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ตอนที่ 1 

บทน า 

1.1 ช่ือกจิกรรม: โครงการค่ายทกัษะชีวิต “คนดีของแผน่ดิน” (เยาวชนไทย หวัใจ STRONG)  

1.2 หลกัการและเหตุผล 

 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือ ระบอบการปกครองซ่ึงมุ่งเน้นการให้

ความส าคญัของภาคประชาชนเป็นหลกั โดยการกระทาใด ๆ  ของรัฐบาลจะตอ้งไดรั้บการยินยอมและเห็น

ดว้ยจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนั้น ๆ  เพ่ือใหก้ารดาเนินการตามนโยบายใด ๆ ของรัฐบาลนั้นเป็นไป

ตามท่ีประชาชนซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจเลือกตั้งมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นไดใ้หค้วามส าคญัแก่ประชาชนในการเป็นกลไกหลกัในการดาเนิน

การต่าง ๆ ของประเทศ และสาหรับในประเทศไทยของเรานั้นเป็นการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยการใชรู้ปแบบประชาธิปไตยทางออ้ม กล่าวคือไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งเพ่ือท่ีจะไดต้วัแทน

ของประชาชนมาใชอ้  านาจในดา้นนิติบญัญติั และอานาจบริหาร และนอกจากรูปแบบดงักล่าวแลว้ก็ยงัไดม้ี

รูปแบบการเมืองการปกครองท่ีเราเรียกกนัว่า “การเมืองภาคประชาชน”อีกดว้ย ซ่ึงการเมืองภาคประชาชน

ชนนั้นก็คือการท่ีประชาชนโดยทัว่ไปตอ้งเขา้ใจถึงสาระส าคญัของประชาธิปไตยว่าประชาชนและชุมชนมี

สิทธิหน้าท่ีอย่างไร การปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนและชุมชนเป็นอย่างไร และต้องเข้าใจ

หลกัการของการเมืองภาคตวัแทน      ความส าคญัของการเลือกตั้ง ทาไมตอ้งไปเลือกตั้ง และเลือกตั้งตวัแทน

ของเราไปทาอะไรก็เพื่อให้มาบริหารจดัการผลประโยชน์ให้เกิดกบัประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวม 

ความเขา้ใจเก่ียวกบั การเลือกตั้งท่ีผิดหรือการไม่สนใจและไม่ให้ความส าคญักบัการเมืองระบบตวัแทนจะ

เกิดผลกระทบอย่างไร และท่ีส าคัญก็คือการมุ่งเน้นให้ประชาชนได้เห็นว่าการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยนั้นไม่ไดจ้บเพียงแค่การหยอ่นบตัรลงคะแนนเท่านั้น แต่ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงอีกดา้นหน่ึง

คือการสร้างความ เขม้แข็งของการเมืองภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจะตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐ 

การจดัการ เร่ืองราวต่าง ๆ  ร่วมแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสังคมอย่างเขา้ใจ มีเหตุผล โดยสันติ เน่ืองจาก

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือการปกครองของประชาชนนัน่เอง 

 ในการน้ีทางมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา ในฐานะขององคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมให้พฒันาให้

เยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตท่ีส าคัญของชาติต่อไปนั้น ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพฒันาการเมืองภาค

ตวัแทนควบคู่กบัการพฒันาการเมืองภาคประชาชน โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเยาวชนของชาติ 



ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัไดม้ีหน้าท่ีในการพฒันาและปลูกฝังให้เยาวชนไดเ้รียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัท่ี

และ     ความเขา้ใจถึงความส าคญัของการเมืองภาคตวัแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของเยาวชนในการ

พฒันาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้เยาวชนได้เขา้ใจถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท 

หน้าท่ีของตน ชุมชน การมีส่วนร่วมจดัการปัญหาของชุมชนเพ่ือประโยชน์ของทุกคนในสังคมอยา่งทัว่ถึง

และเป็นธรรม ตามหลกัการกระจายอ านาจซ่ึงถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีส าคญัของเยาวชน ทาง

มหาวิทยาลยัจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับเยาวชนได้มาร่วมท ากิจกรรมในรูปแบบการสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการ ร่วมเป็นแกนน าใน    การพฒันาและสร้างสรรค์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ต่อไปในอนาคต จึงไดก้  าหนดจดัโครงการกิจกรรมโรงเรียนพลเมืองใหม่ สร้างสรรคป์ระชาธิปไตยข้ึน เพ่ือ

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ไดเ้ขา้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกนัในเร่ืองของ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อท่ีเยาวชนจะไดร่้วมเป็นเครือข่ายในการเสริมสร้าง

ประชาธิปไตย นั้น 

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทย  

หวัใจ STRONG) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ  าเภอเมือง 

จงัหวดัศรีสะเกษ วนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

อ  าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.3  วตัถุประสงค์ 

 1.3.1 เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ดว้ยการปลูกฝังพ้ืนฐานดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 1.3.2 เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีแรงจูงใจท่ีดีใหม้ีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 1.3.3 เพื่อเป็นปลูกฝังใหน้กัเรียนค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ตน 

 1.3.4 เพื่อเสริมสร้างเยาวชนใหเ้ป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี 

