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          เอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีที่ 5  พ.ศ. 2562  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล           
การด าเนินงานโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตส านึกด้าน          
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งในสาระของกิจกรรม
เป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   
ตลอดจนให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  รายละเอียดของเอกสารนี้ ประกอบด้วยรายละเอียดของโครงการ ได้แก่ บทน า 
ความเป็นมาวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยมีภาพประกอบการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างครบถ้วน   
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ตอนที ่1  

บทน ำ 

ความเป็นมา 
 การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัยากรทางธรรมชาติในชุมชนและท้องถิ่น เป็นรากฐานส าคัญใน
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นการปลูกฝังและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นความเข้มแข็งตามบริบทของท้องถิ่นและชุมชน มีกลไกส าคัญโดยการสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา สามารถน าไปใช้ได้ทั้งใน
ระบบโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักและหวงแหน และให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันอย่าง
จริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 ณ แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 31 ศูนย์ทั่วประเทศ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย 12 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
กรมป่าไม้  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์                                   
กรมหม่อนไหม  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร บริษัททรู                
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งเน้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีในด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการ ด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมถึงการน าไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง  
โดยมีกลไกลการพัฒนาที่ส าคัญคือ การปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ                 
เกิดความรักหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมค่ายบูรณาการ                 
สหวิชาที่เกี่ยวข้องบนฐานทักษะการเรียนรู้สังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Learning Skills) 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ในทุกกระบวนการ ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติจริงในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5              
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง เป็นไปตามพระราโชบายของสมเด็จ               
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ                
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พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้าน                 
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  ที่ทรงห่วงใยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการ                
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 ขึ้นเพ่ือสนองพระราชปณิธานและเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ เกิดสัมฤทธิ์ผลในการอนุรักษ์ทรัยากรป่าไม้                                                                                                               
และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันให้มากยิ่งขึ้นและหวังให้นักเรียนทุกคน พร้อม
เป็นแนวร่วมสร้างสรรค์ “นักอนุรักษน์้อย” ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป 

วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จ าเป็น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เกิดความรัก หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ออกแบบกิจกรรมแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดขยายผลกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ชุมชมและท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 ได้แก่  

1. นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  จ านวน 16 โรงเรียน จ านวนนักเรียน  240  คน 
 2. ครวูิทยากรแกนน าที่ได้รับพัฒนาจากเครือข่ายเชิงพื้นที่ RN จาก 16 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
รวม 16 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก 
 3. ครูวิทยากรแกนน าค่ายฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาการจัดค่ายฯ จ านวน 20 คน ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก   
 4. คณะศึกษานิเทศก์ จ านวน  11  คน 

5. เจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก จ านวน 10 คน 

เครื่องมือที่ใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือให้ได้
รับทราบข้อมูลในการด าเนินงานโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง            
และต่อยอดโครงการฯ โดยใช้เทคนิคสมัยใหม่ ง่าย และเหมาะสมกับ Active learning โดยใช้เครื่องมือ           
ในการประเมินครั้งนี้  3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 3) แบบประเมิน
ระดับการเรียนรู้ของเยาวชน  

1. แบบสอบถาม ส าหรับครูพ่ีเลี้ยง/วิทยากร/คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ศูนย์ ใช้ประเมินภาพรวม 
ของโครงการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale) 5 ระดับ  บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 83)  ดังนี้ 
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   เหมาะสมมากที่สุด  ให้ระดับคะแนน    5  คะแนน 
   เหมาะสมมาก   ให้ระดับคะแนน    4  คะแนน 
   เหมาะสมปานกลาง  ให้ระดับคะแนน    3  คะแนน 
   เหมาะสมน้อย   ให้ระดับคะแนน    2  คะแนน 
   เหมาะสมน้อยที่สุด  ให้ระดับคะแนน    1  คะแนน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับครูพ่ีเลี้ยงใช้ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในความรับผิดชอบ 
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่ายฯ โดยพิจารณาจากพฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก ่ ด้านการตระหนักรู้ตนเอง                 
ด้านตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  ด้านตระหนักต่อสังคม              
และด้านการจัดการตัวเอง รวมถึงด้านความสุขในการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นจ านวน  14  ข้อ 

3. แบบประเมินระดับการเรียนรู้ของนักเรียน ส าหรับนักเรียนใช้ประเมินระดับการเรียนรู้ที่ได้รับ 
จากวิทยากร โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบ “ฝาขวด 3 Rating” ดังนี้  

1) สีเขียว หมายถึง  อธิบายได้ - เข้าใจดี 
2) สีส้ม  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
3) สีชมพู  หมายถึง  อธิบายไม่ได้ - ไม่เข้าใจ 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
          1. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนด 
                            3. นักเรียนและครูได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้             
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ที่บ้านสู่ชุมชนที่ยั่งยืน 
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ตอนท่ี  2  
กำรด ำเนนิงำน 

 
วิธีด าเนินการ 

 โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ มีการด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยขยายความ
ร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันร่วมด าเนินการกับภาคีเครือข่ายรวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์, 
กรมหม่อนไหม, องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, เครือเจริญโภค
ภัณฑ์ และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น โดยในปี พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนักความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครู มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมถึงน า ไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีกลไกการพัฒนาส าคัญ คือการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชนผ่าน
กิจกรรมค่าย แบบ Active learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยตรง จากแหล่งศึกษาธรรมชาติในท้องถิ่น 
 ก าหนดการจัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก              
อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยจัดกิจกรรมค่ายละ 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็น 
4 รุ่นๆ ละ 60 คน รวมนักเรียน 240 คน และครูวิทยากรแกนน า คณะท างาน 60 คน มีโรงเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมค่าย 16 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนละ 15 คน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและน ากิจกรรมไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียน และชุมชนต่อไป  ด้วย
พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่คณะท างานได้น้อมน าเป็นแนวทางขับเคลื่อนงานมาโดยตลอด พร้อม
ทั้งความร่วมมือจากทั้ง 13 ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะร่วมกันบูรณาการงาน และสนับสนุนโรงเรียนที่ต่อ
ยอดขยายผล ให้เข้มแข็งมากขึ้น จากห้องเรียนสู่ชุมชน สอดคล้องตามความต้องการและบริบทท้องถิ่น ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดภาพความส าเร็จ และประโยชน์คุณูปการต่อเยาวชน สังคม และประเทศในระยะยาว ก้าวสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามเจตนารมณ์สูงสุดของโครงการ โดยมีวิธีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน ดังนี้   
 1. ขั้นเตรียมการ 
 2. ขั้นปฏิบัติการ 
 3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 
 4. ขั้นการต่อยอดขยายผล 
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 1.1  แจ้งนโยบายและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานแก่โรงเรียนในสังกัด 
 1.2  ขออนุมัติโครงการส าหรับการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ 
 1.3  ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ   
 1.4  พัฒนาครูแกนน าโดยให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพื้นท่ีภาคกลาง (RN) 
พัฒนาครูวิทยากรแกนน า...รักษ์พงไพร”ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก 
 1.5  ประชุมภาคีเครือข่ายที่ร่วมเป็นวิทยากร เพ่ือประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายฯ  
 1.6  ประชุมคณะท างาน/คณะวิทยากรแกนน าเพ่ือออกแบบกิจกรรมฐานการเรียนรู้และจัดท า
สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายฯ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.7  ผู้รับผิดชอบโครงการระดับเขตพ้ืนที่ (Admin) ด าเนินการจัดท า Username/Password  
ให้กับครูพ่ีเลี้ยง 16 โรงเรียน และท าหนังสือราชการแจ้งให้โรงเรียนด าเนินการลงทะเบียนข้อมูลนักเรียน             
ชั้น ป.4 และ ป.5 ในระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ที่เว็บไซต์  http://eesdsystem.innoobec.com 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

1.8 ประสานและลงพ้ืนที่จริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก         
ในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์การพักค้าง อาหาร และการฉีดยาก าจัดยุง เป็นต้น 

1.9 ก าหนดการจัดค่ายเยาวชน...รกัษ์พงไพรฯ ช่วงระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 16 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 
  รุ่นที่ 1 : วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนวัดทองหลาง  
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม และโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน  

       รุ่นที่ 2 : วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา 
โรงเรียนวังดอกไม้  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม และโรงเรียนบ้านคลอง 31        
       รุ่นที่ 3 : วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลอง 3 
(ดรุณศึกษา)  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน  โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 
  รุ่นที่ 4 : วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนบ้านเตยใหญ่  
โรงเรียนวัดศรีจุฬา  โรงเรียนบ้านดอนกลาง  และโรงเรียนวัดเกาะกา 
 1.10  ปรับหลักสูตรและก าหนดตารางกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ตามนโยบายและ
ข้อตกลงของหน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่าย  
 1.11  ประสานงานกับหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก  ในการจัดกิจกรรม
ค่ายนักเรียนร่วมกัน  ในประเด็นต่อไปนี้ 
   
  

1. ข้ันเตรียมการ 

http://eesdsystem.innoobec.com/
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1)  ประธานเปิดการอบรมในแต่ละรุ่น ได้แก่ 
 รุ่นที่ 1  นายพิเชษฐ์  นนท์พละ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                     ประถมศึกษานครนายก 
       รุ่นที่ 2  นางพรสวรรค์  เริงมิตร         ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การสหกรณ์ท่ี 4 จังหวัดนครนายก 
                      รุ่นที่ 3  นายพิเชษฐ์  นนท์พละ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                     ประถมศึกษานครนายก 
 รุ่นที่ 4  นายตระกูล  อาจอารัญ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 
      นครนายก 
 2)  วิทยากรประจ าวิชาและประจ าฐานการเรียนรู้ โดยก าหนดบทบาทวิทยากรที่รับผิดชอบ           
ในแต่ละรุ่น ร่วมกับทีมวิทยากรจากภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก 
 1.12 แจ้งโรงเรียนด าเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนจากเว็บไซต์ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร  
http://eesdsystem.innoobec.com พร้อมยืนยันจ านวนและรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าค่ายตามรุ่นที่ก าหนด
แจ้งขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน  และแจ้งจัดสรรค่าพาหนะสนับสนุนการรับ – ส่ง นักเรียนไปเข้าร่วมค่าย 
          1.13 จัดท าเอกสารธุรการ บัญชีลงเวลา แบบประเมินต่างๆ ส าหรับนักเรียน และคณะท างาน/
วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง  
 1.14 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในแต่ละรุ่น  ได้แก่  มุ้ง  ถุงนอนส าหรับ
วิทยากร ยาสามัญ เป็นต้น 
 1.15 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์ส านักงานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตาม 
ความเหมาะสม   
  

http://eesdsystem.innoobec.com/


                                                                                                                                                                7 
 

 

  

การด าเนินงานจัดกิจกรรมค่าย  ได้ปฏิบัติตามตารางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ  
ตาราง 1 รายละเอียดกิจกรรม และผู้รับผิดชอบของค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ  ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562 

เวลา ระยะเวลา กิจกรรม หน่วยงาน 
วันแรก 
07.00-08.00 น. 1 ชม. ลงทะเบียน/รายงานตัว/รับอุปกรณ์ส าหรับเข้าค่าย ศธส.นย./สพป.

นครนายก 
08.00-08.50 น. 
 

50 นาที  
 

กิจกรรมหน้าเสาธง  
-เชิญธงชาติ/ท าวัตรเช้า/แผ่เมตตา 

ศธส.นย./สพป.
นครนายก 

08.50-09.30 น. 40 นาท ี พิธีเปิด–ชมวีดีทัศน์ ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต 
องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จ            
พระนางเจ้าสิริกิตต์ 

ศธส.นย./สพป.
นครนายก 

09.30-10.30 น. 1 ชม.  กิจกรรม พัฒนาความคุ้นเคย 
- ร้องเพลงค่าย  -Yes I can.  
- ใครเอ่ย...คือ คู่หูคู่คิดร่วมค่าย 
- กติกาของค่ายและข้อตกลง  
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดค่าย ความคาดหวัง 
- ร้องเพลงค่าย 
- แบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมท ากิจกรรม 

ศธส.นย./สพป.
นครนายก 

10.45-11.15 น. 30 นาท ี กิจกรรม ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
- ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ  

ศธส.นย./สพป.
นครนายก 

11.00-12.00 น. 1 ชม. กิจกรรมรวมพลัง สามัคคี ร่วมใจเพ่ือเยาวชนของชาติ 
(แนะน าหนว่ยงาน องค์กรภาคีเครือข่าย และที่ให้ความร่วมมือ) 
บัญชีน าวิถีสู่ความพอเพียง และ พลังสหกรณ์ 
(ออกแบบกิจกรรมร่วมกัน) 

กิจกรรมบูรณาการ 
กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

12.00-13.00 น. 1 ชม. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น. 1 ชม. กิจกรรม ดินดี  พืชดี  วิถีพอเพียง 

  - ฐาน สูตรปุ๋ยพระราชทาน/หญ้าแฝกพืชเพ่ือ 
    การอนุรักษ์ดินและน้ า 
  - ฐาน พืชในท้องถิ่นของหนู (กล้วย) 
  - ฐาน หม่อนไหมสารพัดประโยชน์  

กิจกรรมบูรณาการ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมส่งเสริม
การเกษตรกรม
หม่อนไหม 

14.00-16.30 น. 1 ชม.  
30 นาท ี

กิจกรรมแปรรูปอาหาร  
กิจกรรม “ตลาดค่ายเยาวชน...คนรักษ์ป่า” 
กิจกรรม สรุปบทเรียน (โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
ตรวจบัญชี)  

กิจกรรมบูรณาการ 
กรมส่งเสริม
การเกษตรกรม
หม่อนไหม 

2. ข้ันปฏิบัติการ 
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เวลา ระยะเวลา กิจกรรม หน่วยงาน 
กิจกรรม การท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ /น้ าหมัก
ชีวภาพและสารบ าบัดน้ าเสีย/ขจัดกลิ่นเหม็น (จากเศษ
วัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปอาหาร  ตามกลุ่มสนใจ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
ศธส.นย./สพป.
นครนายก 

16.30-17.00 น. 30 นาท ี กิจกรรม เรียนรู้ภาษาไทยและพันธุ์ไม้ สพป.นครนายก 
17.00-18.00 น. 1 ชม. ภารกิจส่วนตัว /รับประทานอาหารเย็น  ศธส.นย./สพป.

