 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
   ครูท่ีปรึกษาและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบการปฏิบัติทุก
สัปดาห์ว่ากิจกรรมด าเนินการไปในทิศทางใด ทุกๆสัปดาห์
และส ารวจว่ามีนักเรียนคนใดในกลุ่มท่ียังไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม   

 
14 ม.ค. 63 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/6 จ านวน 38 คน 
 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Act) 
มอบหมายงานให้นักเรียนท่ียังไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม   

 
14-15 ม.ค. 63 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/6 จ านวน 38 คน 

 

 11. งบประมาณ  0 บาท   
 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
13. การติดตามผลประเมินผล 
 ติดตามเป็นระยะๆทุกๆสัปดาห์ พบปัญหาหลักในเรื่องการเดินทางแต่นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. การรายงานผล 
 กิจกรรมดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
 
ลงช่ือ 

(เด็กหญิงนัยนันทน์ ใบเทศ) 
นักเรียนผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ 

(นางสาววนัสนันท์  ค าแสน) 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้ตรวจสอบโครงการ 
 

 
 
ลงช่ือ   

(นางสาวกฤษณา ช านาญ) 
ครูท่ีปรึกษาโครงการ 

 
 

ลงช่ือ   
(นางสาวชลลดา  ยวงใย) 

ครูท่ีปรึกษาโครงการ 
 

 
 

ลงช่ือ 
(นางสาวศรประภา  สิริภัทรวิช) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ความเห็นผู้บริหารโรงเรียน 
 อนุมัติ          ไม่อนุมัติ 
 
 
 
                             ลงช่ือ 

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา   

 
 
 
 

 
 
 
 



 

รายงานการจัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 
โรงเรียนสารวิทยา 
ปีการศึกษา 2562 

1. ช่ือโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 

2. ช่ือโครงการ   กิจกรรมร่วมบริจาคเส้ือผ้ามือสอง และส่ิงของท่ีไม่ได้ใช้แล้ว  

ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพมหานคร  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 

               ระดับโรงเรียน                ระดับชุมชน 
3. วัน/เดือน/ปี 13 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. 
4. สถานที่ มูลนิธิกระจกเงา  กรุงเทพมหานคร   รวม 50  ชั่วโมง 

5. ภาระงาน/กิจกรรมที่จัด 
 บริจาคเส้ือผ้ามือสอง และส่ิงของท่ีไม่ได้ใช้แล้ว ณ โรงเรียนสารวิทยาและมูลนิธิกระจกเงา 
6. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
 1. เพื่อขอรับบริจาคเส้ือผ้ามือสอง และส่ิงของใช้ไม่ได้ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพมหานคร   
 2. เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการเสียสละในตัวนักเรียน การท างานร่วมกันของสมาชิกในห้องเรียน
7. บุคคล/หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือให้ความช่วยเหลือ (ระบุว่าช่วยเหลือด้านใด) 
 คุณครูท่ีปรึกษา (ด้านการติดต่อสถานท่ีและประสานงานน าส่ิงของไปบริจาค) 
8. จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม (มีใครบ้าง) 
 38 คน มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 และคุณครูท่ีปรึกษา 
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
10. ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 
 การเดินทางใช้เวลานานเนื่องจากรถติด 
11. การแก้ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
  จัดแจงวางแผนเวลาให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ลงช่ือ 

(เด็กหญิงนัยนันทน์ ใบเทศ) 
นักเรียนผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลงช่ือ   

(นางสาวกฤษณา ช านาญ) 
ครูท่ีปรึกษาโครงการ 

 
 

ลงช่ือ   
(นางสาวชลลดา  ยวงใย) 

ครูท่ีปรึกษาโครงการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

(แนบหลักฐานการจัดกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย ซีดี ความคิดเห็นของบุคคลในชุมชนฯ) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบตรวจสอบกระบวนการท างานกิจกรรมของนักเรียน 

 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม กระบวนการท างานของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 ช่ือหัวหน้าโครงการ เด็กหญิงนัยนันทน์ ใบเทศ 
ช่ือเลขานุการโครงการ เด็กหญิงศุภธิดา เมินขุนทด 
ช่ือครูท่ีปรึกษา นางสาวกฤษณา ช านาญ , นางสาวชลลดา  ยวงใย 
 ให้นักเรียนตรวจสอบผลงานของตนเองตามหัวข้อต่อไปนี้ด้วยความเป็นจริง 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการประเมิน มี/
ปฏิบัติ 

ไม่มี/ไม่
ปฏิบัติ 

1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการท ากิจกรรม    
2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของจัด

กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 
  

3 นักเรียนก าหนดกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง   
4 นักเรียนก าหนดเป้าหมายในการท ากิจกรรม     
5 นักเรียนปรึกษาหารือกับครูท่ีปรึกษา   
6 นักเรียนวางแผน ด าเนินการตามแผน ตามส่ิงท่ีตนได้เรียนรู้   
7 นักเรียนคิด หรือเข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน/กิจกรรมกับผู้อื่น   
8 นักเรียนมีการท าบันทึกเกี่ยวกับการท ากิจกรรมเป็นระยะ ๆ    
9 นักเรียนมีหลักฐานประกอบการรายงาน   
10 นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงาน/กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 

โครงงานสาธารณประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ครูที่ปรึกษาโครงการ นางสาวกฤษณา ช านาญ , นางสาวชลลดา  ยวงใย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน  ชั้น เลขที ่
การประเมินผล หมาย

เหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน                            
1 เดก็หญิงณัฎฐ์ชนก ปณุยวทิิตพงศ์ ม.2/6 1 ผ่าน  

2 เดก็หญิงบญุรัตน์ จัน่เพิง้ ม.2/6 2 ผ่าน  

3 เดก็หญิงนิชาภา คงนิมติร ม.2/6 3 ผ่าน  

4 เดก็หญิงอรวรรณ สีคร้าม ม.2/6 4 ผ่าน  

5 เดก็ชายเตชินท์ ช านาญภกัดี ม.2/6 5 ผ่าน  

6 เดก็ชายทรรศนพล สมบญุเพง็ ม.2/6 6 ผ่าน  

7 เดก็ชายธนชั วงษ์กรานต์ ม.2/6 7 ผ่าน  

8 เดก็ชายพชร รามสตูร ม.2/6 8 ผ่าน  

9 เดก็ชายยศกรณ์ นาแถมทอง ม.2/6 9 ผ่าน  

10 เดก็ชายวสนุธรา เนตรวจิิตร ม.2/6 10 ผ่าน  

11 เดก็ชายขนุพล เทพสาร ม.2/6 11 ผ่าน  

12 เดก็ชายจิราย ุ ฉิมพลี ม.2/6 12 ผ่าน  

13 เดก็ชายชิตดนยั สวุรรณประเสริฐ ม.2/6 13 ผ่าน  

14 เดก็ชายณัฐพล ทองสขุ ม.2/6 14 ผ่าน  

15 เดก็ชายธิเบต แซ่ซิม้ ม.2/6 15 ผ่าน  

16 เดก็ชายนราวชิญ์ ลิม้เทียมรัตน์ ม.2/6 16 ผ่าน  

17 เดก็ชายพเิชษฐ์ สขุน้อย ม.2/6 17 ผ่าน  

18 เดก็ชายพริศ ุ สนิธเุดช ม.2/6 18 ผ่าน  

19 เดก็ชายภานวุทิย์ บญุรอด ม.2/6 19 ผ่าน  

20 เดก็ชายวรชยั โกยชยั ม.2/6 20 ผ่าน  

 



 
 

แบบประเมินผลกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ครูที่ปรึกษาโครงการ นางสาวกฤษณา ช านาญ , นางสาวชลลดา  ยวงใย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน ชั้น เลขที ่
การประเมินผล หมาย

เหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน                            
21 เดก็ชายศรัณย์ สริุนดอน ม.2/6 21 ผ่าน  

22 เดก็ชายสมพร เพียรเจริญ ม.2/6 22 ผ่าน  

23 เดก็ชายอรรถพล คงสขุ ม.2/6 23 ผ่าน  

24 เดก็หญิงกรภทัร์ เจนจบ ม.2/6 24 ผ่าน  

25 เดก็หญิงกญัณัฏฐ์ ชาญเดชสวสัดิ์ ม.2/6 25 ผ่าน  

26 เดก็หญิงจิรสดุา เขตเจริญ ม.2/6 26 ผ่าน  

27 เดก็หญิงถิรดา เจริญสขุ ม.2/6 27 ผ่าน  

28 เดก็หญิงนยันนัทน์ ใบเทศ ม.2/6 28 ผ่าน  

29 เดก็หญิงบวัทิพย์ วฒันเกษมสกุล ม.2/6 29 ผ่าน  

30 เดก็หญิงปรมา สามคัคี ม.2/6 30 ผ่าน  

31 เดก็หญิงแพรวา กลิน่ดอกแก้ว ม.2/6 31 ผ่าน  

32 เดก็หญิงภทัธภร แซ่ย่าง ม.2/6 32 ผ่าน  

33 เดก็หญิงรตริส ขจรบญุ ม.2/6 33 ผ่าน  

34 เดก็หญิงลกัษณ์นารา ฉตัรโพธ์ิ ม.2/6 34 ผ่าน  

35 เดก็หญิงวรรณภา ดาศรี ม.2/6 35 ผ่าน  

36 เดก็หญิงศภุธิดา เมนิขนุทด ม.2/6 36 ผ่าน  

37 เดก็หญิงสริิมา ขาวนวล ม.2/6 37 ผ่าน  

38 เดก็หญิงปพชิญา  หงษ์ขจร ม.2/6 38 ผ่าน  

 
 



 
 
 

                                      ลงช่ือ..............................................ครูท่ีปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม 
                                                        นางสาวกฤษณา ช านาญ  
 

             
 

                                    ลงช่ือ..............................................ครูท่ีปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม 
          นางสาวชลลดา  ยวงใย 

 
 
 

                                       
 


