
 
 

โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงการสาธารณประโยชน์  
 

 
 

  
 

กิจกรรม ชาว 4/2 ท าดีเพ่ือสังคม 
 

ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนสารวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  



 
 
 
 
โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 

โรงเรียนสารวิทยา 
ปีการศึกษา 2562 

 
1. ชื่อกิจกรรม ชาว 4/2 ท าดีเพ่ือสังคม 
2. ผู้รับผิดชอบ นักเรียนชั้น ม.4/2 
3. ครูที่ปรึกษา 1. ครูสุณิสา สอาดศรี 
  2. ครูประวิดา จันที 
4. ระดับโครงการ  ระดับโรงเรียน  ระดับชุมชน 

5. หลักการและเหตุผล 

 โครงการ ชาว 4/2 ท าดีเพ่ือสังคม นักเรียนได้ท าหน้าที่เป็นจิตอาสา ซึ่งมูลนิธิเป็นตัวกลางในการส่งต่อ
ของที่ได้รับบริจาคให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของมูลนิธิกระจกเงา 
2. เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ด้วยการบริจาคปฏิทินเหลือใช้ ท าเป็นอักษรเบล 
3. เพ่ือสร้างประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบปัญหาในสังคมตามก าลังความสามารถ 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการให้มากกว่าการรับ 
5. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการเสียสละและมีเมตตาปลูกฝังจิตส านึกในการเป็นจิตอาสา 
6. เพ่ือฝึกการท างานร่วมกัน 
7. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

7. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 - ครูและนักเรียนชั้น ม.4/2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารวิทยา จ านวน 37 คน 
 - สถานที่รับบริจาค จ านวน 2 แห่ง  
 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้คนในสังคม บริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน               
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 
8. ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่ 6 - 31 มกราคม 2563 
9. สถานทีก่ารจัดกิจกรรม  
 - มูลนิกระจกเงา  
 - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
10. วิธีด าเนินการ  

กิจกรรม/ขั้นตอน วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    - แบ่งหน้าที่ในแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายลงพ้ืนที่ท าจิตอาสา 
ฝ่ายท ารูปเล่ม ฝ่ายคัดแยกของบริจาค 
    - ค้นหาข้อมูล เลือกสถานที่ที่ต้องการลงพื้นที่ท าจิตอาสา 
    - ติดต่อสถานที ่เพ่ือขออนุญาตในการปฏิบัติกิจกรรม 

8 มกราคม 2563 นักเรียนชั้น ม.4/2 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   - สมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
ที่ได้ก าหนดไว้ 

16 มกราคม 2563 นักเรียนชั้น ม.4/2 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
    - การเดินทางไปยังสถานที่มีความยากล าบาก ท าให้เวลา
ในการด าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า  

16 มกราคม 2563 นักเรียนชั้น ม.4/2 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Act) 
    - ศึกษาเส้นทางเพ่ือเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด  
     

16 มกราคม 2563 นักเรียนชั้น ม.4/2 

 

11. งบประมาณ -  
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถแบ่งเบาภาระของทางมูลนิธิในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
2. มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม 
3. ได้มีประสบการณ์การท าจิตอาสาร่วมกับผู้อ่ืน 
4. นักเรียนมีความเสียสละ อดทน 

13. การติดตามผลประเมินผล 
 มีการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะต่อครูที่ปรึกษา และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 



 
14. การรายงานผล 
 โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ ชาว 4/2 ท าดีเพ่ือสังคม ได้ด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี สิ่งของต่าง ๆ ได้ถูกน าไปบริจาคเรียบร้อย นักเรียนมีจิตอาสาท าประโยชน์เพ่ือสังคมมากขึ้น 
และมีทักษะในการแก้ไขปัญหา รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
 
 
ลงชื่อ 

(นางสาวกัญญาณัฐ มากมิ่ง) 
นักเรียนผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
(นางสาววนัสนันท์  ค าแสน) 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้ตรวจสอบโครงการ 
 

ลงชื่อ   
(นางสาวสุณิสา สอาดศรี) 

ครูที่ปรึกษาโครงการ 
 
ลงชื่อ   

(นางสาวประวิดา จันที) 
ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 
ลงชื่อ 

(นางสาวศรประภา  สิริภัทรวิช) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ความเห็นผู้บริหารโรงเรียน 
 อนุมัติ          ไม่อนุมัติ 
 
 
                             ลงชื่อ 

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานการจัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 
โรงเรียนสารวิทยา 
ปีการศึกษา 2562 

1. ชื่อโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม  ชาว 4/2 ท าดีเพ่ือสังคม            
2. ช่ือโครงการ ชาว 4/2 ท าดีเพ่ือสังคม   ระดับโรงเรียน  ระดับชุมชน 
3. วัน/เดือน/ปี วันที่ 16 มกราคม 2563    เวลา 10.00 - 16.00 น. 
4. สถานที่   มูลนิธิกระจกเงาและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวม 50 ชั่วโมง 
5. ภาระงาน/กิจกรรมที่จัด 
 - ช่วยคัดแยกสิ่งของที่ทางมูลนิธิได้รับบริจาคมา เพ่ือแพ็คและรอส่งต่อให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล 
          - ช่วยคัดแยกเสื้อผ้า ตุ๊กตา สิ่งของที่ได้รับบริจาคมา เพ่ือมูลนิธิจะน าไปหารายได้ต่อไป 
          - น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ปฏิทิน ตุ๊กตา หนังสือ เสื้อผ้า ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิ 
6. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
 เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีจิตส านึกการเป็นจิตอาสา รู้จักการให้ และฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
7. บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือ  
 มูลนิธิกระจกเงา ช่วยเหลือด้านให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางและอนุญาตให้เข้าไปช่วยท างานจิตอาสา 
8. จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม  
 ครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้น ม.4/2 จ านวน 37 คน 
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
 - สามารถแบ่งเบาภาระของทางมูลนิธิในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได ้ 

- มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม 
- ได้มีประสบการณ์การท าจิตอาสาร่วมกับผู้อ่ืน  
- ฝึกมีความเสียสละ อดทน 

10. ปัญหาอุปสรรคที่พบ  - 
11. การแก้ปัญหาและอุปสรรคที่พบ – 
 
 
ลงชื่อ 

(นางสาวกัญญาณัฐ มากมิ่ง) 
หวัหน้าโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 

ลงชื่อ   
(นางสาวสุณิสา สอาดศรี) 

ครูที่ปรึกษาโครงการ 
 
ลงชื่อ   

(นางสาวประวิดา จันที) 
ครูที่ปรึกษาโครงการ 



  
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
แบบตรวจสอบกระบวนการท างานกิจกรรมของนักเรียน 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม กระบวนการท างานของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ชื่อหัวหน้าโครงการ นางสาวกัญญาณัฐ มากมิ่ง 
ชื่อเลขานุการโครงการ นางสาวชิสา จอนเกิด และนางสาวณัฐณิชา เสือพันธุ์เจริญ 
ชื่อครูที่ปรึกษา   1) ครูสุณิสา สอาดศร ี 2) ครูประวิดา จันที 
 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. ครูสุณิสา สอาดศรี     2. ครูประวิดา จันที 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน  
ชั้น 

ม.4/2 
เลขที่ 

การประเมินผล หมาย
เหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน                            

1 นางสาวธรรมารัศมี ภักดี  1 ผ่าน  

2 นางสาวพรรณกาญจน์ กันแตง  2 ผ่าน  
3 นางสาวกัญญาณัฐ มากมิ่ง  3 ผ่าน  
4 นางสาวณัฐณิชา ชาติเชื้อ  4 ผ่าน  
5 นางสาวณัฐณิชา เสือพันธุ์เจริญ  5 ผ่าน  
6 นางสาวภูษณิศา พุ่มพวง  6 ผ่าน  
7 นางสาวรัญชิดา อาริกุล  7 ผ่าน  
8 นางสาวจิดาภา เกียรติกีรติกุล  8 ผ่าน  
9 นางสาวคีตภัทร คงเจริญ  9 ผ่าน  
10 นางสาวพิชญา คูสว่างศรี  10 ผ่าน  
11 นางสาวศิริประภา วิชัยอริยุทธ  11 ผ่าน  
12 นางสาวมนัสนันท์ ศรีสงคราม  12 ผ่าน  
13 นางสาวพิมลรัฐ ให้ศิริกุล  13 ผ่าน  
14 นางสาวกัลยาภัทธิ์ อ้นน้อย  14 ผ่าน  
15 นางสาวชิสา จอนเกิด  15 ผ่าน  
16 นางสาวณนภา มรกต  16 ผ่าน  
17 นางสาวศศธร ธรรมา  17 ผ่าน  
18 นางสาวสิราวรรณ ญาติดอน  18 ผ่าน  
19 นางสาวสุคนธกาญจน์ ภัทรโยธินสุภา  19 ผ่าน  
20 นางสาวอรปรียา รัตนพงษ์  20 ผ่าน  
21 นางสาวณ หฤทัย วงษ์วุฒิพงศ์  21 ผ่าน  
22 นางสาวกัญญาพัชร์ สุวรรณธาร  22 ผ่าน  
23 นางสาวขวัญอนงค์ จันทร์เต็ม  23 ผ่าน  
24 นางสาวช่อชมพู รุ่งนิยม  24 ผ่าน  
25 นางสาวณัฐธิดา ศรทิพย์  25 ผ่าน  

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

                                              (นางสาวสุณิสา สอาดศรี) 
 

  ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม 
                                              (นางสาวประวิดา จันที) 



แบบประเมินผลกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์  
ปีการศึกษา 2562 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม    1. ครูสุณิสา สอาดศรี     2. ครูประวิดา จันที 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน 
ชั้น 

ม.4/2 
เลขท่ี 

การประเมินผล หมาย
เหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน                            

26 นางสาวณิรินทร์คิมา เศรษฐี  26 ผ่าน  

27 นางสาวนาตาชา จันทะคาม  27 ผ่าน  
28 นางสาวพริมลักษณ์ มั่นณิชนันทน์  28 ผ่าน  
29 นางสาวพาตา ถมทองค า  29 ผ่าน  
30 นางสาวมณฑิรา ค าพิล  30 ผ่าน  
31 นางสาวรมณ วุฒิพงศ์สกุล  31 ผ่าน  
32 นางสาวรสริน นวลประดิษฐ์  32 ผ่าน  
33 นางสาวศศนันท์ ค าณวนไหว  33 ผ่าน  
34 นางสาวศุภิสรา สายสุทธิ  34 ผ่าน  
35 นางสาวสุพรรณิกา สุทธางคกูล  35 ผ่าน  

 
 

  ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม 
                                              (นางสาวสุณิสา สอาดศรี) 
 

  ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม 
                                              (นางสาวประวิดา จันที) 

 