นครนายก 
18.00-19.30 น. 1 ชม.   

30 นาท ี
ทบทวนเพลงค่าย /Nature game  ศธส.นย./สพป.

นครนายก 
  กิจกรรม อ่านเรียนรู้ภาษาไทยและพันธุ์ไม้  

สวดมนต์ท าวัตรเย็น แผ่เมตตาก่อนนอน 
สพป.นครนายก 
ศธส.นย. 

วันที่สอง 
06.30-08.00 น. 1 ชม.   

30 นาท ี
กิจกรรม รับอรุณ / ดูนก 
ออกก าลังกาย/ภารกิจส่วนตัว  
รับประทานอาหารเช้า 

ศธส.นย. 

08.00-08.30 น. 30 นาท ี กิจกรรมหน้าเสาธง 
-เชิญธงชาติ 
-ร้องเพลง (ต้นไม้ของพ่อ เพลงค่าย) 

ศธส.นย./สพป.
นครนายก 

08.30-12.00 น. 3 ชม.   
30 นาท ี

พาเดิน Trail หลักสูตร คุณค่าทรัพยากรป่าไม้ 
ในประเทศไทย 
-กิจกรรม ป่าไม้ในประเทศไทย  
-กิจกรรม คุณค่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   
            สัตว์ป่าสงวน 
-กิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
กิจกรรม ขาดเธอแล้วฉันจะรู้สึก… 
-เล่นเกม ฉันคือใคร 
-กิจกรรมโซ่อาหาร  
-กิจกรรมสายใยอาหาร  

บูรณาการ 
ศธส.นย./สพป.
นครนายก 
 
 
 
 

บูรณาการ 
ศธส.นย./สพป.
นครนายก 

12.00-13.00 น.    1 ชม. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-14.00 น. 1 ชม. -กิจกรรมโลกใบเล็ก  

-เกมนกอพยพ    
สวนสัตว์เขาเขียว/
ศธส.นย. 

14.00-16.00 น. 2 ชม.  -กิจกรรมทักษะชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ประกอบอาหาร 

สพป.นครนายก 

16.00-17.00 น. 1 ชม. กิจกรรมการจัดการขยะเพ่ือโลกสวย 
ขยะหายไปไหน  (3 R & LCA)   

สพป.นครนายก 
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เวลา ระยะเวลา กิจกรรม หน่วยงาน 
17.00-18.00 น. 1 ชม. ภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเย็น  ศธส.นย. 
18.00-19.30 น. 1 ชม.  

30 นาท ี
-สรุปการเรียนรู้ 
-พิธีเทียน ผูกข้อมือรับขวัญน้อง 
-สวดมนต์ท าวัตรเย็น แผ่เมตตาก่อนนอน 

ศธส.นย./สพป.
นครนายก 

วันที่สาม 
06.30-08.00 น. 1 ชม.  

30 นาท ี
กิจกรรมรับอรุณ/Application ดูนก 
ออกก าลังกาย/ภารกิจส่วนตัว  

ศธส.นย. 

  รับประทานอาหารเช้า  
08.00-08.30 น. 30 นาท ี กิจกรรมหน้าเสาธง ศธส.นย. 
08.30-09.00 น. 30 นาท ี ร้องเพลง (ต้นไม้ของพ่อ เพลงค่าย) 

/ทบทวนบทอ่านเรียนรู้ภาษาไทย/Nature game 
ศธส.นย./สพป.
นครนายก 

09.00-12.00 น. 3 ชม. กิจกรรมเรื่องเล่าจากป่า 
กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี We Grow 

กิจกรรมต้นไม้ที่หนูปลูก 
กิจกรรมประสบการณ์ในการเข้าค่ายครั้งนี้ 
/ความประทับใจ 
  -เขียนบันทึกความประทับใจ-ค าสัญญา 

กิจกรรมบูรณาการ 
ศธส.นย./สพป.
นครนายก 

12.00-13.00 น. 1 ชม. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-15.30 น. 2 ชม. 

30 นาท ี
กิจกรรมขวัญใจค่าย/มอบรางวัล/มอบเกียรติบัตร   
   - ขวัญใจชาวค่ายฝ่ายชาย/หญิง 
   - ผู้ปฏิบัติตามกติกาของค่าย  
   - ผู้ที่ท่องภาษาไทยได้ถูกต้อง 
   - มอบกล้าไม้/กล้วย  
   - มอบเกียรติบัตร กล่าวปิด/เก็บสัมภาระ 
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

ศธส.นย./สพป.
นครนายก 

 
หมายเหตุ 

1. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 – 10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. 
3. ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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 การประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายฯ โดยก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามความคิดเห็น การจัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ 4 ประกอบด้วย   

1. แบบสอบถาม ส าหรับครูพ่ีเลี้ยง/วิทยากร/คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ศูนย์ ใช้ประเมินภาพรวม 
ของโครงการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale) 5 ระดับ  บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 83)  ดังนี้ 
   เหมาะสมมากที่สุด  ให้ระดับคะแนน    5  คะแนน 
   เหมาะสมมาก   ให้ระดับคะแนน    4  คะแนน 
   เหมาะสมปานกลาง  ให้ระดับคะแนน    3  คะแนน 
   เหมาะสมน้อย   ให้ระดับคะแนน    2  คะแนน 
   เหมาะสมน้อยที่สุด  ให้ระดับคะแนน    1  คะแนน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับครูพี่เลี้ยงใช้ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในความรับผิดชอบ 
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่ายฯ โดยพิจารณาจากพฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก ่ ด้านการตระหนักรู้ตนเอง                 
ด้านตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  ด้านตระหนักต่อสังคม              
และด้านการจัดการตัวเอง รวมถึงด้านความสุขในการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นจ านวน  14  ข้อ 

3. แบบประเมินระดับการเรียนรู้ของนักเรียน ส าหรับนักเรียนใช้ประเมินระดับการเรียนรู้ที่ได้รับ 
จากวิทยากร โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบ “ฝาขวด 3 Rating” ดังนี้  

4) สีเขียว หมายถึง  อธิบายได้ - เข้าใจดี 
5) สีส้ม  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
6) สีชมพู  หมายถึง  อธิบายไม่ได้ - ไม่เข้าใจ 

   

 

 

 

 

 

 

   

  โดยผู้รับผิดชอบต้องจัดเตรียมไว้ให้ส าหรับนักเรียนก่อนไปเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ ทั้งนี้          
ผู้ประเมินหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้แนวค าถามเพียง 1 ค าถาม ที่สอดคล้องกับรายการประเมินถามนักเรียน 
เมื่อเสร็จสิ้นฐานกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ  โดยให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินระดับการเรียนรู้ของตนเอง  
  

3. ข้ันประเมินผล 
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1. นิเทศ ติดตามการขยายผลโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ การปลูกต้นไม้ประจ าค่าย   
(ต้นจิกน้ า) ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 16 โรงเรียน โดยคณะศึกษานิเทศก์  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับรางวัลขวัญใจชาวค่าย จาก 4 รุ่น  
จ านวน  8  คน โดยก าหนดให้นักเรียนพูดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “เปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์” พร้อมตอบ              
ข้อซักถามกับคณะกรรมการจากตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนยอดเยี่ยม 
จ านวน  2  คน (ชาย 1/หญิง 1) และมอบเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ   
  ผลการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักเรียนขวัญใจชาวค่าย ระดับประเทศ ตามประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2562 ปรากฏผล ดังนี้ 
 
ตาราง 2 รายช่ือนักเรียนขวัญใจชาวค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ  ปีท่ี 5 (รุ่นที่ 1 – 4) 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา รางวัล 
1 เด็กชายรชต    ดีเส็ง อนุบาลเมืองนครนายก รองชนะเลิศอันดับ 1 

2 เด็กหญิงนันทฉัตร  นวลจันทร์ อนุบาลเมืองนครนายก รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 เด็กชายธันวา   มาสันเทียะ วัดสุตธรรมาราม รองชนะเลิศอันดับ 1 

4 เด็กหญิงวรรณนิษา   คุ้มวงษ์ บ้านคลอง 31 ชนะเลิศ (ตัวแทน) 

5 เด็กชายสุวิศิษย์    ชูเชิด วัดวังยายฉิม ชนะเลิศ (ตัวแทน) 

6 เด็กหญิงพรรณณิดา  ขันตี วัดกุดตะเคียน รองชนะเลิศอันดับ 1 

7 เด็กชายชนทัต   ปลื้มใจ วัดศรีจุฬา รองชนะเลิศอันดับ 1 

8 เด็กหญิงกัลยาดา  สอนเสนา วัดศรีจุฬา รองชนะเลิศอันดับ 1 

3. ส่งตัวแทนนักเรียนยอดเยี่ยม 2 คน (ชาย 1 /หญิง 1) ได้แก่ เด็กหญิงวรรณนิษา  คุ้มวงษ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลอง 31  และเด็กชายสุวิศิษย์  ชูเชิด นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนวัดวังยายฉิม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายระดับประเทศ และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9 -12 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ กรุงเทพมหานคร  

4. ตัวแทนนักเรียนยอดเยี่ยม 2 คน (ชาย 1 /หญิง 1) พร้อมด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ครูวิทยากร และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมค่ายผู้น า
เยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ  รายละเอียดดังนี้ 

1) จัดนิทรรศการการด าเนินงานต่อยอดขยายผลโครงการฯ  
2) เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี วันที่ 11 สิงหาคม 2562 งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร (ภาพประกอบในภาคผนวก) 

3) ท ากิจกรรมพัฒนาค่ายผู้น าเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ  
4) รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากท่านเลขาธิการ กพฐ. (ภาพประกอบในภาคผนวก) 

 

4. ขั้นการต่อยอดขยายผล 



 

ตอนท่ี 3  

                                    ผลการด าเนนิงาน 

 จากการด าเนินงานโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 โดยด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ 
สหวิชาแบบ Active Learning ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศกึษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่านครนายก ขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามโครงการ แยกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินโครงการด้านการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม   
           (แบบประเมินค่าย 1)  

 ตอนที่ 2 ผลการสังเกตพฤติกรรมของเยาวชน  (แบบประเมินค่าย 2)  
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชน (แบบประเมินค่าย 3)  

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 ได้แก่  

1. นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  จ านวน 16 โรงเรียน จ านวนนักเรียน  240  คน 
 2. ครวูิทยากรแกนน าที่ได้รับพัฒนาจากเครือข่ายเชิงพื้นที่ RN จาก 16 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
รวม 16 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก 
 3. ครูวิทยากรแกนน าค่ายฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาการจัดค่ายฯ จ านวน 20 คน ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก   
 4. คณะศึกษานิเทศก์ จ านวน  11  คน 

5. เจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก จ านวน 10 คน 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือให้ได้
รับทราบข้อมูลในการด าเนินงานโครงการ“ค่ายเยาวชน...รกัษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา 
ปรับปรุงและต่อยอดโครงการฯ โดยใช้เทคนิคสมัยใหม่ ง่าย เหมาะสมกับค่ายบูรณาการสหวิชาแบบ  
Active Learning โดยใช้เครื่องมือในการประเมินครั้งนี้  3 ฉบับ  ประกอบด้วย  1) แบบสอบถาม                    
2) แบบสังเกตพฤติกรรม 3) แบบประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชน  

1. แบบสอบถาม ส าหรับครูพ่ีเลี้ยง/วิทยากร/คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ศูนย์ ใช้ประเมินภาพรวม 
ของโครงการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale) 5 ระดับ  บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 83)  ดังนี้ 
   เหมาะสมมากที่สุด  ให้ระดับคะแนน    5  คะแนน 
   เหมาะสมมาก   ให้ระดับคะแนน    4  คะแนน 
   เหมาะสมปานกลาง  ให้ระดับคะแนน    3  คะแนน 



                                                                                                                                                                   13 
 
   เหมาะสมน้อย   ให้ระดับคะแนน    2  คะแนน 
   เหมาะสมน้อยที่สุด  ให้ระดับคะแนน    1  คะแนน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับครูพี่เลี้ยงใช้ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในความรับผิดชอบ 
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่ายฯ โดยพิจารณาจากพฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก ่ ด้านการตระหนักรู้ตนเอง                 
ด้านตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  ด้านตระหนักต่อสังคม              
และด้านการจัดการตัวเอง รวมถึงด้านความสุขในการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นจ านวน  14  ข้อ 

3. แบบประเมินระดับการเรียนรู้ของนักเรียน ส าหรับนักเรียนใช้ประเมินระดับการเรียนรู้ที่ได้รับ 
จากวิทยากร โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบ “ฝาขวด 3 Rating” ดังนี้  

1) สีเขียว  หมายถึง  อธิบายได้ - เข้าใจดี 
2) สีส้ม    หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
3) สีชมพู  หมายถึง  อธิบายไม่ได้ - ไม่เข้าใจ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
ตามความคิดเห็นส าหรับครูพ่ีเลี้ยง/วิทยากร/คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ศูนย์ โดยประเมินภาพรวมของโครงการ 
ด้านการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม  โดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  โดยจัดกิจกรรม
ค่ายบูรณาการสหวิชาแบบ Active Learning กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 241 คน วิทยากร
คณะท างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมจ านวน  60 คน โดยน าเสนอสรุปผลการประเมินเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการประเมินโครงการด้านการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม  
           (แบบประเมินค่าย 1)  

ตาราง 3 ผลการประเมินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ 5  ตามความคิดเห็นของวิทยากร/ 
            คณะท างาน  ครูพ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ   

 