 1.3.5 เพื่อพฒันาจิตสานึกของเยาวชนใหรั้กบา้นเกิดและประเทศชาติ 

 1.3.6 เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ของสงัคม 

 1.3.7 เพื่อใหเ้ยาวชนตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีของตนต่อสงัคม ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 1.3.8 เพื่อสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างนกัเรียนในโรงเรียน 

 



 

1.4 ตวัช้ีวดัความส าเร็จ/ เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 

1. จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 400 คน 

2. การบรรยายกิจกรรมโตไปไม่โกง จ านวน 1 คร้ัง 

3. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

4. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ จ านวน 1 วนั 

 

 

1.5 กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ  าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

1.6 สถานที่ด าเนินโครงการ 

 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี อ  าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

1.7 วธิีด าเนินโครงการ 

 1.7.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและรูปแบบการจดักิจกรรม 

 1.7.2 ประชุมรายละเอียดและรูปแบบการจดักิจกรรมร่วมกบัผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 1.7.3 เสนอกิจกรรมโครงการค่ายทกัษะชีวิต “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทย หัวใจ STRONG) 

เพื่อความเหมาะสมกบัความตอ้งการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

 1.7.4 ด  าเนินโครงการค่ายทักษะชีวิต “คนดีของแผ่นดิน” ( เยาวชนไทย หัวใจ STRONG)

 1.7.5 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 



 

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

 1.8.1 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีพฤติกรรมอนัพึงประสงคด์ว้ยการปลูกฝังพ้ืนฐานดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

 1.8.2 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีแรงจูงใจท่ีดีใหม้ีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 1.8.3 นกัเรียนค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ตน 

 1.8.4 นกัเรียนเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี 

 1.8.5 นกัเรียนรักบา้นเกิดและประเทศชาติ 

 1.8.6 นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ของสงัคม 

 1.8.7 นกัเรียนตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีของตนต่อสงัคม ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ     

        การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 1.8.8 นกัเรียนความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างนกัเรียนในโรงเรียน   



1.9 แผนการใช้ประโยชน์ 

กจิกรรม 

การ

ให้บริการ 

ช่วงเวลา 

การ

ให้บริการ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ช่วงเวลา 

การตดิตาม 
ผู้รับผดิชอบ 

นักเรียน ครู 

 

ค่ายทกัษะ

ชีวิต “คน

ดีของ

แผน่ดิน” 

(เยาวชน

ไทย หวัใจ 

STRONG) 

 

22 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 

 

1. โรงเรียน

สตรีสิริเกศ 

 

 

1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมี

พฤติกรรมอนัพึง

ประสงคด์ว้ยการ

ปลูกฝังพ้ืนฐาน

ดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

2. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมี

แรงจูงใจท่ีดีให้มี

ความรับผดิชอบต่อ

สงัคม 

3. นกัเรียนค านึงถึง

ประโยชน์ส่วนร่วม

มากกว่าประโยชน์

ตน 

4. นกัเรียนเป็นผูน้  า

และผูต้ามท่ีดี 

5. นักเรียนรักบา้น

เ กิ ด แ ล ะ

ประเทศชาติ 

6. นกัเรียนมคีวามรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบั

 

1. ครูมี

คุณธรรมและ

จริยธรรมท่ีดี 

สามารถน าไป

ถ่ายทอดและ

ใชใ้นการ

เรียนการสอน

ได ้

2. ครูมีวิธีการ

สร้างแรงจูงใจ

ใหน้กัเรียนมี

ความ

รับผดิชอบต่อ

สงัคม 

3. ครูมี

ความสมัพนัธ์

อนัดีกบั

นกัเรียน 

 

 

 

ระหว่าง 

เดือนสิงหาคม 

ถึงเดือน

กนัยายน 

 

นายเอกรัตน์ 

ลบัโกษา 

คณะกรรมการ

โรงเรียนสุจริต 



ปัญหาต่าง ๆ ของ

สงัคม 

7. นกัเรียน

ตระหนกัถึง

ภาระหนา้ท่ีของตน

ต่อสงัคม ชาติ 

ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์

และ   การปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย 

8.นกัเรียน

ความสมัพนัธอ์นัดี

ระหว่างนกัเรียน 



ตอนที่ 2 

วธีิการประเมิน 

 

2.1 ประเด็นการประเมนิ 

 โครงการค่ายทกัษะชีวิต “คนดีของแผน่ดิน” (เยาวชนไทย หวัใจ STRONG) โดยก่ีประเมินทศันคติ 

ต่อการเมือง และสงัคม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีพฤติกรรมอนัพึงประสงคด์ว้ยการปลูกฝัง

พ้ืนฐานดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้มีแรงจูงใจท่ีดีให้มีความรับผดิชอบต่อสังคม และเป็นปลูกฝังให้

นักเรียนค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ตน การพฒันาและปลูกฝังให้เยาวชนไดเ้รียนรู้และ

ตระหนักถึงความส าคัญท่ีและความเข้าใจถึงความส าคัญของการเมืองภาคตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

บทบาทของเยาวชนในการพฒันาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้ขา้ใจถึง

สิทธิ เสรีภาพ บทบาท หน้าท่ีของตน ชุมชน การมีส่วนร่วมจดัการปัญหาของชุมชนเพื่อประโยชน์ของทุก

คนในสังคมอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม ตามหลกัการกระจายอ านาจซ่ึงถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ี

