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บทท่ี 1 

บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สังคมปัจจุบันก าลังให้ความส าคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งเกี่ยวข้องกับสุขภาพ โภชนาการ การแพทย์ 
และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น เพ่ือใช้ในการศึกษาและอ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น บุคคลที่จะ
ประสบความส าเร็จในชีวิตจะต้องมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาควบคู่กันไป จึงจะ
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการเรียนรู้จากต าราเรียน ทฤษฎีต่างๆแล้ว การถ่ายทอด
ทักษะจากผู้มีประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติจริงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น จึงก าหนดจัดท าโครงการค่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้อง
ในท้องถิ่นขึ้น ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนปลาปากวิทยา อ าเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม เพ่ือสงเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
ระหว่างนักศึกษากับท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนปลาปากวิทยา 
อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ และฝึกเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
2.3 เพ่ือฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมของนักศึกษาละนักเรียนที่ร่วมกิจกรรรม 

 
3. เป้าหมายของโครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนปลาปากวิทยา อ าเภอปลาปาก จังหวัดสกลนคร อย่างน้อย 120    คน 
3.1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อย่างน้อย 50 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนักเรียน และชุมชน  อย่างน้อย 180  คน ได้

ร่วมกันท ากิจกรรมที่เป็นการอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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4. วิธีการด าเนินงานและระยะเวลา 
 

รายการ/ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา 
- ประชุมวางแผนโครงการ 
- มอบหมายงานแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ 
- เสนอโครงการ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

- 15 สิงหาคม 2556 
- 18 กันยายน 2556 
- 4 พฤศจิกายน 2556 
- 16 – 17 พฤศจิกายน 2556 
- 25 พฤศจิกายน 2556 

 
5. การประเมินผล (พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของตัวชีวัด) 

5.1 จ านวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
5.2 จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
5.3 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
5.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
6.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
6.3 นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะ 
6.4 นักเรียนและนักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหา 

 
7. งบประมาณ( ตามค าชี้แจงรายการงบประมาณ ) 
 โครงการนี้ขอใช้งบประมาณจากงบเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมนักศึกษา ชมรมสังกัด องค์การบริหาร
นักศึกษา เป็นจ านวนเงิน2,000บาท( สองพันบาทถ้วน)และงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากสมาชิก
ชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น จ านวน 16,920 บาท  รวมทั้งสิ้น 18,920 บาท  ดังนี้ 

7.1 ค่าจ้างเหมารถยนต์ เป็นจ านวนเงิน  6,000  บาท  
7.2 เหมาจ่ายค่าอาหาร เป็นจ านวนเงิน 8,000 บาท  
7.3 ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นจ านวนเงิน 4,000 บาท 
7.4 ค่าฐานกิจกรรม เป็นจ านวนเงิน 920 บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
8.1 อาจารย์อรุณฉาย อุนาศรี อาจารย์ที่ปรึกษา 
8.2 นายณัฐวุฒิ ชาดีกรณ์ ประธานชมรม 
8.3 นางสาววรรณี รถไพรี รองประธานชมร 
8.4 นายเอกพร ธรรมยศ รองประธานชมร 
8.5 นางสาวจรรยา พิชัย เหรัญญิก 
8.6 นางสาวอนุชิดา    ไพรลินทร์ เหรัญญิก 
8.7 นางสาวสกุลเกษ    โกณากันต์ ประชาสัมพันธ์ 
8.8 นางสาวรุ้งราวี โคตพรม พัสดุ 
8.9 นายชลิตพล    ฮาดทักษ์วงศ์ กรรมการ 
8.10 นางสาวลดา ใจช่วง กรรมกา 
8.11 นางสาวมนันยา    ไชยายงค์ กรรมการ 
8.12 นายทวัฒน์ พ่อเสือ กรรมการ 
8.13 นางสาวจิราพร    ยะจันโท กรรมการ 
8.14 นางสาวกันธิชา ก่ าเสริฐ กรรมการ 
8.15 นางสาวกัลยาณี  ฤทธิธรรม กรรมการและเรขานุการ 
8.16 นางสาวปวีณา การชาค า กรรมการและผู้ช่วยเรขานุการ 
8.17 นางสาวจิตรลดา    ทองค า กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร
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9. ก าหนดการโครงการ ค่ายเคมีอาสา พัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น                               
 
วันเสาร์  ที่   16 พฤศจิกายน   2556 

เวลา  06.00 น.  ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เวลา  06.30 น.  ลงทะเบียน 
เวลา  08.30 น. ถึงโรงเรียนปลาปากวิทยา 
เวลา  09.45 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
เวลา  09.00 น. เข้าฐานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เคมี 
เวลา  12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 น.  เข้าฐานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เคมี 
เวลา  16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ท าภารกิจส่วนตัว 
เวลา  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา  19.00 น. ประชุมชาวค่าย 
เวลา  21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย                                                                                                                  
เวลา  22.00 น.  เข้านอน 

 
วันอาทิตย์ ที่   17 พฤศจิกายน   2556 

เวลา 05.50 น. ตื่นนอน / ออกก าลังกาย 
เวลา 06.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ท าภารกิจส่วนตัว 
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 09.00 น. เข้าฐานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เคมี 
เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน   
เวลา 13.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 
 
 

 