ที ่
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X̅. S.D. แปลผล 
ด้านบริหารจัดการ    
1 การวางแผนการด าเนินการ    
 1.1 การก าหนดระยะเวลาการอบรม 4.23 0.83 มาก 
 1.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 4.63 0.56 มากที่สุด 
2 การเตรียมความพร้อม    

 2.1 วัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้/เทคโนโลยี 4.48 0.64 มาก 
 2.2 เอกสารประกอบการอบรม 4.48 0.61 มาก 
 2.3 สถานที่พัก/ท่ีประชุม/ที่จัดกิจกรรม 3.31 1.02 ปานกลาง 
 2.4 อาหาร/อาหารว่าง 4.31 0.76 มาก 
 2.5 พิธีการ 4.35 0.68 มาก 
 2.6 งบประมาณ (การเดินทาง) 4.38 0.75 มาก 
 2.7 การประสานงาน 4.58 0.54 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม    
3 กระบวนการที่สนับสนุนส่งเสรมิการเรียนรู้ของเยาวชน    
 3.1 วิทยากร/ครูพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้เยาวชน 

     ได้แสดงออกอย่างเหมาะสม 4.60 0.53 มากที่สุด 
 3.2 วิทยากร/ครูพี่เลี้ยง ให้แรงเสริมทางบวกกับเยาวชน 4.08 0.90 มาก 
 3.3 วิทยากร/ครูพ่ีเลี้ยง มีความเป็นกันเองกับเยาวชน 4.29 0.78 มาก 
4 กระบวนการสร้างความปลอดภัยในการเรียนรู้ของเยาวชน    
 4.1 เยาวชนรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่แสดงความคิดเห็น 4.00 0.66 มาก 
 4.2 เยาวชนได้รับความเสมอภาคตลอดระยะการท ากิจกรรม 4.27 0.82 มาก 
 4.3 สถานที่จัดอบรมปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเยาวชน 4.19 0.79 มาก 
5 กระบวนการสร้างความสามารถในการเข้าสังคมของเยาวชน    
 5.1 กิจกรรมมีการน ากระบวนการกลุ่มมาใช้อย่างเหมาะสม 4.25 1.03 มาก 
 5.2 กิจกรรมออกแบบภารกิจหรือชิ้นงานให้เยาวชนได้เหมาะสม          

กับเนื้อหาและจุดประสงค์ของกิจกรรม 4.56 0.61 มากที่สุด 
 5.3 กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์ 4.44 0.70 มาก 
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ที ่
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X̅. S.D. แปลผล 
6 กระบวนการสร้างให้เกดิความท้าทายกับเยาวชน    
 6.1 กิจกรรมมีกระบวนการพัฒนาความรู้ที่สามารถให้เกิดพฤติกรรม

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชน 4.44 0.73 มาก 
 6.2 กิจกรรมสามารถเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับสถานการณ์จริง 

ของโลกปัจจุบันได้ 3.98 0.75 มาก 
 6.3 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนน าความรู้ไปต่อยอดที่

โรงเรียน/บ้าน/ชุมชนได้ 4.46 0.61 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.30 0.29 มาก 

 
จากตาราง 3 ผลการประเมินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ 5 ตามความคิดเห็นของวิทยา

วิทยากร/คณะท างาน ครูพ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(X̅= 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการประเมินที่มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม (X̅= 4.63)  วิทยากร/ครูพี่เลี้ยง จัดกิจกรรม ที่สนับสนุน
ให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม (X̅= 4.60) และการประสานงาน (X̅= 4.58) ตามล าดับ ส่วนรายการ
ประเมินที่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ได้แก่ สถานที่พัก/ท่ีประชุม/ที่จัดกิจกรรม (X̅= 3.31)    

 

ตาราง 4 สรุปผลการประเมินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ 5  ตามความคิดเห็นของวิทยากร/ 
            คณะท างาน  ครูพ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  โดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
 
 

       
 
 
 

 จากตาราง 4 สรุปผลการประเมินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ 5 ตามความคิดเห็นของ 
วิทยากร/คณะท างาน  ครูพ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยภาพรวมพบว่า โครงการมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅= 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  โดยด้าน
บริหารจัดการมีคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (X̅= 4.31) รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม (X̅= 4.30)  
  

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X̅. S.D. แปลผล 
1 ด้านบริหารจัดการ 4.31 0.35 มาก 
2 ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม  4.30 0.32 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.30 0.29 มาก 
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ตอนที่ 2 ผลการสังเกตพฤติกรรมของเยาวชน  (แบบประเมินค่าย 2)  

ตาราง 5 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ 5  

ที ่ รายการประเมิน 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ 
ด้านการตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness)    
1 ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น 241 213 88.38 
2 ปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 241 206 85.48 

ด้านตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Decision Making)    
3 มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 241 198 82.16 
4 ประหยัด ใช้ของคุ้มค่า และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 241 190 78.84 
5 เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมแก้ไขผลงานที่บกพร่อง

ให้ดีขึ้น 
241 195 80.91 

ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Relationship Skill)    
6 ปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกชาวค่าย และบุคคลอ่ืน 241 232 96.27 
7 มีความสามัคคี ช่วยเหลือแบ่งปันกับเพ่ือนสมาชิกชาวค่าย 241 220 91.29 

ด้านตระหนักต่อสังคม (Social Awareness)    
8 มีจิตอาสา 241 204 84.65 
9 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 241 229 95.02 
10 มีพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
241 211 87.55 

ด้านการจัดการตัวเอง (Self – Management)    
11 วางแผนงาน และท างานให้เสร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย 241 195 80.91 
12 ขยัน อดทนในการท างาน และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ 

กติกาของชาวค่าย 
241 220 91.29 

ด้านความสุข (Happiness)    
13 มีแววตา รอยยิ้ม และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความสุข 241 235 97.51 
14 ไม่แสดงความรู้สึกไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ และโดดเดี่ยว 241 218 90.46 

รวม   87.91 
 

จากตาราง 5 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร  
ปีที่ 5  โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมได้คิดเป็นร้อยละ 87.91 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า  พฤติกรรมของเยาวชนที่เข้าร่วมและมีการแสดงออกมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีแววตา 
รอยยิ้ม และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความสุขร้อยละ 97.51  ปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกชาวค่าย และ
บุคคลอื่นร้อยละ 96.27 และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมร้อยละ 95.02 ตามล าดับ 
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ตาราง 6 สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ 5 
            จ าแนกเป็นรายด้าน 

จากตาราง 6 สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมเข้ารว่มกิจกรรมของเยาวชน ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร 
ปีที่ 5  จ าแนกเป็นรายด้าน โดยภาพรวมนักเรียนท ากิจกรรมได้ร้อยละ 87.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ของพฤติกรรมที่เยาวชนแสดงออกมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความสุข (Happiness) ร้อยละ 93.98 
ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Relationship Skill) ร้อยละ 93.78 และด้านตระหนักต่อสังคม 
(Social Awareness) ร้อยละ 89.07 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชน (แบบประเมินค่าย 3)  

ตาราง 7 ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชนค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 
            จ าแนกเป็นรายกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรมบูรณาการสหวิชา 
ระดับการเรียนรู้ 

อธิบายได้-เข้าใจดี ไม่แน่ใจ อธิบายไม่ได้-ไม่เข้าใจ 
  สีเขียว ร้อยละ สีส้ม ร้อยละ สีชมพู ร้อยละ 
1 พัฒนาความคุ้นเคย 224 92.95 17 7.05 0 0.00 
2 ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 157 65.15 73 30.29 11 4.56 
3 ดินดี พืชดี วิถีพอเพียง 205 85.06 26 10.79 10 4.15 
4 เรียนรู้ภาษาไทยและพันธุ์ไม้ 210 87.14 30 12.45 1 0.41 
5 รับอรุณ/ดูนก 231 95.85 9 3.73 1 0.41 
6 เดิน Trail เรียนรู้คุณค่าป่าไม้ 214 88.80 24 9.96 3 1.24 
7 โลกใบเล็ก/นกอพยพ 225 93.36 14 5.81 2 0.83 
8 ทักษะชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ 

จัดการขยะเพ่ือโลกสวย 
226 93.78 15 6.22 0 0.00 

9 หมอยา QR-Code 221 91.70 18 7.47 2 0.83 
รวม  88.20  10.42  1.38 

ที ่ รายการประเมิน 
นักเรียนท าได ้

ร้อยละ 
1 ด้านการตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) 86.93 
2 ด้านตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Decision Making) 80.64 
3 ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Relationship Skill) 93.78 
4 ด้านตระหนักต่อสังคม (Social Awareness) 89.07 
5 ด้านการจัดการตัวเอง (Self – Management) 86.10 
6 ด้านความสุข (Happiness) 93.98 

รวม 87.91 
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จากตาราง 7 ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชนค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ 5                  
พ.ศ. 2562 จ าแนกเป็นรายกิจกรรมพบว่า โดยภาพรวมเยาวชนมีระดับการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 80                  
ในทุกกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1) อธิบายได้ - เข้าใจดี (สีเขียว = ร้อยละ 88.20)   
2) ไม่แน่ใจ (สีส้ม = ร้อยละ 10.42)  
3) อธิบายไม่ได้ - ไม่เข้าใจ (สีชมพู = ร้อยละ 1.38) 

 

 
 



 

ตอนท่ี 4  

                                    สรุปผลการด าเนินงาน 

 การด าเนินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5  พ.ศ. 2562 จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ 
สหวิชาแบบ Active Learning ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่านครนายก  

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 ได้แก่  

1. นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  จ านวน 16 โรงเรียน จ านวนนักเรียน  240  คน 
 2. ครวูิทยากรแกนน าที่ได้รับพัฒนาจากเครือข่ายเชิงพื้นที่ RN จาก 16 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
รวม 16 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก 
 3. ครวูิทยากรแกนน าค่ายฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาการจัดค่ายฯ จ านวน 20 คน ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก   
 4. คณะศึกษานิเทศก์ จ านวน  11  คน 

5. เจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก จ านวน 10 คน 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินโครงการด้านการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม        

(แบบประเมินค่าย 1) ดังนี้ 
1) ผลการประเมินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 ตามความคิดเห็นของวิทยาวิทยากร/ 

คณะท างาน ครูพ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X̅= 
4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการประเมินที่มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม (X̅= 4.63)  วิทยากร/ครูพี่เลี้ยง จัดกิจกรรม ที่สนับสนุนให้
เยาวชนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม (X̅= 4.60) และการประสานงาน (X̅= 4.58) ตามล าดับ ส่วนรายการ
ประเมินที่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ได้แก่ สถานที่พัก/ท่ีประชุม/ที่จัดกิจกรรม (X̅= 3.31)    
 2)  สรุปผลการประเมินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 ตามความคิดเห็นของ วิทยากร/
คณะท างาน  ครูพ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยภาพรวมพบว่า โครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(X̅= 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  โดยด้านบริหาร
จัดการมีคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (X̅= 4.31) รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม (X̅= 4.30)  
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ตอนที่ 2 ผลการสังเกตพฤติกรรมของเยาวชน  (แบบประเมินค่าย 2) ดังนี้ 
1)  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 

โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมได้คิดเป็นร้อยละ 87.91 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า  พฤติกรรมของเยาวชนที่เข้าร่วมและมีการแสดงออกมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีแววตา รอยยิ้ม 
และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความสุขร้อยละ 97.51  ปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกชาวค่าย และบุคคลอ่ืน
ร้อยละ 96.27 และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมร้อยละ 95.02 ตามล าดับ 

2)  สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมเข้ารว่มกิจกรรมของเยาวชน ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 
จ าแนกเป็นรายด้าน โดยภาพรวมนักเรียนท ากิจกรรมได้ร้อยละ 87.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของ
พฤติกรรมที่เยาวชนแสดงออกมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความสุข (Happiness) ร้อยละ 93.98  
ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Relationship Skill) ร้อยละ 93.78 และด้านตระหนักต่อสังคม 
(Social Awareness) ร้อยละ 89.07 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชน (แบบประเมินค่าย 3) ดังนี้ 
ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชนค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 จ าแนก

เป็นรายกิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมเยาวชนมีระดับการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 80 ในทุกกิจกรรม โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1) อธิบายได้ - เข้าใจดี (สีเขียว = ร้อยละ 88.20)   
2) ไม่แน่ใจ (สีส้ม = ร้อยละ 10.42)  
3) อธิบายไม่ได้ - ไม่เข้าใจ (สีชมพู = ร้อยละ 1.38) 

 
ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1. ด้านการบริหารจัดการโครงการ  
1.1  เน้นมีส่วนร่วม  
1.2  สร้างความสามัคคี  
1.3  มีความยุติธรรม 