ส าคญัของเยาวชน ทางมหาวิทยาลยัจึงไดจ้ดัใหม้ีการฝึกอบรมใหก้บัเยาวชนไดม้าร่วมท ากิจกรรมในรูปแบบ

การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ร่วมเป็นแกนน าในการพฒันาและสร้างสรรค์การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต จึงได้ก  าหนดจัดโครงการกิจกรรมโรงเรียนพลเมืองใหม่ สร้างสรรค์

ประชาธิปไตยข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เยาวชน ไดเ้ขา้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์

ร่วมกนัในเร่ืองของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อท่ีเยาวชนจะไดร่้วมเป็นเครือข่าย

ในการเสริมสร้างประชาธิปไตย โดยการบริการวิชาการใหแ้ก่โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมนิผล 

 เคร่ืองมือส าหรับแบบประเมินความพึงพอใจทกัษะชีวิต “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทย หัวใจ 

STRONG) คือ แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมการถอดบทเรียนของ

กิจกรรมในการบรรยายแต่ละหวัขอ้ 

 

2.3 การเกบ็ข้อมูล 

 แบบประเมินความพึงพอใจเก็บขอ้มูลกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลงัเสร็จส้ินโครงการ และการจดัเก็บ

ขอ้มูลจากการถอดบทเรียนกิจกรรมในแต่ละหวัขอ้ของกลุ่มนกัเรียนและครู 



 

 

2.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจโดยวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าร้อยละ 

และการถอดบทเรียนจากกิจกรรมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียน (โตไปไม่โกง รู้เท่าทนัส่ือ ไม่

เป็นเหยือ่ของสงัคม) กลุ่มนกัเรียนและครู 

 

2.5 เกณฑ์การประเมนิความส าเร็จของโครงการ 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 

1. จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 จ านวน 393 คน 

2. การบรรยายกิจกรรมโตไปไม่โกง จ านวน 1 คร้ัง 

3. กิจกรรมโครงการ 2 คร้ัง 

4. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ จ านวน 1 วนั 

6. คู่มือจากการถอดบทเรียนท่ีสามารถนาไปใชใ้น

การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1 ช้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 วธิีการด าเนินงาน 

เวลา รายละเอยีด 
08.00-09.00 น. - รายงานตวั พร้อมรับเอกสารประกอบโครงการ ท่ีโต๊ะลงทะเบียน  
09.00 - 09.15 น. - พิธีเปิดโครงการการอบรมวิทยากรแกนน าค่ายเยาวชนคนดีของแผน่ดิน “เยาวชนไทยหวัใจ 

STRONG” และ กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
- ผูร้ายงานโครงการ คือ นายยงยทุธ พรหมทา รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- ผูรั้บรายงานโครงการฯ คือ นายสมศกัด์ิ นนัทวิสิทธ์ิ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28  
- สนัทนาการนกัเรียนมาท ากิจกรรมนอ้ง 5นาที พร้อมจดักลุ่ม โดยดู ป้ายช่ือจะมีเลข 2 
ต าแหน่ง ....กลุ่มช่วงเชา้...../.....กลุ่มช่วงบ่าย..... จ  านวน 40 กลุ่ม 
- เขา้นัง่ตามกลุ่มท่ีอยูจ่ดัไว ้จะเป็นการคละกนัทุกกลุ่ม 

09.15 - 10.15 น. บรรยายในหวัขอ้ โรงเรียนสุจริต โตไปไม่โกง รู้เท่าทนัส่ือ ไม่เป็นเหยือ่ของสงัคม และท า
กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ ช่วงท่ี 1 (คนดีของแผน่ดิน) โดยอาจารยก์ญัญาวีร์ สฌัหจนัทร์ อาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา 

10.15 - 10.30 น. - พกัรับประทานอาหารว่างและกิจกรรมนนัทนาการ 
10.30 – 12.00 น. - บรรยายหวัขอ้ “เยาวชนคนดีของแผน่ดิน เยาวชนไทยหวัใจ STRONG” และภาวะผูน้  า  

- กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ ช่วงท่ี 2 (กระดาษปริศนา) โดยอาจารยว์ิชาญ แสงสุขวาวหวัหนา้สาขา
การบญัชี/อาจารยค์ณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา 
- การระดมความคิดการบูรณาการ คุณลกัษณะรร.สุจริต โตไปไม่โกง และภาวะผูน้  า 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.15 น. บรรยายในหวัขอ้ กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. และท ากิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ ช่วงท่ี 3 
14.15 – 14.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 15.30  น. บรรยายในหวัขอ้ กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. และท ากิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ ช่วงท่ี 4 

15.30 –15.45 น. ปิดโครงการ 
 

 

 

 

 



ตอนที่ 3 

สรุปผลการประเมินโครงการ 

  

3.1 รายงานผลการประเมนิ 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการประเมินกิจกรรมโครงการค่ายทกัษะชีวิต “คน

ดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทย หัวใจ STRONG) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีพฤติกรรมอนั

พึงประสงค์ดว้ยการปลูกฝังพ้ืนฐานดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้มีแรงจูงใจท่ีดีให้มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และเป็นปลูกฝังให้นักเรียนค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ตน การพฒันาและ

ปลูกฝังให้เยาวชนไดเ้รียนรู้และตระหนักถึงความส าคญัท่ีและความเขา้ใจถึงความส าคญัของการเมือง

ภาคตวัแทน โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง บทบาทของเยาวชนในการพฒันาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เพื่อให้เยาวชนไดเ้ขา้ใจถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท หน้าท่ีของตน ชุมชน การมีส่วนร่วม

จดัการปัญหาของชุมชนเพื่อประโยชน์ของทุกคนในสังคมอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม ตามหลกัการ

กระจายอ านาจซ่ึงถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีส าคญัของเยาวชน ทางมหาวิทยาลยัจึงไดจ้ดัให้มี

การฝึกอบรมให้กบัเยาวชนไดม้าร่วมท ากิจกรรมในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ร่วมเป็นแกนน าใน

การพฒันาและสร้างสรรค์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต จึงไดก้  าหนด

จดัโครงการกิจกรรมโรงเรียนพลเมืองใหม่ สร้างสรรค์ประชาธิปไตยข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เยาวชน ไดเ้ขา้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกนัในเร่ืองของการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อท่ีเยาวชนจะไดร่้วมเป็นเครือข่ายในการเสริมสร้างประชาธิปไตย โดย

การบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการ

ประเมินโครงการ ดงัน้ี 

 ในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีผูร่้วมกิจกรรม 400 คน โดยมีผูป้ระเมินแบบสอบถามจ านวน 400 คน คิด

เป็นร้อยละ 100.00% 

 

 
  

 

 

 



ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ  าแนกตามเพศ อาย ุระดบั

การศึกษา และอาชีพ 

สถานภาพ ร้อยละ 

เพศ หญิง 77.10 

ชาย 22.90 

ระดับ

การศึกษา 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 16.70 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 14.50 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 19.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 23.20 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 26.40 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 0.20 

อาชีพ นกัเรียน 100.00 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 สถานภาพโดยทัว่ไปของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.10 รองลงมาเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 22.90 โดย

ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 26.40 มธัยมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็น

ร้อยละ 23.20 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 19.00มธัยมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 16.70 มธัยมศึกษาปีท่ี 

2 คิดเป็นร้อยละ 14.50 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 รายงานผลการการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั 

 การประเมินระดบัความพึงพอใจ/ความรู้ความเขา้ใจ/การน าไปใชต่้อการเขา้ร่วมโครงการ 

 ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละของความพึงพอใจความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 

ประเด็นความคดิเห็น ระดับความพงึพอใจ ร้อยละ 

ด้านวทิยากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

1. การเตรียมตวัและความพร้อมของวิทยากร   มากท่ีสุด 22.40 

มาก 53.40 

ปานกลาง 22.70 

นอ้ย 1.50 

2. การถ่ายทอดของวิทยากร   มากท่ีสุด 32.20 

มาก 49.10 

ปานกลาง 16.70 

นอ้ย 2.00 

3. สามารถอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจนและตรงประเด็น   มากท่ีสุด 30.70 

มาก 48.90 

ปานกลาง 18.20 

นอ้ย 2.20 

4. การตอบค าถามและใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย เหมาะสม มากท่ีสุด 29.40 

มาก 48.10 

ปานกลาง 20.40 

นอ้ย 2.00 

5. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม มากท่ีสุด 26.70 

มาก 48.10 

ปานกลาง 22.70 

นอ้ย 2.50 

ด้านสถานที่/ระยะเวลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  



1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม   มากท่ีสุด 34.90 

มาก 44.90 

ปานกลาง 18.00 

นอ้ย 2.20 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ มากท่ีสุด 23.20 

มาก 50.90 

ปานกลาง 23.40 

นอ้ย 2.50 

3. ระยะเวลาในการอบรม/สมัมนามีความเหมาะสม   มากท่ีสุด 18.00 

มาก 45.90 

ปานกลาง 32.40 

นอ้ย 3.70 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า การประเมินดา้นวิทยากร ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก เป็นรายขอ้ดงัน้ี การเตรียม

ตวัของวิทยากรมีความพร้อมใน คิดเป็นร้อยละ 53.40 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 49.10

โดยวิทยากรสามารถอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจนและตรงประเด็น คิดเป็นร้อยละ 48.90 และวิทยากรสามารถ

ตอบค าถามและใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เหมาะสมในการให้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 48. 10 ทั้ งน้ีเอกสาร

ประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 48.10 อยา่งไรก็ตามดา้นสถานท่ีมีความเหมาะสมส่วน

ใหญ่อยู่ในระดบัมาก เป็นรายขอ้ดงัน้ี สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 44.90 ดา้นความ

พร้อมของอุปกรณ์ โสตทศันูปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 50.90 และระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม คิด

เป็นร้อยละ 81.07 ซ่ึงระดบัความพึงพอใจดา้นสถานท่ี/ระยะเวลาโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 45.90 

 

 

 

 

 

 



3.3 รายงานผลการตดิตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนร้อยละของความพึงพอใจดา้นการน าความรู้ไปใช ้

ประเด็นความคดิเห็น ระดับความพงึพอใจ ร้อยละ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

1. ความรู้ความเขา้ใจก่อนการอบรม มากท่ีสุด 14.00 

มาก 4.70 

ปานกลาง 40.40 

นอ้ย 40.60 

2. ความรู้ความเขา้ใจหลงัการอบรม   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