 2. ด้านทีมวิทยากร 
  2.1  บทบาทชัดเจน 
  2.2  เน้นความรับผิดชอบ  
  2.3  มอบความเสียสละ 
 3. ด้านภาคีเครือข่าย 
  3.1  สร้างความเข้าใจ  
  3.2  ให้ความส าคัญ 
  3.3  แบ่งปันด้วยใจ 
 4. ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
    4.1  เห็นความส าคัญ  
       4.2  มุ่งม่ันพัฒนา  
       4.3  เข้าหาผู้ปฏิบัติ 
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บทเรียนที่ได้จากการด าเนินงาน 
 1. ด้านการคัดเลือกโรงเรียน : เน้นการเปิดโอกาส  สร้างความทั่วถึงและเท่าเทียมในเขตพ้ืนที่        
ให้กระจายอยู่ในทุกอ าเภอ ทุกศูนย์พัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายการนิเทศ ติดตามการขยายผล
โครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 2. ด้านการสร้างทีมวิทยากรแกนน า : สร้างเครือข่ายทีมครูวิทยากรแกนน าให้เข้มแข็ง  โดย
พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายของครูพ่ีเลี้ยงในแต่ละปี  โดยจะพิจารณาให้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ  มีลักษณะเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ จะพัฒนาให้เป็นวิทยากรแกนน าในปีถัดไป 
 3. ด้านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี : เน้นการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ได้แก่ 
   1) Line Group : ส าหรับติดต่อประสานงานกลุ่มวิทยากรแกนน า  กลุ่มโรงเรียนใน
โครงการและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพ่ือแจ้งข่าวสาร ประกาศต่างๆ แบ่งปันภาพถ่าย จดหมายข่าว           
VTR เป็นต้น 
   2) เว็บไซต์ http://eesdsystem.innoobec.com : ส าหรับบริหารจัดการโรงเรียนที่ร่วม
โครงการ ได้แก่ การลงทะเบียนนักเรียน ลงทะเบียนครูพ่ีเลี้ยง  ใช้ก ากับติดตาม การพิมพ์วุฒิบัตร  การแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ใช้สารสนเทศร่วมกันบนเว็บไซต์ 
   3) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ของสพป.นครนายก ในเพจ
เฟสบุ๊ค (Facebook : ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร สพป.นครนายก)  
 4. ด้านความเป็นต้นแบบ : บูรณาการกิจกรรม STEM 
   1) การบูรณาการสหวิชาแบบ Active Learning  ในกิจกรรมทักษะชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม บูรณาการกับกิจกรรมการจัดการขยะ เพื่อโลกสวย เชื่อมโยง 3R โดยออกแบบการประดิษฐ์ 
เรือพลังยาง จากจากเศษวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ กล่องนม ไม้ตะเกียบ ยางรัดของ เป็นต้น 
   2) การออกแบบกิจกรรม รักษ์ภาษา (แกลอรีสีสรรพรรณไม้ จิ๊กซอ ค าถามอะไรเอ่ย           
ท่องอาขยาน) 
   3) การประเมินผลกิจกรรมแบบฝาขวด 3 Rating (อธิบายได้-เข้าใจดี/ไม่แน่ใจ/             
อธิบายไม่ได้-ไม่เข้าใจ) 
 
แนวคิด กระบวนการ เทคนิควิธีในการต่อยอดขยายผล 
 ด าเนินการวางแผนการต่อยอดขยายผล โดยสร้างทีมนิเทศ ติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ            
ร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างความเป็นกัลยาณมิตรผ่านกิจกรรมเกม เพลง เพ่ือสร้างจิตส านึก ให้เยาวชนเกิด
ความตระหนัก หวงแหนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียน สู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยเน้นกิจกรรมใกล้ตัว เช่น การคัดแยกขยะ  การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้
ถุงผ้า (ใช้ถุงผ้า เท่ห์ รักษ์โลก)  การใช้ปิ่นโตใส่อาหาร  การประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ (ขยะ) ให้เกิดมูลค่า
สอดคล้องกับ 3R โดยเชื่อมโยงแนวคิดเชิงวิทยาการค านวณ  การปลูกและดูแลต้นไม้ประจ าค่าย (ต้นจิกน้ า) 
เป็นต้น 
  
  

http://eesdsystem.innoobec.com/
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ตาราง  8  รายช่ือโรงเรียน และกิจกรรม/โครงการทีโ่รงเรียนน าไปขยายผลต่อยอดกิจกรรม 
             ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชือ่กิจกรรม/โครงการของโรงเรียน 
1 วัดทองหลาง กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้  

กิจกรรมที่ 2 คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
2 อนุบาลเมืองนครนายก กิจกรรมที่ 1 ต้นไม้ที่หนูปลูก (ต้นจิกน้ า และต้นกล้วย) 

กิจกรรมที่ 2 แยก...ก่อนทิ้ง 
3 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม กิจกรรม  ถังขยะอินทรีย์ แบบฝังดิน 

            (ท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน) 
4 บ้านช่องตะเคียน กิจกรรม 5 ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

              1) ฐานสวนสมุนไพร 
     2) ฐานผักสวนครัวปลอดสารพิษ  
     3) ฐานหญ้าแฝก 
     4) ฐานท าปุ๋ยหมัก 
     5) ฐานกล้วย 

5 ชุมชนวัดศรีนาวา กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้ในท้องถิ่น (ต้นจิกน้ า และต้นกล้วย) 
กิจกรรมที่ 2 ขยะมีค่า 
กิจกรรมที่ 3 ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะ 

6 วัดสุตธรรมาราม กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้  
กิจกรรมที่ 2 คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

7 วัดวังดอกไม้ กิจกรรมที่ 1 ต้นไม้ที่หนูปลูก 
กิจกรรมที่ 2 แยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 3 ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะ 

8 บ้านคลอง 31 กิจกรรมที่ 1 ต้นไม้ที่หนูปลูก 
กิจกรรมที่ 2 ปุ๋ยหมัก 
กิจกรรมที่ 3 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์จากขยะ 

9 บ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา กิจกรรม  ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรสมุนไพร 
10 วัดกุดตะเคียน กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้ประจ าค่าย 

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้เรื่องป่าศึกษาธรรมชาติ 
กิจกรรมที่ 3 แปรรูปผลผลิตจากกล้วย 
กิจกรรมที่ 4 ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

11 วัดวังยายฉิม กิจกรรมที่ 1 เก็บ คัด แยก 
กิจกรรมที่ 2 แกนน า “ตาวิเศษ” 
กิจกรรมที่ 3 ธนาคารขยะ 
กิจกรรมที่ 4 สิ่งประดิษฐ์จากขยะ 

12 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปอาหารจากพืช บูรณาการกับการงานอาชีพ 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชือ่กิจกรรม/โครงการของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้คุณค่าและความสัมพันธ์ของสัตว์และป่าไม้  
               โดยใช ้QR Code 
กิจกรรมที่ 4 ทักษะชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ทักษะการประกอบ 
                อาหารในป่าและการจัดการขยะที่เกิดข้ึน รวมถึงการรีไซเคิล 
                ขยะให้กลับมาใช้ใหม่ได้ 
กิจกรรมที่ 5 นวัตกรรมช่วยเลี้ยงหม่อนไหม โดยใช้เทคโนโลยีอ านวย 
                ความสะดวก (Kidbright Thaisilk) เป็นการบูรณาการ 
                วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการออกแบบเครื่องช่วยเลี้ยง 
                หม่อนไหม โดยวัดอุณหภูมิและความเข้มของแสงจาก  
                บอร์ด Kidbright  

13 บ้านเตยใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เติมออกซิเจน (ปลูกต้นไม้) 
กิจกรรมที่ 2 งานประดิษฐ์จากถุงนม 

14 บ้านดอนกลาง กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นจิกน้ า และหญ้าแฝกตามแนวตลิ่ง 
                รมิคลองข้างโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 สร้างจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนสถาบัน 
                พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมที่ 3 คัดแยกขยะ 

15 วัดศรีจุฬา กิจกรรมที่ 1 รักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 2 ปุ๋ยหมัก 

16 วัดเกาะกา กิจกรรม  ธรรมชาติให้ชีวิต  
- เรียนรู้ธรรมชาติผ่านเพลงค่าย  
- ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเพลงต้นไม้ของพ่อ 
- ปลูกต้นไม้พืชในท้องถิ่น (ต้นจิกน้ า ต้นกล้วย) 
- คัดแยกขยะ 
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ภาพประกอบกิจกรรมคายเยาวชน...รักษพงไพร ปที่ 5 
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ภาพประกอบกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 
รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2562  

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก  ต.เขาพระ  อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก   
 



ภาพประกอบการท ากิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562 
(จดหมายข่าวสารงานนิเทศ  6 ฉบับ) 

  



  



  



  



 
  



  

ภาพประกอบกิจกรรมการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านพริก-พิกุลออก (โรงเรียนบ้านคลอง 31) 

 ประเด็นนิเทศ : การขยายผลต่อยอดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร  
 

 



  

ภาพประกอบกิจกรรมการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา องครักษ์รวมพลัง (โรงเรียนบ้านเตยใหญ่) 

 ประเด็นนิเทศ : การขยายผลต่อยอดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร   
 
 

 



  

ภาพประกอบกิจกรรมการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา องครักษ์สามัคคี (โรงเรียนบ้านดอนกลาง) 

 ประเด็นนิเทศ : การขยายผลต่อยอดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร   
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพประกอบกิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนยอดเยี่ยม  
ขวัญใจชาวค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 

ท่านพิเชษฐ์  นนท์พละ เป็นประธานในการคัดเลือกขวัญใจชาวค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ 
วันที่  19  กรกฎาคม  2562  ณ ห้องประชุม สพป.นครนายก  อาคาร 2 ชั้น 1   

 



ภาพประกอบการท ากิจกรรม 
พัฒนาค่ายผู้น าเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ระดับประเทศ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 11 สิงหาคม 2562 งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินี  

ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
  



ภาพประกอบการท ากิจกรรม 
พัฒนาค่ายผู้น าเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ระดับประเทศ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 

รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากท่านเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 

 
 
  



ภาพประกอบการท ากิจกรรม 
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562 สพป.นครนายก  

ท่านธีรภัทร ประยูรสิทธิ ท่านรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้โอกาสค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ได้น าเสนอถ่ายทอดกิจกรรม Active Learning ปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ NBT ตอนที่ 1 เมื่อวันที่ 12/10/2562  และตอนที่ 2 วันที่ 19/10/2562 
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 โครงการ      ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
                               สยามบรมราชกุมารี  ปีที่ 5 พ.ศ. 2562                                       

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
    งานประจ า   งานพัฒนา 
ความสอดคล้องกับ    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10  

    เป็นพลเมืองที่ดี 
         นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 13 ข้อ 

    นโยบายที่ 12 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

จุดเน้น   ด้านผู้เรียน  ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ 

แผนงานงบประมาณ    บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
     การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัยากรทางธรรมชาติในชุมชนและท้องถิ่น เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นการปลูกฝังและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นความเข้มแข็งตามบริบทของท้องถิ่นและชุมชน มีกลไกส าคัญโดยการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน            
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา สามารถน าไปใช้ได้ทั้งในระบบโรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นใน     
การอนุรักษ์ เกดิความรักและหวงแหน และให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างจริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 ณ แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 31 ศูนย์ทั่วประเทศ ภายใต้             
การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 12 หน่วยงาน  ได้แก่ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กรมป่าไม้  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมหม่อนไหม  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งเน้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม           
ที่ดีในด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง         
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการ ด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ           
ในท้องถิ่น รวมถึงการน าไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง  โดยมีกลไกลการพัฒนาที่
ส าคัญคือ การปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักหวงแหนและร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมค่ายบูรณาการสหวิชาที่เกี่ยวข้องบนฐานทักษะการเรียนรู้
สังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Learning Skills) ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ในทุก
กระบวนการ ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติจริงในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน
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สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
เป็นไปตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ที่ทรงห่วงใยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  จึงจัดท าโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือสนองพระราช
ปณิธานและเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ เกิดสัมฤทธิ์ผลใน               
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน  มีความเชื่อมโยงกับวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันให้มากยิ่งขึ้นและ
หวังให้นักเรียนทุกคน พร้อมเป็นแนวร่วมสร้างสรรค์ “นักอนุรักษ์น้อย” ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสืบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จ าเป็น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เกิดความรัก หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ออกแบบกิจกรรมแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดขยายผลกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ชุมชมและท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 

3. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
เข้าค่ายหลักสูตร 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
แบ่งออกเป็น 4 รุ่นๆ ละ 60 คน รวมจ านวน 240 คน 

 2. คณะท างาน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ครวูิทยากรแกนน าและครูผู้สอน 
ในโรงเรียนที่น านักเรียนเข้าค่าย จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 10 คน รวมจ านวน 40 คน 

เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จ าเป็น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความรักหวงแหน และ
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ครแูละบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรม 
แบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 4. โรงเรียนมีการต่อยอดขยายผลกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน ชุมชมและท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา (ระบุ) ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการก่อนจัดค่ายฯ   
 1.1 แต่งตั้งค าสั่งคณะท างาน 

1.2 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กรรมการพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ   

 9-12 เม.ย.2562 
20 เม.ย.2562 

 

สุชญา  บ ารุงกิจ 
คณะศึกษานิเทศก์ 

 

เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ 

(RN ภาคกลาง2) 
 

สุชญา  บ ารุงกิจ 
และคณะท างาน 

 

1.3 อบรมปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายพ้ืนที่ภาคกลาง 
หลักสูตร “ครูวิทยากร...รักษ์พงไพร”                 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่ 

13-15 พ.ค.2562 

1.4 ประสานงานการจัดค่ายฯ กับ ศธส.นครนายก 16-20 พ.ค.2562 
1.5 ประชุมคณะวิทยากรแกนน า คณะท างานร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน 
22 พ.ค.2562 

2 ด าเนินการจัดคา่ยฯ   
 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ  

ณ ศธส.นครนายก  จ านวน 4 รุ่น 
รุ่นละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน  
(ในสังกัด สพป.นครนายก 16 โรงเรียน) 

รุ่นที่ 1 : 29-31 พ.ค.62 
รุ่นที่ 2 :   5-7  มิ.ย.62 
รุ่นที่ 3 : 12-14 มิ.ย.62 
รุ่นที่ 4 : 19-21 มิ.ย.62 

คณะท างาน 
วิทยากรแกนน า 

3 หลังการด าเนินการจัดค่ายฯ   
 3.1 นิเทศ ติดตามการขยายผลการจัดกิจกรรม 

     การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
3.2 คัดเลือกผู้บริหารโรงเรียน/คร ูและนักเรียน 
     เพ่ือเป็นตัวแทนศูนย์ร่วมเข้าค่ายระดับประเทศ 
     และถวายงาน จ านวน 1 ทีม 
3.3 เข้าค่ายครู/นักเรียนตัวแทนระดับประเทศ  
     และร่วมรับเสด็จ ณ สวนสมเด็จฯ 

พ.ค.- ส.ค.2562 
 

ก.ค. 2562 
 
 

7-11 ส.ค. 2562 

คณะศึกษานิเทศก์ 
 

คณะกรรมการ 
 
 

สุชญา บ ารุงกิจ 
และตัวแทน 

4 รายงานผลการด าเนินการ   
 4.1 ประชุมสรุปผลและจัดท ารายงานผล  

     การด าเนินงานตามโครงการค่ายฯ 
4.2 จัดท าจดหมายข่าว (เรื่องเล่าชาวค่าย)   
     ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ VTR น าเสนอ 
     สรุปการจัดกิจกรรมค่ายฯ ของแต่ละรุ่น 
     (จ านวน 4 รุ่น) พร้อมรายงานสรุปผลโครงการฯ 

30 ก.ค.2562 
 

พ.ค. – ก.ย. 2562 
 

สุชญา  บ ารุงกิจ 
และคณะกรรมการ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
      เริ่ม มีนาคม 2562  สิ้นสดุโครงการ  กันยายน 2562 

6. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  จ านวน 381,800 บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
                     (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 เตรียมการก่อนจัดค่ายฯ 17,600     
1.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกโครงการฯ   -   
1.2 อบรมครูวิทยากรแกนน า จ านวน 18 คน (จ านวน 3 วัน) 

- ค่าพาหนะเดินทาง (18 x 400 บ.) 
   