มากท่ีสุด 49.10 

มาก 31.90 

ปานกลาง 17.70 

นอ้ย 1.30 

3. สามารถจดัระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การ

พฒันาอยา่งเป็นระบบ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

มากท่ีสุด 19.20 

มาก 56.40 

ปานกลาง 23.40 

นอ้ย 1.20 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

1. สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในการ

เรียนการสอนได ้

มากท่ีสุด 31.20 

มาก 48.40 

ปานกลาง 19.00 

นอ้ย 1.50 

2. สามารถอธิบายความรู้ท่ีไดใ้หเ้พื่อนเขา้ใจได ้ มากท่ีสุด 20.20 

มาก 52.40 

ปานกลาง 26.20 

นอ้ย 1.20 



  

 จากตาราง พบว่า ความรู้ความเขา้ใจก่อนการอบรมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 40.40 และการประเมินความรู้ความเขา้ใจหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.10 โดยสามารถจดัระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพฒันาอย่างเป็น

ระบบ ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 56.40 ซ่ึงระดบัความพึงพอใจดา้นความรู้ความเขา้ใจโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดยแบ่งเป็นรายขอ้ ดงัน้ี ดา้นสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุต์ใชใ้นการเรียนการสอน ส่วนใหญ่

อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 48.40 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีไดอ้ธิบาแก่ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้ใน

ระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 52.40  

3.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

 3.4.1 เวลาในการจดักิจกรรมนอ้ย เน้ือหามีความชดัเจน 

 3.4.2 ดา้นสถานท่ีจดังานคบัแคบเกินไป 

 3.4.3 อยากใหมี้กิจกรรมน้ีต่อไป 

 3.4.4 จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรมมากเกินไป 

3.5 สรุปบทเรียน 

 3.5.1 คู่มือท่ีสามารถนาไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 3.5.2 การสรุปบทเรียนแนวคิดทกัษะชีวิต “คนดีของแผน่ดิน” (เยาวชนไทย หวัใจ STRONG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วสัิยทัศน์ งานโรงเรียนสุจริต 

 

    โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นโรงเรียนสุจริต บนพ้ืนฐานหลกัการ คุณลกัษณะ 5 ประการ พนัธกิจ  

1. น าแนวทางการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรตา้นทุจริต มาใชใ้นการบริหารและจดัการเรียนรู้  

2. ยกระดบัความสามารถผูเ้รียนใหม้ีมาตรฐานตามหลกัสูตร และทกัษะของผูเ้รียน ตามแนวทางโรงเรียน
สุจริต 

3. ส่งเสริมการท ารูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัศกัยภาพผูเ้รียน  ตามหลกัสูตรตา้นทุจริต 

4. ด  าเนินงานพฒันานกัเรียนใหเ้กิดคุณลกัษณ  5 ประการ ของเรียนสุจริต 

5. ส่งเสริมครูใหม้ีจรรยาบรรณวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 

เป้าประสงค ์ 

นกัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มคุีณภาพ ตามแนวทางโรงเรียนสุจริตและมาตรฐานสากล 

 

กิจกรรมโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

1.วนิัย 

  



  

 1.1 การเขา้แถวหนา้เสาธงในเวลา 08.00 เป็นประจ าทุกวนั เพื่อท าพิธีเคารพธงชาติ สวดมนตไ์หว้

พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รับฟังข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากคุณครู เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
โรงเรียนจดัข้ึน และแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ 

 

 1.2 จดักิจกรรมการอบรมใบขบัข่ี เพื่อส่งเสริมวินยัดา้นการจราจร 

 

2.ซ่ือสัตย์    

   



 

 

 2.1 การเขา้ร่วมอบรมแกนน าคนดีของแผน่ดิน (เยาวชนไทยหวัใจ STRONG ) ณ หอประชุมเฉลิม

พระเกียรติฯ 60 พรรษา โรงเรีนสตรีสิริเกศ เพ่ือส่งเสริมป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ 

3.กระบวนการคดิ 

  

  

 3.1 การเขา้ร่วมอบรมแกนน าคนดีของแผน่ดิน (เยาวชนไทยหวัใจ STRONG ) ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติฯ 60 พรรษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะ 5 ประการ คือ วินยั ซ่ือสตัย ์
กระบวนการคิด จิตสาธารณะ และพอเพียง 

 

 



4. จติสาธารณะ 

 

  

 

4.1 เคล่ือนยา้ยส่ิงของท่ีกีดขวาง ท าความสะอาดและปรับปรุงพ้ืนท่ี ณ วดัเลียบ บูรพาราม จ.ศรีสะเกษ 

 

 

 



 

 

  

 

 4.2 การรับบริจาคส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้ เปิดหมวกรับบริจาค มอบใหศู้นยก์ารศึกษาพิเศษ  
ศูนยส์งเคราะห์เด็กและเยาวชน จงัหวดัศรีสะเกษ และโรงเรียนประถมศึกษา 

 

 

 

 



5.พอเพยีง 

  

 

 

 5.1 นกัเรียนในสงักดัของชุมนุมส่ิงแวดลอ้ม และสมาชิกธนาคารขยะโรงเรียนสตรีสิริเกศ รับซ้ือ
ขวดน ้ าพลาสติก จากนกัเรียนในโรงเรียนสตรีสิริเกศ  