7,200 
  

1.3 ประชุมวิทยากรแกนน า และคณะท างานร่วมกับภาคี
เตรียมการจดัค่ายฯ  
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
  (25 คน × 100 บาท × 1 มื้อ)  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 35 บาท   
  (25 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

  
 
 
 

 
 
 

2,500 
 

1,750 

  

1.4 ค่าวัสดุและอุปกรณ์การจัดกิจกรรมค่ายฯ    6,150  
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดค่ายฯ 349,500     
2.1 อบรมปฏิบตัิการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร (3 วัน 2 คืน) 

นักเรียน 240 คน (4 รุ่นๆ ละ 60 คน) 
วิทยากรและคณะท างาน 40 คน (4 รุ่นๆ ละ 10 คน)  
- ค่าอาหาร 7 มื้อๆ ละ 120 บาท 
  (280 คน × 120 บาท × 7 มื้อ)    
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อๆ ละ 35 บาท   
  (280 คน × 35 บาท × 6 มื้อ) 

   
 
 

235,200 
 

58,800 
 

 สพฐ.
ก าหนดให้
จ่ายเป็น
ค่าอาหารว่าง/
เครื่องดื่ม          
35 บ./มื้อ 
ค่าอาหาร             
120 บ./มื้อ 
ให้กับศูนย์
ศึกษา
ธรรมชาติ
และสตัว์ป่า 
(ศธส.นย)  

2.2 ค่าตอบแทนวิทยากรประจ าฐานการเรยีนรู ้20 คน 
คนละ 2 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  

 24,000   

2.3 ค่าพาหนะเดินทางคณะท างานและวิทยากร  
(จ านวน 20 คน) 

  10,000  

2.4 ค่าพาหนะส าหรับขนส่งนักเรียนไปเข้าค่าย  
(จ านวน 16 โรงเรยีน) 

  21,500  

กิจกรรมที่ 3 หลังด าเนินการจัดค่ายฯ 11,000    
3.1 ค่าพาหนะเดินทางส าหรับนเิทศ ตดิตามขยายผล

โครงการฯ 
   

6,000 
 

3.2 ค่าพาหนะเดินทาง/ค่าใช้จ่ายส าหรับศึกษานิเทศก์  
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรยีนในการเข้าค่าย
ระดับประเทศ จ านวน 1 ทีม 

   
 

5,000 

  

กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการด าเนินการ 3,700     
4.1 ประชุมคณะท างานจัดท ารายงานสรุปผลโครงการฯ 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
  (10 คน × 100 บาท × 1 มื้อ)  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 35 บาท   
  (10 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

   
 

1,000 
 

700 

  

4.2 ค่าจ้างท าเล่มสรุปรายงาน 10 เล่มๆ ละ 200 บาท   2,000   
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 381,800 24,000 351,650 6,150  
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7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ไม่ครบตามเป้าหมาย 
2. ภาวะทางธรรมชาติที่ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามเป้าหมายก าหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
1. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมกิจกรรมค่ายฯ   
2. จัดท าแผนส ารองที่สามารถทดแทนได้ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ มีจิตส านึก     
และพึงพอใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจัดการเรียนการสอน               
ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และใช้แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 ประเมิน          
เชิงประจักษ์ 

แบบประเมิน 
ผลงาน 

9. ผลหรือประโยชน์ที่จะได้รับ  
          1. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนด 
                            3. นักเรียนและครูได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แ หล่งเรียนรู้          
ในท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ที่บ้านสู่ชุมชนที่ยั่งยืน 

                                        

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   ( นางสุชญา  บ ารุงกิจ ) 
                                                ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก 

     ลงชื่อ..................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                     ( นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี ) 
                             ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมิน ผลการการจัดการศึกษา         
       

ลงชื่อ..................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    ( นายพิเชษฐ์  นนท์พละ ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 3 
คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 

  

45 



 

 

 

 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 

ที่  ๘๗ / 25๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ  

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
............................................................................................. 

                   ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก อนุมัติให้กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล       
กำรจัดกำรศึกษำ ด ำเนินโครงกำรค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จ าเป็น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก 
หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจใน        
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมถึงการน าไปต่อยอดขยายผล       
ในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายแบบ Active learning จากแหล่งเรียนรู้          
ทางทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
โดยก ำหนดจัดกิจกรรมค่ำย ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำนครนำยก อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก ระหว่ำง
วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ถึง ๒๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวนนักเรียน ๒๔๐ คน แบ่งออกเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๖๐ คน ดังนี้  
  รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  รุ่นที่ ๒ : วันที่  ๕ - ๗  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  รุ่นที่ ๓ : วันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  รุ่นที่ ๔ : วันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์  จึงอำศัยอ ำนำจตำม       
ควำมในมำตรำ 37 และมำตรำ 45(5) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  
และมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  อ ำนวยควำมสะดวก  ก ำกับดูแล  และเสนอแนะแนวทำง   
     กำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพรฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

 
  

1.1 นำยพิเชษฐ์  นนท์พละ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก ประธำนกรรมกำร 
1.๒ นำงวำสิรินทร์  รัตนมำล ี          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำร 
๑.๓ นำงสุบิน   ณ อัมพร หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนฯ กรรมกำร 
๑.๔ นำงประภร  พูลศิลป์ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันฯ กรรมกำร 
1.๕ นำยกิตติศักดิ์  แป้นงำม     หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมฯ กรรมกำร 
๑.๖ นำยบัญชำ   รัตนมำล ี หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กรรมกำร 
1.๗ นำงสำวชุติมำ เบ็ญจมินทร์       หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรฯ กรรมกำร 
๑.๘ นำงสุชญำ   บ ำรุงกิจ หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลฯ       กรรมกำรและเลขำฯ 
๑.๙ นำยโสภณ  อั๋นบำงไทร ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 

 

/2.  คณะท ำงำนและวิทยำกร... 
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2.  คณะท างานและวิทยากรแกนน า มีหน้ำที่บริหำรจัดกิจกรรมค่ำยฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร วำงแผนกำรจัด 
     กิจกรรมค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพรฯ ร่วมกับภำคีเครือข่ำย และเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่นักเรียน ประกอบด้วย 

๒.๑ นำงวำสิรินทร์  รัตนมำล ี          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลฯ หัวหน้ำคณะท ำงำน 
๒.๒ นำยสงกรำนต์ วีระเจริญกิจ     ข้ำรำชกำรบ ำนำญ คณะท ำงำน 
๒.๓ นำงณัฐกำนต์  นวนส ำเนียง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ คณะท ำงำน 

๒.๔ นำยประเวช   สุขประสงค์       ข้ำรำชกำรบ ำนำญ คณะท ำงำน 

๒.๕ นำยบัญชำ  รัตนมำล ี ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำน 

๒.๖ นำงสำวกนกรัตน์  ศิริมำลกุล ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำน 
๒.๗ นำงมุกดำ  โชติธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดปำกคลองพระอำจำรย์ คณะท ำงำน 
๒.๘ นำงสำวกัญณัฏฐ์  ทับเกตุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนก ำแพงเศียร คณะท ำงำน 
๒.๙ นำงสำวสุรีย์  สุธำสโินบล ครู โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ คณะท ำงำน 

๒.๑๐ นำงสำวชญำกำณฑ์ สังฆธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะท ำงำน 

๒.๑๑ นำงสำวชุติมำ  เสนำ ครู โรงเรียนอนุบำลนครนำยก คณะท ำงำน 

๒.๑๒ นำงสำวจิรำภรณ์ วงษ์แตงอ่อน ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะท ำงำน 

๒.๑๓ นำงมณฑำ  ศิริวงษ์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว คณะท ำงำน 

๒.๑๔ นำงสำวพัชรีภรณ์  มณีเล็ก ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะท ำงำน 

๒.๑๕ นำงสำวภณัฐญำ  สุขตลอด ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะท ำงำน 

๒.๑๖ นำยกฤต  หอมเกษร ครู โรงเรียนวัดบ้ำนพริก คณะท ำงำน 

๒.๑๗ นำยพีระพันธ์  บำนเย็น ครู โรงเรียนบ้ำนคลอง ๑๔ คณะท ำงำน 

๒.๑๘ นำยธนวุฒิ  มำกเจริญ ครู โรงเรียนสำริกำ คณะท ำงำน 

๒.๑๙ นำยศักดิ์ดำ  วงษ์ยำแดง ครู โรงเรียนวัดสันตยำรำม คณะท ำงำน 

๒.๒๐ นำยเกียรติ์ชู  อุมำธันยพัฒน์ ครู โรงเรียนชลนำยกสงเครำะห์ คณะท ำงำน 

๒.๒๑ นำงวรรณภำ  แปนเมือง ครู โรงเรียนวัดทองหลำง คณะท ำงำน 

๒.๒๒ นำงวรำสิน ี เนื่องก ำเหนิด ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะท ำงำน 

๒.๒๓ นำยต่อพงศ์   ทับมณี ครู โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรทัธำรำม คณะท ำงำน 

๒.๒๔ นำยจักรกฤษ  คงสีพุทธ ครู โรงเรียนบ้ำนช่องตะเคียน คณะท ำงำน 

๒.๒๕ นำงสำวอนงค์นำรถ  อ่อนกร ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนำวำ คณะท ำงำน 

๒.๒๖ นำยชำญ   วังยำยฉิม ครู โรงเรียนวัดสุตธรรมำรำม คณะท ำงำน 

๒.๒๗ นำงสำวดวงกมล  สิทธิโสภณ ครู โรงเรียนบ้ำนคลอง 31 คณะท ำงำน 

๒.๒๘ นำงสำวพรทิพย์  อ่ิมเชื้ออยู่ ครู โรงเรียนวัดวังดอกไม้ คณะท ำงำน 

๒.๒๙ นำงสำวจินต์จุฑำ  อ้อยขำว ครู โรงเรียนอนุบำลเมืองนครนำยก คณะท ำงำน 

๒.๓๐ นำงอุบลวรรณ  สุขปลั่ง ครู โรงเรียนบ้ำนคลอง 3 ดรุณศึกษำ คณะท ำงำน 

๒.๓๑ นำยพรธิวัฒน ์ ธำตุทอง ครู โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง คณะท ำงำน 

๒.๓๒ นำงสำวเกษศิณี  ทับต่อม ครู โรงเรียนบ้ำนเตยใหญ่ คณะท ำงำน 

๒.๓๓ นำงสำวประภัสสร  นิลชิต ครู โรงเรียนวัดเกำะกำ คณะท ำงำน 

๒.๓๔ นำยเกียรติศักดิ์  เพ็งแจ่ม ครู โรงเรียนวัดวังยำยฉิม คณะท ำงำน 

๒.๓๕ นำยพงศภัค  ตรงคง ครู โรงเรียนวัดกุดตะเคียน คณะท ำงำน 

๒.๓๖ นำงกิ่งกมล  แก้วประทุม ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬำ คณะท ำงำน 

๒.๓๘ นำงสุชญำ  บ ำรุงกิจ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำนและเลขำฯ 
๒.๓๙ นำยโสภณ  อั๋นบำงไทร ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำฯ 
๒.๔๐ นำงสำวชุติมำ  เบ็ญจมนิทร์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำฯ 

  /3. คณะท ำงำนฝ่ำยวิชำกำร... 
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3. คณะท างานฝ่ายวิชาการ และรับรายงานตัว มีหน้ำที่จัดท ำเอกสำรค ำกล่ำวรำยงำน ค ำกล่ำวพิธีเปิด  บัญชีรับรำยงำนตัว  
    เอกสำรกิจกรรมค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพรฯ และจัดท ำเกียรติบัตร ประกอบด้วย 

๔. คณะท างานฝ่ายพิธีการ และปฏิคม มีหน้ำทีจ่ัดกำรพิธีเปิด – ปิด ประสำนงำน ดูแล ต้อนรับประธำนในพิธี คณะติดตำม  
    ตรวจเยี่ยมจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และภำคีเครือข่ำยหน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนผู้เข้ำร่วม 
    กิจกรรมค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพรฯ ประกอบด้วย 

๕. คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี  มีหน้ำที่ดูแลระบบและบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ    
    http://rakpongprai.innoobec.com เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ http://nitednayok.com และเพจเฟสบุ๊ค (Facebook)  
    ท ำจดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์โครงกำร บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว และจัดท ำ VTR น ำเสนอกิจกรรมต่ำงๆ ในค่ำยฯ 
    จ ำนวน ๔ รุ่น ประกอบด้วย 

 
  

๓.๑ นำงสุชญำ  บ ำรุงกิจ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก หัวหน้ำคณะท ำงำน 
๓.๒ นำยโสภณ  อ๋ันบำงไทร ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำน 
๓.๓ นำงสำวกนกรัตน์  ศิริมำลกุล ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำน 
3.๔ นำยประชุม   ศิริมหำ                              ลูกจ้ำงชั่วครำว  คณะท ำงำน 