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรมการออกค่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

1. ณ ศูนย์การศึกษาพเิศษ จงัหวดัศรีสะเกษ 

- จดักิจกรรมนนัทนาการและบริจาคส่ิงของท่ีจ  าเป็น แก่ นอ้งๆท่ีมีความบกพร่องทางดา้น
พฒันาการ 

  

  

2. ณ ศูนย์สงเคราะห์เดก็และเยาวชน จงัหวดัศรีสะเกษ 

- บริจาคพดัลมแบบตั้งพ้ืนและติดพนงั จ  านวน 4 เคร่ือง 

  

  



 

3. ณ โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ อ าเภอราษไีศล  จงัหวดัศรีสะเกษ 

- จดักิจกรรมนนัทนาการ บริจาคเงินและส่ิงของท่ีจ  าเป็น แก่ นอ้งๆนกัเรียนและชาวบา้น 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ณ หอประชุมเฉลมิพระเกยีรตฯิ 60 พรรษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

- การเขา้ร่วมอบรมแกนน าคนดีของแผน่ดิน (เยาวชนไทยหวัใจ STRONG )  
 

  

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมนันทนาการ โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเข้าร่วมอบรมแกนน าคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหวัใจ STRONG ) 

 

 

 



การเข้าร่วมอบรมแกนน าคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหวัใจ STRONG ) 

 

 

 



การเข้าร่วมอบรมแกนน าคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหวัใจ STRONG ) 

 

 

 



การเข้าร่วมอบรมแกนน าคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหวัใจ STRONG ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

           การถอดบทเรียนโครงการทกัษะชีวติ “คนดขีองแผ่นดิน” (เยาวชนไทย หัวใจ STRONG) 

 

 

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฯ 

  

  



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปประกอบการอบรมโครงการทกัษะชีวติ “คนดขีองแผ่นดิน” (เยาวชนไทย หัวใจ STRONG) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการโครงการค่ายทักษะชีวติ “คนดีของแผ่นดนิ”  

(เยาวชนไทย หัวใจ STRONG) 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 
1  เด็กชายกิตติศกัด์ิ  สมบติัวงศ ์
2  เด็กชายนายณัฐนนัท ์ สาดา 
3  เด็กชายเอกราช  บุญปลูก 
4  เด็กหญิงกมลจนัทร์  ทองแท ้
5  เด็กหญิงชุติมา  ศรีปาง 
6  เด็กหญิงเบญจมาศ พนัวงศ ์
7  เด็กหญิงศิรินทิพย ์ ศรีอ่อนน่ิม 
8  เด็กหญิงศิรินภา  จนัทร์เพง็เบญจมาศ  
9  เด็กหญิงอนนัญาภรณ์  โนนกลาง 
10  เด็กชายธนโชติ  ผา่นพินิจ 
11  เด็กชายสุรยทุธ  โยธี 
12  เด็กชายอนุภาพ  แสงแดง 
13  เด็กหญิงบุษราคมั  ตาลเยื้อน 
14  เด็กหญิงปุณณภรณ์  สิทธิบรรณโรจน์ 
15  เด็กหญิงรุ้งลาวลัย ์ สีโลรัตน ์
16  เด็กหญิงเขมกิา  นิยม 
17  เด็กหญิงจินดาวลัยสิ์ริ  ชูทรัพย ์
18  เด็กหญิงจิรฐา  จนัทร์ศรี 
19  เด็กหญิงณัฐญาดา  ดีจนัทร์ 
20  เด็กหญิงปริชญา พน้ภยั 
21  เด็กหญิงมนสัวนิ  ทรงกลด 
22  เด็กหญิงขวญัชนก  สิงจานุสงค ์
23  เด็กหญิงธิดารัตน์  จนัคะนา 
24  เด็กหญิงภูมิใจ  นามวงษ ์
25  เด็กหญิงวจิิตรา  แดงอาจ 
26  เด็กหญิงสุชาดา  บุตรม ี
27  เด็กหญิงอธิชา  มณีวงษ ์



28  เด็กชายณัฐพล จิตต านาน 
29  เด็กชายนิธิศ  เทพสิงห์ 
30  เด็กชายยศกร โสพฒัน ์
31  เด็กหญิงกานตพ์ิชชา  สอพอง 
32  เด็กหญิงรัสทร์  เวฬวนารักษ ์
33  เด็กหญิงอรอนงค ์ วงษพ์นิิจ 
34  เด็กชายกริชฎา  คิงค า 
35  เด็กหญิงชนมล  ศรีบุญเรือง 
36  เด็กหญิงบุษญา  ช่วงไชย 
37  เด็กหญิงปิยมาภรณ์  วงศดี์ 
38  เด็กหญิงลกัษิกา  เล่ียมนางรอง 
39  เด็กหญิงอยัยาวีร์  จุลหอม 
40  เด็กชาย ไชยวฒัน์  ชยัสุวรรณโชติ 
41  เด็กชาย ฐิตินนัท ์ พงคพ์ีระ 
42  เด็กชายธนภูมิ  ลุนสิน 
43  เด็กหญิง เขมิสรา  เพียการุณ 
44  เด็กหญิงภทัรานิษฐ ์ สิงห์สิทธ์ิ 
45  เด็กหญิง วิรดา  กุลวฒิุ 
46  เด็กชายณภทัร  ปิวิถะ 
47  เด็กชายพสิษฐ ์  จูมจนัทร์ 
48  เด็กหญิงเกวลี  เขมรทอง 
49  เด็กหญิงทิพยน์ราพร  งามวิลยั 
50  เด็กหญิงวาณิชยา  สาระษี 
51  เด็กหญิงอาภสัชิตา  แซ่ตั้ง 
52  เด็กชายวชิรพล  อมรดรจนว์รวฒิุ 
53  เด็กหญิงชาลิสา สมานรัตน ์
54  เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรศิริวงศ ์
55  เด็กหญิงธนชัพร  สุขประเสริฐ 
56  เด็กหญิงมนตน์ภา  วงคน์คร 
57  เด็กหญิงรัศศิลกัษณ์  นอ้ยพรหม 
58  เด็กหญิงขวญัฤทยั  โพธ์ิทิพย ์