3.๕ นำงจงรักษ์  วัลลำ แม่บ้ำน สพป.นครนำยก คณะท ำงำน 
3.๖ นายณรงค์ชัย  นาคสุข   เจ้าพนักงานธุรการ คณะท ำงำน 

๓.๗ นางสาวพรนภา  พรหมศร          เจ้าพนักงานธุรการ คณะท ำงำน 
๓.๘ นำงสำวชุติมำ  เบ็ญจมินทร์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำนและเลขำฯ 

๔.๑ นำยบัญชำ  รัตนมำลี ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก หัวหน้ำคณะท ำงำน 
๔.๒ นำงสุชญำ  บ ำรุงกิจ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำน 
๔.๓ นำยโสภณ  อ๋ันบำงไทร ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำน 

๔.๔ นำงสำวชุติมำ  เบ็ญจมินทร์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำน 
๔.๕ นางสาวพรนภา  พรหมศร          เจ้าพนักงานธุรการ คณะท ำงำน 

๔.๖ นำงจงรักษ์   วัลลำ แม่บ้าน สพป.นครนายก คณะท ำงำน 
๔.๗ นำงสำวกนกรัตน์  ศิริมำลกุล ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำนและเลขำฯ 

๕.๑ นำงสุชญำ  บ ำรุงกิจ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก หัวหน้ำคณะท ำงำน 
๕.๒ นำยบัญชำ  รัตนมำลี ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำน 
๕.๓ นางรุจีรัตน์  พิทักษ์ศิลป์  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะท ำงำน 
๕.๔ นำยพงศภัค  ตรงคง ครู โรงเรียนวัดกุดตะเคียน คณะท ำงำน 
๕.๕ นำยต่อพงศ์  ทับมณี ครู โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม คณะท ำงำน 

๕.๖ นำยวัชรพงษ์  โพธิประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่ำขะ คณะท ำงำน 

๕.๗ นำยจตุรวิทย์  กลิ่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้ำนเขำหัวนำ คณะท ำงำน 

๕.๘ นางสาวพรนภา  พรหมศร          เจ้าพนักงานธุรการ คณะท ำงำน 

๕.๙ นายณรงค์ชัย  นาคสุข   เจ้าพนักงานธุรการ คณะท ำงำน 

๕.๑๐ นำงสำวชุติมำ  เบ็ญจมนิทร์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำนและเลขำฯ 

/๖. คณะกรรมกำรนิเทศ... 

http://rakpongprai.innoobec.com/
http://nitednayok.com/
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๖.  คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม  มีหน้ำทีน่ิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรต่อยอดขยำยผลกิจกรรม ของโรงเรียนที่เข้ำร่วม 
     โครงกำรค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพรฯ โดยให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับดูแลและเสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
     ต่อยอดขยำยผลสู่โรงเรียน และชุมชนอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย 

๗. คณะท างานฝ่ายการเงิน  มีหน้ำที่ประสำนงำน  จัดกำรเกี่ยวกับเอกสำรทำงกำรเงิน  จัดหำ/ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
    กำรปฏิบัติกิจกรรมค่ำยฯ ประกอบด้วย  

                   ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย   ให้ส ำเร็จบรรลุตำมวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดี 
แก่ทำงรำชกำรต่อไป      

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                             สั่ง  ณ  วันที่   ๘   เดือนพฤษภำคม   พ. ศ. 25๖๒  
 
 
 
 
 
 

๖.1 นำยพิเชษฐ์  นนท์พละ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก ประธำนกรรมกำร 
๖.๒ นำงวำสิรินทร์  รัตนมำล ี          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำร 
๖.๓ นำงสุบิน   ณ อัมพร ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก กรรมกำร 
๖.๔ นำงประภร  พูลศิลป์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก กรรมกำร 
๖.๕ นำยกิตติศักดิ์  แป้นงำม     ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก กรรมกำร 
๖.๖ นำยบัญชำ   รัตนมำล ี ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก กรรมกำร 
๖.๗ นำงสำวชุติมำ เบ็ญจมินทร์       ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก กรรมกำร 
๖.๘ นำงอรัญญำ  สุธำสิโนบล ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก กรรมกำร 
๖.๙ นำงชวนชื่น   ทัศนำ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก กรรมกำร 
๖.๑๐ นำงสำวกนกรัตน์  ศิริมำลกุล ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก กรรมกำร 
๖.๑๑ นำงสุชญำ   บ ำรุงกิจ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก กรรมกำรและเลขำฯ 
๖.๑๒ นำยโสภณ  อั๋นบำงไทร ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 

๗.1 นำงสำวศิริวรรณ   แสงจนัทร์      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ หัวหน้ำคณะท ำงำน 
๗.2 นำงสำวรัชนี  ประตูนิน นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร                        คณะท ำงำน 
๗.๓ นำงสำววรนันท์ชนก มิตรสันเทียะ นักวิชำกำรพัสดุ คณะท ำงำน 
๗.๔ นำงสุชญำ  บ ำรุงกิจ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก คณะท ำงำนและเลขำฯ 

(นายพิเชษฐ์  นนท์พละ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน ลายมือช่ือ ช้ัน
1 เด็กชาย ธนวันต์ สว่างค า อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.4
2 เด็กชาย ปิยะ น้อยก้อน อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.4
3 เด็กชาย ยงยุทธ วงสายันต์ อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.4
4 เด็กหญิง ณภัทรชนันท์ เขียวโรจน์ อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.4
5 เด็กหญิง พัชรินทร์ สีเป้ง อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.4
6 เด็กชาย รัฐภูมิ พิมพิพัฒน์ อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.4

7 เด็กชาย รพีพงศ์ ประเสริฐ อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.4
8 เด็กหญิง อรชา สายค าภา อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.5
9 เด็กชาย รชต ดีเส็ง อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.5
10 เด็กชาย ภาคภูมิ เตชะดี อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.5
11 เด็กหญิง โสภิดา จรหนู อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.5
12 เด็กชาย จิณณพัต หอมมาก อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.5
13 เด็กหญิง ชลธิชา ชนะเดช อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.5
14 เด็กหญิง นันทฉัตร นวลจันทร์ อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.5

15 เด็กหญิง ณธิดา สาธร อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ป.5
16 เด็กหญิง มนัสนันท์ เสาวพงศ์ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.4

17 เด็กหญิง วนิดา วิพะบูลย์ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.4

18 เด็กชาย เมธานันท์ ค าจันทร์ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.4

19 เด็กหญิง ฐิติภัทรา พนมกุล วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.4

20 เด็กชาย วัฒนธรรม แนมพลกลาง วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.5

21 เด็กหญิง สุนิษา สุดไพศาล วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.5

22 เด็กหญิง ดรุณรัตน์ วิเชียรดี วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.5

23 เด็กหญิง ดาวเรือง สมศรี วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.5

24 เด็กชาย กิตติพัทธ์ ทมศรีมา วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.5

25 เด็กชาย ภูวดล ต้ินชัยภูมิ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.5

26 เด็กชาย พชร โทบุหย่อง วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.5

27 เด็กชาย ทรงเดช ธุระตา วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.5

28 เด็กหญิง สุชาดา เนียนสันเทียะ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.5

29 เด็กหญิง สุภาพร เดชะ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.5

30 เด็กชาย สุวัฒน์ บัวศรี วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ป.5

บัญชีลงเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562  (รุ่นท่ี 1)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก



ท่ี ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน ลายมือช่ือ ช้ัน

บัญชีลงเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562  (รุ่นท่ี 1)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

31 เด็กชาย อภิรักษ์ ดาวเรือง วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.4

32 เด็กชาย กฤษกร เถียรกิตติ วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.4

33 เด็กชาย นิสสรณ์ สละบาป วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.4

34 เด็กหญิง นภสร บุญทรัพย์ วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.4

35 เด็กชาย สัญชัย ชังเจริญ วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.4

36 เด็กหญิง กรกนก แสงอรุณ วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.4

37 เด็กหญิง ณัฐวดี พรมวงค์ วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.5

38 เด็กหญิง น้ าฝน ดาวเรือง วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.5

39 เด็กหญิง ปาริชาติ ภู่ห้อย วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.5

40 เด็กหญิง กนกวรรณ งามย่ิง วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.5

41 เด็กชาย ธันวา ช่ืนชม วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.5

42 เด็กชาย ชาคริต ดาวเรือง วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.5

43 เด็กหญิง วิชญาพร ยามสุข วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.5

44 เด็กหญิง ชฎาณัฐ สายศรี วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ป.5

45 เด็กชาย วรพจน์ บัวทอง บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.4

46 เด็กชาย ธนทัต เจ๊ะหมัด บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.4

47 เด็กหญิง ว่านจันทร์ แจ้งบรรจ บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.4

48 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย มาระนอ บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.4

49 เด็กหญิง ณัฐริกานต์ เราะหมัด บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.4

50 เด็กชาย ชนวัชย์ ตานี บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.4

51 เด็กชาย พัชรดนัย เหมารา บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.4

52 เด็กหญิง ศิรภัสสร์ สังวาลย์เงิน บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.4

53 เด็กหญิง ภัควิภา ศรีเกษม บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.4

54 เด็กหญิง กัญญาวี ตานี บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.5

55 เด็กชาย อรรถวุฒิ บัวทอง บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.5

56 เด็กชาย ณัฐวัศห์ เด่นดวง บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.5

57 เด็กหญิง สิริกัญญา แก่นจันทร์ บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.5

58 เด็กชาย ภูริภัทร์ กาญจนประเสริฐ บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.5

59 เด็กชาย วรพัฒน์ เจ๊ะหมัด บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ป.5



ท่ี ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน ลายมือช่ือ ช้ัน

1 เด็กชาย ณัฐวุฒิ รอดแตง วัดสุตธรรมาราม ป.5
2 เด็กหญิง ปารณีย์ มีใจ วัดสุตธรรมาราม ป.5
3 เด็กชาย ธัญณรงค์ พรมทอง วัดสุตธรรมาราม ป.5
4 เด็กชาย วายุ วงศ์วานแก้ว วัดสุตธรรมาราม ป.5
5 เด็กชาย ศุภกฤต ยังอยู่ วัดสุตธรรมาราม ป.5
6 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ฉ่ันบุตร วัดสุตธรรมาราม ป.5
7 เด็กชาย ธนากร ปรีไทย วัดสุตธรรมาราม ป.5
8 เด็กชาย กัลนิภัทช แก้วมุกดา วัดสุตธรรมาราม ป.5
9 เด็กชาย ธีรศักด์ิ พิลาวัล วัดสุตธรรมาราม ป.5
10 เด็กชาย ธนพล จาบทอง วัดสุตธรรมาราม ป.5
11 เด็กชาย ศุภวรรธน์ งามแก้ว วัดสุตธรรมาราม ป.5
12 เด็กชาย เจริญวิทย์ เรืองหิรัญ วัดสุตธรรมาราม ป.5
13 เด็กชาย ธนัช แซ่หลาย วัดสุตธรรมาราม ป.5
14 เด็กชาย ปิยวัฒน์ นุชเจริญ วัดสุตธรรมาราม ป.5
15 เด็กชาย ธันวา มาสันเทียะ วัดสุตธรรมาราม ป.5
16 เด็กหญิง ปรียาพร เรืองประยูร วัดสุตธรรมาราม ป.4
17 เด็กหญิง พิมพ์ลตา สถานทรัพย์ วัดสุตธรรมาราม ป.4
18 เด็กหญิง วรรณธนาต์ ข าโคกกรวด ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.4
19 เด็กหญิง ลลพร จรัสเตโชกูล ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.4
20 เด็กชาย รัตนศักด์ิ พิกุล ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.4
21 เด็กหญิง ตุ๊กตา ศรีสุข ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
22 เด็กหญิง อภัสรา กล่ินหอม ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
23 เด็กชาย ธันวา ธรรมมา ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
24 เด็กชาย บุญญฤทธ์ิ ศิริปัญญา ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
25 เด็กชาย กรรชัย กระแสกลาง ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
26 เด็กชาย ศราวุฒิ วงศ์บุญธรรม ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
27 เด็กหญิง สุพรรษา แตงจืด ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
28 เด็กชาย ณัฏฐพงศ์ ศรีจันทร์ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
29 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุธี ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
30 เด็กหญิง ธิติมา สืบจากศรี ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
31 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ พานเพ็ชร์ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5

บัญชีลงเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562  (รุ่นท่ี 2)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก
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บัญชีลงเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562  (รุ่นท่ี 2)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

32 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แดงก้อ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
33 เด็กหญิง รัฐฐรีญา เวชล  าฤทธ์ิ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
34 เด็กหญิง ลลินน์วิมล ตั งบริบูรณ์ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ป.5
35 เด็กชาย ภัทรกร เอ่ียมเทียน วังดอกไม้ ป.4
36 เด็กชาย ธนภัทร ม่ังค่ัง วังดอกไม้ ป.4
37 เด็กหญิง สุภาพร หม่ันทองหลาง วังดอกไม้ ป.5
38 เด็กชาย ณัฐพงค์ คูณหอม วังดอกไม้ ป.5
39 เด็กชาย พงษ์ระพี ศิริงาม วังดอกไม้ ป.5
40 เด็กหญิง พัฒน์นรี อังคะ วังดอกไม้ ป.5
41 เด็กหญิง สุธาสินี ทนสูงเนิน วังดอกไม้ ป.5
42 เด็กหญิง พรทิพย์ ทองมี วังดอกไม้ ป.5
43 เด็กชาย อภิรักษ์ รักภิรมย์ วังดอกไม้ ป.5
44 เด็กหญิง พิมมาดา ศิริงาม วังดอกไม้ ป.5
45 เด็กหญิง สุชาดา กลัดกล่อม วังดอกไม้ ป.5
46 เด็กชาย ปรีชาศักด์ิ โคตะวินนท์ วังดอกไม้ ป.5
47 เด็กชาย ธีรพัฒน์ มูลผดุง บ้านคลอง 31 ป.5
48 เด็กหญิง แพรวตา กระต่ายทอง บ้านคลอง 31 ป.5
49 เด็กหญิง รัตติพร ไหลพ่ึงทอง บ้านคลอง 31 ป.5
50 เด็กหญิง อาทิตยา ลี กุล บ้านคลอง 31 ป.5
51 เด็กหญิง สิริกร จ าปาทอง บ้านคลอง 31 ป.5
52 เด็กชาย ณัฐวัตร คล้ายคลึง บ้านคลอง 31 ป.5
53 เด็กชาย กฤษณะ ทองอินทร์ บ้านคลอง 31 ป.5
54 เด็กชาย ชลกร มีชนะ บ้านคลอง 31 ป.5
55 เด็กชาย ชาญวิทย์ ธงโทน บ้านคลอง 31 ป.5
56 เด็กหญิง ภัทรธิดา กว้างทุ่ง บ้านคลอง 31 ป.5
57 เด็กหญิง วรรณนิษา คุ้มวงษ์ บ้านคลอง 31 ป.5
58 เด็กชาย พชรภัทร ฉิมสอน บ้านคลอง 31 ป.5
59 เด็กหญิง ปริชญา วันเพ็ญ บ้านคลอง 31 ป.5
60 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ฮวดเล็ง บ้านคลอง 31 ป.5
61 เด็กชาย ทนากรณ์ สังคะโห บ้านคลอง 31 ป.5
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1 เด็กหญิง วธิดา รัตนใบ วัดกุดตะเคียน ป.4

2 เด็กชาย ณัฐพล สอนน้อย วัดกุดตะเคียน ป.4

3 เด็กชาย วรพล สุระขันธ์ วัดกุดตะเคียน ป.4

4 เด็กหญิง สุชานารถ สาศัย วัดกุดตะเคียน ป.4

5 เด็กชาย ชัยนะวัด ค าภู วัดกุดตะเคียน ป.4

6 เด็กชาย วรพล พรสวัสด์ิ วัดกุดตะเคียน ป.4

7 เด็กหญิง ชนาภัทร ปักษา วัดกุดตะเคียน ป.4

8 เด็กหญิง พรรณณิดา ขันตี วัดกุดตะเคียน ป.5

9 เด็กชาย พสุธร หอมเลิศ วัดกุดตะเคียน ป.5

10 เด็กชาย ธนารัฏ แสงอรุณ วัดกุดตะเคียน ป.5

11 เด็กชาย มานะศักด์ิ แดงดี วัดกุดตะเคียน ป.5

12 เด็กชาย วุฒิชัย นาคใจ วัดกุดตะเคียน ป.5

13 เด็กชาย ฐิติวัสส์ บุญมา วัดกุดตะเคียน ป.5

14 เด็กชาย กวินภพ ฟ้าหทัย วัดกุดตะเคียน ป.5

15 เด็กหญิง ชลดา สืบสวน วัดกุดตะเคียน ป.5

16 เด็กชาย นวพล หมุดทอง บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.4

17 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ โพธิบัติ บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.4

18 เด็กชาย กฤษฎา สลามเต๊ะ บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.4

19 เด็กหญิง พัชราภา ม่ันคง บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.4

20 เด็กชาย มานิตย์ นุสนทรา บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.4

21 เด็กหญิง อัญชิสา ม่ันคง บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.4

22 เด็กหญิง ศรันย์รัชต์ จุลปะ บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.4

23 เด็กหญิง สุนิษา ประดิษฐเจริญ บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.4

24 เด็กชาย วรวุฒิ ย่ังยืน บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.5

25 เด็กหญิง ดาริกา ม่ันคง บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.5

26 เด็กชาย ชินกร ยอมิน บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.5

27 เด็กหญิง บุณยานุช มูลสท้าน บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.5

28 เด็กชาย อนุพันธ์ ใจคง บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.5

29 เด็กหญิง พัชชา ประดิษฐเจริญ บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.5

30 เด็กชาย ภัทรศักด์ิ พุ่มพวง บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ป.5

31 เด็กชาย รัชชานนท์ คลองบ่อ วัดวังยายฉิม ป.4

บัญชีลงเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562  (รุ่นท่ี 3)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก
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บัญชีลงเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562  (รุ่นท่ี 3)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

32 เด็กชาย เอกพล แถลงกลาง วัดวังยายฉิม ป.4

33 เด็กชาย สุเมธ หินซ้อน วัดวังยายฉิม ป.4

34 เด็กหญิง อัญมณี ทับทิม วัดวังยายฉิม ป.5

35 เด็กหญิง ไรวินท์ คมคาย วัดวังยายฉิม ป.4

36 เด็กหญิง ไอรดา อาทร วัดวังยายฉิม ป.5

37 เด็กชาย กวินท์ พูลศรี วัดวังยายฉิม ป.5

38 เด็กชาย ศกุลวัฒน์ พันสิงหา วัดวังยายฉิม ป.5

39 เด็กชาย สุวิศิษย์ ชูเชิด วัดวังยายฉิม ป.5

40 เด็กชาย อนุชิต วังยายฉิม วัดวังยายฉิม ป.5

41 เด็กหญิง รสสุคนธ์ ศิริทัย วัดวังยายฉิม ป.5

42 เด็กหญิง รัมภา เปรมมณี วัดวังยายฉิม ป.5

43 เด็กหญิง ชมพูนุช เดชคิด วัดวังยายฉิม ป.5

44 เด็กหญิง ทิพวรรณ จิตข า วัดวังยายฉิม ป.5

45 เด็กชาย วิศวะ บุญมา วัดวังยายฉิม ป.5

46 เด็กหญิง วิชุตา นาคา วัดวังยายฉิม ป.5

47 เด็กชาย รพีภัทร โพธ์ิสูง ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.4

48 เด็กชาย วัฒนากร ปานแดง ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.4

49 เด็กชาย ธนพัล ก้านขาว ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.4

50 เด็กชาย นันทวัฒน์ แสงส่ง ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.4

51 เด็กชาย อนพัฒน์ พรมมินทร์ ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.5

52 เด็กชาย อชิตะ ชงประโค ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.5

53 เด็กชาย เอกรัช ป้องอัด ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.5

54 เด็กชาย วิเชษฐ์ ประกอบมูล ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.5

55 เด็กชาย ศรันย์ชัย ไวยกรรณ์ ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.5

56 เด็กชาย ธนากร พลอยประเสริฐ ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.5

57 เด็กชาย นิติภูมิ สุดเสนาะ ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.5

58 เด็กชาย มงคลกิตต์ ทรัพย์ศรีศุภชัย ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.5

59 เด็กชาย ณัฐพงษ์ สังข์บ าหรุ ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.5

60 เด็กชาย สัตยา ทองแดง ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.5

61 เด็กชาย วศิน เอ่ียมละออ ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ป.5
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1 เด็กหญิง น ้ำเพชร โชติสวัสด์ิ วัดศรีจุฬำ ป.4
2 เด็กหญิง วนัชพร ดวงพร วัดศรีจุฬำ ป.4
3 เด็กหญิง สมฤดี สุวรรณ์ วัดศรีจุฬำ ป.4
4 เด็กหญิง กัลยำดำ สอนเสนำ วัดศรีจุฬำ ป.4
5 เด็กหญิง รสธร ศรีม่วง วัดศรีจุฬำ ป.4
6 เด็กหญิง ชำริณี นุ่มพูล วัดศรีจุฬำ ป.5

7 เด็กชำย อัครวิทย์ ตำมสีวัน วัดศรีจุฬำ ป.5
8 เด็กหญิง อัจฉริยำพร รวงทอง วัดศรีจุฬำ ป.5
9 เด็กชำย ภำคิน แก้วประดิษฐ์ วัดศรีจุฬำ ป.5
10 เด็กหญิง พิชชำ วรรักษ์ วัดศรีจุฬำ ป.5
11 เด็กชำย สิรินิล มูลเกษม วัดศรีจุฬำ ป.5
12 เด็กหญิง เกศรินทร์ ค้ำมงคล วัดศรีจุฬำ ป.5
13 เด็กชำย ชนทัต ปลื มใจ วัดศรีจุฬำ ป.5
14 เด็กหญิง ชมพูนุช บุญม่ัน วัดศรีจุฬำ ป.5

15 เด็กหญิง ชำลิสำ ลิ มเจริญ วัดศรีจุฬำ ป.5
16 เด็กชำย คมสัน ทัดแก้ว วัดเกำะกำ ป.4
17 เด็กชำย ณฐปกรณ์ บุพลับ วัดเกำะกำ ป.4
18 เด็กหญิง ณัฐชยำ โทผำ วัดเกำะกำ ป.4
19 เด็กชำย กฤษณพล ระงับภัย วัดเกำะกำ ป.4
20 เด็กชำย โอฬำริก ใจผ่อง วัดเกำะกำ ป.4
21 เด็กหญิง กนิรัชพร บุญลำย วัดเกำะกำ ป.4
22 เด็กชำย พิซญุตม์ วงษ์จันทร์ วัดเกำะกำ ป.4

23 เด็กหญิง ปรีญำภรณ์ พรหมสมบูรณ์ วัดเกำะกำ ป.5
24 เด็กชำย ธีรภัทร์ พินิจ วัดเกำะกำ ป.5
25 เด็กชำย กันทรำกร บุญชิต วัดเกำะกำ ป.5
26 เด็กชำย นันทภพ วงศ์จันทร์ วัดเกำะกำ ป.5
27 เด็กชำย กนกพล กวยทอง วัดเกำะกำ ป.5
28 เด็กหญิง พำขวัญ ค้ำสำลี วัดเกำะกำ ป.5
29 เด็กชำย อัศวิน สีอ่อน วัดเกำะกำ ป.5
30 เด็กหญิง จิรสุดำ บุญลำย วัดเกำะกำ ป.5

บัญชีลงเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562  (รุ่นท่ี 4)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก



ท่ี ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน ลายมือช่ือ ช้ัน

บัญชีลงเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีท่ี 5 พ.ศ. 2562  (รุ่นท่ี 4)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

31 เด็กชำย กิตติคุณ พุกสอน บ้ำนเตยใหญ่ ป.4
32 เด็กชำย พัฒนะโชติ เกิดผล บ้ำนเตยใหญ่ ป.4
33 เด็กชำย ญำโนทัย สอนนุช บ้ำนเตยใหญ่ ป.5
34 เด็กหญิง ลี จัน บ้ำนเตยใหญ่ ป.5
35 เด็กชำย ภูริฑัต ศรีไพฑูล บ้ำนเตยใหญ่ ป.5
36 เด็กหญิง ธำวินันต์ กล้ำวิเศษ บ้ำนเตยใหญ่ ป.5

37 เด็กหญิง กำนต์พิชชำ สวัสด์ินพรัตน์ บ้ำนเตยใหญ่ ป.5
38 เด็กชำย ธันวำ รัดลอย บ้ำนเตยใหญ่ ป.5
39 เด็กชำย สถำพร เนียมพรำง บ้ำนเตยใหญ่ ป.5
40 เด็กชำย ธรภัทร ผลศิริ บ้ำนเตยใหญ่ ป.5
41 เด็กชำย ธนพนธ์ ผลศิริ บ้ำนเตยใหญ่ ป.5
42 เด็กชำย ธีรชัย ทองชูเชิด บ้ำนเตยใหญ่ ป.5
43 เด็กชำย สันติศุข ม่ังจิตร บ้ำนเตยใหญ่ ป.5
44 เด็กชำย ศรนรินทร์ พำนทอง บ้ำนเตยใหญ่ ป.5

45 เด็กชำย บีเลียะ เวือม บ้ำนเตยใหญ่ ป.5
46 เด็กชำย ธนทัต ฮำนำฟี บ้ำนดอนกลำง ป.4
47 เด็กชำย นพวิชญ์ เงินทองงำม บ้ำนดอนกลำง ป.4
48 เด็กชำย อนำวิน ยอมิน บ้ำนดอนกลำง ป.5
49 เด็กชำย กิตติ มะหะหมัดยูซบ บ้ำนดอนกลำง ป.4
50 เด็กชำย รพีพัฒ หมัดนุช บ้ำนดอนกลำง ป.4
51 เด็กชำย อดุลวิทย์ มะส้ำอินทร์ บ้ำนดอนกลำง ป.5
52 เด็กชำย ชลสิทธ์ิ บุญเสริม บ้ำนดอนกลำง ป.5

53 เด็กหญิง จิรำพร บุญเสริม บ้ำนดอนกลำง ป.5
54 เด็กหญิง วนิดำ ศิลประสำตร์ บ้ำนดอนกลำง ป.5
55 เด็กหญิง วิจิตรำ มิดดี บ้ำนดอนกลำง ป.5
56 เด็กหญิง กุลนัฐ มิดดี บ้ำนดอนกลำง ป.5
57 เด็กชำย โกศล อับดุลหะซัน บ้ำนดอนกลำง ป.5
58 เด็กหญิง ณิฐำพร วนิชธนำ บ้ำนดอนกลำง ป.5
59 เด็กชำย อำดีบ มะหะหมัดยูซบ บ้ำนดอนกลำง ป.5
60 เด็กหญิง วรัญญำ ยิ มแย้มงำม บ้ำนดอนกลำง ป.5
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การประเมินผลโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ค าชี้แจง 

1) การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลในการ
ด าเนินงาน การจัดการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจ าปี 2562 เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง และต่อ
ยอดโครงการฯ โดยใช้เทคนิคสมัยใหม่ ง่าย และเหมาะสมกับ Active learning ในการประเมิน 

2) เครื่องมือการประเมินครั้งนี้ มี 3 ฉบับ ประกอบด้วย  
2.1 แบบสอบถาม  
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม  
2.3 แบบประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชน  
แบบสอบถาม ส าหรับครูพ่ีเลี้ยง/วิทยากร/คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ศูนย์ ใช้ประเมินภาพรวมของ

โครงการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม  
แบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับครูพ่ีเลี้ยงใช้ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในความรับผิดชอบตลอด

ระยะเวลาที่อยู่ในค่าย ฯ โดยพิจารณาจากพฤติกรรม 5 ด้าน คือ ด้านการตระหนักรู้ตนเอง ด้านตัดสินใจอย่าง
มีความรับผิดชอบ ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ด้านตระหนักต่อสังคม และด้านการจัดการตัวเอง 
รวมถึงด้านความสุขในการเรียนรู้ รวม 14 ข้อ 

แบบประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชน ส าหรับเยาวชนใช้ประเมินระดับการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
วิทยากร โดยใช้วัสดุที่มีสี เช่น ลูกปัดสีเขียว ลูกปัดสีส้ม ลูกปัดสีชมพู จ านวน 3 สีต่อฐานการเรียนรู้ โดย
ผู้รับผิดชอบต้องจัดเตรียมไว้ให้ส าหรับเยาวชนก่อนไปเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้ประเมินหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายใช้แนวค าถาม (เพียง 1 ค าถาม ที่สอดคล้องกับรายการประเมิน) ถามเยาวชน เมื่อเสร็จสิ้นฐาน
การเรียนรู้นั้น ๆ โดยให้เยาวชนเป็นผู้ประเมินระดับการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งมีค่าระดับการเรียนรู้ ดังนี้  

 สีเขียว ระดับมาก  
 สีส้ม ระดับกลาง 
 สีชมพ ูระดับน้อย 
โดยให้นักเรียนน าลูกปัดนี้จะประเมินค่าระดับการเรียนรู้ในฐานนั้น ๆ น าไปใส่ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้  

  หลังการจัดกิจกรรม  ให้ผู้ประเมินส่งผลการประเมินได้ทาง rakponprai.innoobec.com เพ่ือ
ประเมินผลในระดับประเทศ 

 

หมายเหตุ : 1. กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามตารางได้ ให้ศูนย์ (ศธส./ศรร.)สามารถปรับกิจกรรมและ 
               รายการประเมินให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ในแต่ละพ้ืนที่ได้ โดยเพิ่มเติมกิจกรรมและ 
               รายการประเมิน หรือถ้ามีการบูรณาการกิจกรรมให้ระบุลงในแบบบันทึก 
               2. กรณีไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ลูกปัด 3 สี ส าหรับการประเมินระดับการเรียนรู้ฯ ได้ 
               ให้ประยุกต์ตามความเหมาะสม แต่ให้คง concept การประเมินที่ต้องการให้จ าแนก 
               ระดับการเรียนรู้ของเยาวชนเป็น 3 ระดับ 
               3. การประเมินระดับการเรียนรู้ฯ ปัจจัยส าคัญ คือ เทคนิคการตั้งค าถาม  
               ที่สะท้อนระดับการเรียนรู้ของเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้  



แบบประเมินค่าย 1 (ประเมินโครงการ) ส าหรับครพูี่เลี้ยง/วิทยากร/คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ศูนย์ 
 

 
แบบประเมินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 
ระหว่างวันที่............เดือน.................................พ.ศ. ............... ศูนย์................................................. รุ่น.............  
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนที่ 2  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร  
   ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

             ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็น  
 
 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
      ครพ่ีูเลี้ยง       วิทยากร            คณะท างาน            เจ้าหน้าที่ศูนย์  
 

 
ส่วนที่ 2  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร  
 

ที ่ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการบริหารจัดการ 
1 การวางแผนการด าเนินงาน 
 1.1 การก าหนดระยะเวลาการอบรม       
 1.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม       
2 การเตรียมความพร้อม  
 2.1 วัสดุอุปกรณ์/ สื่อการเรียนรู้/ เทคโนโลยี       
 2.2 เอกสารประกอบการอบรม       
 2.3 สถานที่พัก/ ที่ประชุม/ ที่จัดกิจกรรม       
 2.4 อาหาร/อาหารว่าง       
 2.5 พิธีการ        
 2.6 งบประมาณ (การเดินทาง)        
 2.7 การประสานงาน       



ที ่ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม 
3 กระบวนการที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน 
 3.1 วิทยากร/ครูพ่ีเลี้ยง จัดกิจกรรมที่สนับสนุน

ให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
      

 3.2 วิทยากร/ครูพ่ีเลี้ยง ให้แรงเสริมทางบวกกับ
เยาวชน 

      

 3.3 วิทยากร/ครูพ่ีเลี้ยง มีความเป็นกันเองกับ
เยาวชน 

      

4 กระบวนการสร้างความปลอดภัยในการเรียนรู้ของเยาวชน  
 4.1 เ ย า วชนรู้ สึ กปลอดภั ยทุ กครั้ งที่ แ สด ง

ความเห็น 
      

 4.2 เยาวชนได้รับความเสมอภาคตลอดระยะการ
ท ากิจกรรม 

      

 4.3 สถานที่จัดอบรมปลอดภัย และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเยาวชน 

      

5 กระบวนการสร้างความสามารถในการเข้าสังคมของเยาวชน 
 5.1 กิจกรรมมีการน ากระบวนการกลุ่มมาใช้ใน

อย่างเหมาะสม 
      

 5.2 กิจกรรมออกแบบภารกิจหรือชิ้นงานให้
เ ย า ว ช น ไ ด้ เ ห ม า ะส ม กั บ เ นื้ อ ห า แ ล ะ
จุดประสงค์ของกิจกรรม 

      

 5.3 กิจกรรมส่งเสริมให้ เกิดความฉลาดทาง
อารมณ์  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6 กระบวนการสร้างให้เกิดความท้าทายกับเยาวชน 
 6.1 กิจกรรมมีกระบวนการพัฒนาความรู้ ที่

สามารถให้เกิดพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของเยาวชน 

      

 6.2 กิจกรรมสามารถเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับ
สถานการณ์จริงของโลกปัจจุบันได้  

      

 6.3 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนน า
ความรู้ไปต่อยอดท่ีโรงเรียน/บ้าน/ชุมชนได้ 

      

 
ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 

ขอขอบคุณ 
ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  



แบบประเมินค่าย 2 แบบสังเกตพฤติกรรมเยาวชน ส าหรับครูพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่ม 
 

 
แบบประเมินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
ระหว่างวันที่............เดือน.................................พ.ศ. ............... ศูนย์................................................. รุ่น.............  
 
ค าชี้แจง   แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
    ส่วนที่ 1  ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
    ส่วนที่ 2  แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม  
    ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

             ให้ครูพ่ีเลี้ยงสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม และบันทึกข้อมูลเป็นร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 
ที่มีพฤติกรรมที่สังเกตได้ตามประเด็น  
 
 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 

1. ชื่อ – นามสกุล ................................................................. ชั้น.............. รร. ............................ .......  
2. ชื่อ – นามสกุล ................................................................. ชั้น.............. รร. .................. .................  
3. ชื่อ – นามสกุล ................................................................. ชั้น.............. รร. ............................ .......  
4. ชื่อ – นามสกุล ................................................................. ชั้น........... ... รร. ...................................  
5. ชื่อ – นามสกุล ................................................................. ชั้น.............. รร. ............................ .......  
6. ชื่อ – นามสกุล ....................................................... .......... ชั้น.............. รร. ...................................  
7. ชื่อ – นามสกุล ................................................................. ชั้น.............. รร. ............................ .......  
8. ชื่อ – นามสกุล ................................................................. ชั้น.............. รร. ...................................  
9. ชื่อ – นามสกุล ................................................................. ชั้น.............. รร. ............................ .......  
10. ชื่อ – นามสกุล ................................................................. ชั้น.............. รร. ...................................  

 
ส่วนที่ 2  แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 
 

ที ่ พฤติกรรม 
จ านวนนักเรียน 

ร้อยละ 
ทั้งหมด ท าได้ 

 ด้านการตระหนักรู้ตนเอง (Self – Awareness) 
1 ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน    
2 ปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี และยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
   



ที ่ พฤติกรรม 
จ านวนนักเรียน 

ร้อยละ 
ทั้งหมด ท าได้ 

 ด้านตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Decision Making) 
3 มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์    
4 ประหยัด ใช้ของคุ้มค่า และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
5 เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมแก้ไขผลงานที่

บกพร่องให้ดีขึ้น 
   

 ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Relationship Skills) 
6 ปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกชาวค่าย และบุคคลอ่ืน     
7 มีความสามัคคี ช่วยเหลือแบ่งปันกับเพ่ือนสมาชิกชาวค่าย     
 ด้านตระหนักต่อสังคม (Social Awareness) 
8 มีจิตอาสา    
9 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม    
10 มีพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
   

 ด้านการจัดการตัวเอง (Self – Management) 
11 วางแผนงาน และท างานให้เสร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย     
12 ขยัน อดทนในการท างาน และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ

กติกาของชาวค่าย 
   

 ด้านความสุข (Happiness) 
13 มีแววตา รอยยิ้ม และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความสุข    
14 ไม่แสดงความรู้สึกไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ และโดดเดี่ยว    

 
ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณ 
ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  



แบบประเมินค่าย 3 แบบประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชน 
 
แบบประเมินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
ระหว่างวันที่............เดือน.................................พ.ศ. ............... ศูนย์................................................. รุ่น.............  
 
ค าชี้แจง หลังเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบตั้งค าถามเพียง 1 ค าถามที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
รายการประเมิน ในลักษณะค าถามที่ ง่าย เหมาะกับวัย ปลายปิด และสามารถจ าแนกเป็น 3 ระดับได้ จากนั้น
บันทึกข้อมูลตามแบบ 

 

ที ่ กิจกรรม รายการประเมิน 
จ านวน
ทั้ งหมด
(คน) 

ระดับการเรียนรู ้
สีเขียว สีส้ม สีชมพ ู
จ านวนที่ท า
ได้(คน) 

จ านวนที่ท า
ได้(คน) 

จ า น ว น ที่
ท าได้(คน) 

1 บัญชีน าวิถีสู่ความพอเพียง เยาวชนมั่นใจว่าสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ น าไป
วิเคราะห์วางแผนการใช้จ่าย
ของตนเอง และท าบัญช ี
รายรับรายจ่ายของตนเองได้  

    

2 สูตรปุ๋ยพระราชทาน เยาวชนสามารถน าความรู้ที่
ได้จากการผลิตปุย๋สูตร
พระราชทาน ไปใช้ใน
โรงเรียนได ้

    

3 พืชในท้องถิ่นของหนู เยาวชนบอกช่ือ คุณค่า และ
ประโยชน์ของพืชที่มีช่ือเสียง
ในท้องถิ่นของตนเองได้ 

    

4 หม่อนไหมสารพัดประโยชน์ เยาวชนสามารถอธิบาย
วงจร ชีวิ ตหนอนไหม และ
ประโยชน์ของไหมได้ 

    

5 การแปรรูปอาหาร เยาวชนบอกวิธีการแปรรูป
อาหารของพืชในท้องถิ่นได้ 

    

6 พลังสหกรณ ์ เยาวชนบอกประโยชน์ของ
ส ห ก ร ณ์  แ ล ะ ก า ร ว า ง
แผนการท างานร่วมกันได้ 

    

7 คุณค่าทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตว์ป่า 

เ ย า ว ช น ส า ม า ร ถ บ อ ก
ประโยชน์ของป่าไม้ทางตรง
และทางอ้อมได้ 

    

8 ป่าไม้ในประเทศไทย เยาวชนสามารถรับรู้  และ
อธิบายชนิดของป่าไม้ ใน
ประเทศไทยได้ 

    



ที ่ กิจกรรม รายการประเมิน 
จ านวน
ทั้ งหมด
(คน) 

ระดับการเรียนรู ้
สีเขียว สีส้ม สีชมพ ู
จ านวนที่ท า
ได้(คน) 

จ านวนที่ท า
ได้(คน) 

จ า น ว น ที่
ท าได้(คน) 

9 โซ่อาหาร เยาวชนสามารถบอก
ประโยชน์ของวงจรโซ่
อาหารได้  

    

10 สายใยอาหาร เยาวชนสามารถบอกช่ือผู้
ย่อยสลายและผู้ผลิตได้ 

    

11 โลกใบเล็ก เยาวชนสามารถเขียน
สิ่งมีชีวิตที่พบและสามารถ
บอกช่ือ ลักษณะ
ความส าคญัของสิ่งมีชีวิตที่
อยู่ในธรรมชาติใกลต้ัวได ้

    

12 สร้างป่า สร้างรายได้ เยาวชนสามารถบอกแนวคิด
ในการปลู กป่ า  3  อย่ า ง 
ประโยชน์ 4 อย่างได้ 

    

13 ทั กษะชี วิ ตที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนสามารถอธิบาย
ทั ก ษะ ชี วิ ต เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อมได้ 

    

14 การจัดการขยะเพ่ือโลกสวย เยาวชนสามารถอธิบายการ
ย่อยสลายของขยะแต่ละ
ประเภทได้ 

    

15 Waste to Forest เยาวชนสามารถอธิบาย
ปัญหาขยะและประโยชน์
จากการปลูกต้นไม้บริเวณ
บ่อขยะ 

    

16 เรื่องเล่าจากป่า เยาวชนบอกเล่าเรื่องราว
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นแนว
ใหม่ได ้

    

17 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เ ย า ว ช น บ อ ก คุ ณ ค่ า 
ประโยชน์ เกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

    

18 เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วย
เทคโนโลยี We Grow 

เยาวชนสามารถใช้  App 
We Grow เพื่อประโยชน์ใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติได้ 

    

 
ขอขอบคุณ 

ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษา 
  นายพิเชษฐ์  นนท์พละ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครนายก 
  นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

คณะท างาน 
นางสุชญา     บ ารุงกิจ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
นายโสภณ    อั๋นบางไทร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/เขียนรายงาน 
  นางสุชญา   บ ารุงกิจ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

พิมพ์ / รูปเล่ม / ออกแบบปก 

  นางสุชญา   บ ารุงกิจ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
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