59  เด็กหญิงชนิตา  แสงชจัจ ์
60  เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุญเจริญ 
61  เด็กหญิงนภกมล  ใจสว่าง 
62  เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ 
63  เด็กหญิงมณัฑนา  แสงจนัทร์ 
64  เด็กชายค าสิงห์  ชาแสน 
65  เด็กชายมงคล  จนัสีชา 
66  เด็กชายรชต  เงินจนัทร์ 
67  เด็กชายอนุรักข ์ ศรีเลิศ 
68  เด็กหญิงกนกวลยั   จนัทะพนัธ ์
69  เด็กหญิงชิชญา  จงัอินทร์ 
70  เด็กหญิงชุติมณฑน์  กองบุญ 
71  เด็กหญิงธีรวลัย ์ ออ้มชมภู 
72  เด็กหญิงเนตรนภา  จงจอหอ 
73  เด็กหญิงศิวาพร  หนองกก 
74  เด็กหญิงอสมาภรณ์  บุญประสพ 
75  เด็กชายเดชาวฒัน์ ชิณวงศ ์
76  เด็กชายสุทธิคม  บวัสอนเจริญเลิศ 
77  เด็กหญิงจีนะนนัท ์ แสงจนัทร์ 
78  เด็กหญิงนิชานนัท ์ ส าโรง 
79  เด็กหญิงพนัธกานต ์ ขุนทิพย ์
80  เด็กหญิงสินีนาถ  ทองแท ้
81  เด็กชายธนโชติ  บนพิมาย 
82  เด็กชายธนวตั  บุญบุตร  
83  เด็กชายปรมธัถ ์ โสมมา 
84  เด็กชายวฒิุศกัด์ิ  ดางมาลา  
85  เด็กชายเอกภูมิ  เกษี 
86  เด็กหญิงกวิศรา  พรหมคุณ 
87  เด็กหญิงชาลิสา  ลกัษวุธ 
88  เด็กหญิงณธีรมาศค ์ มะลิพนัธุ ์
89  เด็กหญิงนิภาวรรณ  แกว้ปุม 



90  เด็กหญิงรุ่งนภา  จะธรรม 
91  เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน ้ าค  า 
92  เด็กชายจรูญโรจน์  อนุพนัธ ์
93  เด็กชายสรศกัด์ิ  บวัจนัทร์ 
94  เด็กหญิงเจนนิสา  ดวงใจ 
95  เด็กหญิงปรีดี  หารบุรุษ 
96  เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง 
97  เด็กหญิงมาติกา  ป้องแกว้ 
98  เด็กหญิงวราภรณ์  งามนกั 
99  เด็กหญิงสุภาพร  จิตรสาคร 
100  เด็กหญิงอลิสา เพรชนอก 
101  เด็กหญิงกษมา  บุญก่ิง 
102  เด็กหญิงขวญัจิรา  ศรีลาชยั 
103  เด็กชายกิตติพงศ ์ สุพลวงศ ์
104  เด็กชายปุญญาวตัน์  ตามบุญ 
105  เด็กหญิงนทัธมน  สุขวงศ ์
106  เด็กหญิงสุดารัตน์  นาครินทร์ 
107  เด็กหญิง อญัชิสา  สมบติัมาก 
108  เด็กหญิงอาภาพร  ค  าบุศย ์
109  เด็กหญิงนฐัมณ  หลา้สงค ์
110  เด็กหญิงปราณปริยา  ฉิมพาลี 
111  เด็กหญิงไปรยา  เมืองแสน 
112  เด็กหญิงพนิดา  ศรีสงัขาร 
113  เด็กชายโชติพงษ ์ ชูรัตน ์
114  เด็กชายปุญญาพร  โคว้วชิระเมธาสกุล 
115  เด็กชายภูรินท ์ รังสี 
116  เด็กหญิงขวญัมาดา ทีงาม 
117  เด็กหญิงณัฐณิชา  องัคสกุลเกียรติ 
118  เด็กหญิงปิยพชัร์  บุรัศการ 
119  เด็กชายนรัญจ ์ โคตรชมพ ู
120  เด็กชายปริพรรห์  โรจน์ธีรวนิช 



121  เด็กหญิงเมแกน  เฟอร์ไฮเด็น 
122  เด็กหญิงลลิล  จริยฐิติพงศ ์
123  เด็กหญิงรดา  เคร่ืองทอง 
124  เด็กหญิงยสรินทร์  อู่ผลเจริญ 
125  เด็กหญิงณัฏฐกมล  ศรีสุธรรม 
126  เด็กชายธรานนท ์ เสนาวงศ ์
127  เด็กชายนนทพนัธ ์ บุญตระการ 
128  เด็กชายศรราม  ปาทองค า 
129  เด็กชายสิทธิชยั  สีหา 
130  เด็กหญิงปริดา  พดัทอง 
131  เด็กหญิงมณีนนัท ์ ปานพิมพใ์หญ่ 
132  เด็กหญิงวิปัสสนา  เทพขนัธ ์
133  เด็กชายชินพฒัน์  บุญน า 
134  เด็กชายชินพฒัน์  ตั้งอดิพร 
135  เด็กชายธนภทัร  ประสาร 
136  เด็กชายบริสุทธ์ิ  บุดดีเคน 
137  เด็กชายพิชิตชยั  ดีเลิศ 
138  เด็กชายอตนยัวรกุล  วิเศษเสาร์ 
139  เด็กชายธนณน  ธรรมอุด 
140  เด็กชายนราวิชญ ์ ภูมิสถาน 
141  เด็กชายปิยชาติ  อุดม 
142  เด็กหญิงจารวีกร  เดชสะทา้น 
143  เด็กหญิงนิภาพร  บุญสิงห์ 
144  เด็กหญิงปิยาภรณ์  อินทรบุตร 
145  เด็กหญิงฑิฆมัพร  มูลม ี
146  เด็กหญิงยลลดา  คลธา 
147  เด็กหญิงวรรณ์นภา  ตดัสมยั 
148  เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย 
149  เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาปัด 
150  เด็กหญิงอรุณี  ศรีบุญเรือง 
151  เด็กชายปัณณวฒัน์  ทองปัญญา 



152  เด็กชายรัชวิทย ์ รัตนภกัด์ิ 
153  เด็กหญิงกณิษณ์  ชาสงัข ์
154  เด็กหญิงกมลวรรณ  เช้ือทอง 
155  เด็กหญิงธญักมล  ฟักมูล 
156  เด็กหญิงบุรัสกร  สิงห์วงษา 
157  เด็กหญิงกุลธิดา  แกมรัมย ์
158  เด็กหญิงขวญัอนงค ์ ติระ 
159  เด็กหญิงเชษฐธิดา  บุญชู 
160  เด็กหญิงปิยพร  ลุนนาแซง 
161  เด็กหญิงยวุรรณดา  เบ็ญมาศ 
162  เด็กหญิงอจัฉริยา  บุญราช 
163  เด็กหญิงนนัทิดา  ดีเลิศ 
164  เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใสดี 
165  เด็กหญิงประภาพร  จนัท า 
166  เด็กหญิงพิชญภา  แสนสุข 
167  เด็กหญิงแพรวา  ยานารมย ์
168  เด็กหญิงโสภิสนภา  รัตนะวนั 
169  เด็กหญิงอรนรินทร์  แกว้วิเศษ 
170  เด็กชายธรรมนูญ  กล่อมปัญญา 
171  เด็กชายนทีธร  หลกัด่าน 
172  เด็กชายภทัรพล  โคศรีสุทธ์ิ 
173  เด็กหญิงฐาปนี  แห่งสมยั 
174  เด็กหญิงพินทุสร  ศรีระษา 
175  เด็กหญิงวนัวิสา  ภกัภูมินทร์ 
176  เด็กชายธีร์ธวชั  สิงห์ชมภู 
177  เด็กหญิงกญัญาวีร์  พานพรหม 
178  เด็กหญิงบณัฑิตา  เข็มพงษ ์
179  เด็กหญิงปิยาพร  แดงเด่ือ 
180  เด็กหญิงพชรกนก  ขนัตี 
181  เด็กหญิงวิลาวลัย ์ หมวดแกว้ 
182  เด็กหญิงชนญัชิดา  เจริญศรีสมบติั 



183  เด็กหญิงธิรดา  แกว้คูณ 
184  เด็กหญิงปราณปริยา  ค  าแปล 
185  เด็กหญิงภคพร  ธรรมธร 
186  เด็กหญิงมณฑกานต ์ วงคน์คร 
187  เด็กหญิงสิริลกัษ ์ แยม้เพชร 
188  นายม่ิงขวญั  สายชมพู 
189  นางสาวฐิติมล  หวนคะนึง 
190  นางสาวพรชนก  โนนนอ้ย 
191  นางสาวสายชน  เกทิพย ์
192  นางสาวสิริวิมล  คุณสิงห์ 
193  นางสาวหน่ึงฤทยั  ข่วงทิพย ์
194  นางสาวณัชภทัร  คชแพทย ์
195  นางสาวกลัญรัตน์  จ  าปาขีด 
196  นางสาวปวริศา  วงัแสงแกว้ 
197  นางสาวศิริวรรณ  โยธี 
198  นางสาวสิริยากร  คุณสิงห์ 
199  นางสาวอิสระ  เขียวเขม้ 
200  นางสาวธญัญารัตน์  เพ่ิมทอง 
201  นางสาวเพช็รชรัตน์  บุญศรี 
202  นางสาวศศิประภา  บุญปลูก 
203  นางสาวศิรินทิพย ์ เหลืองทอง 
204  นางสาวสุทธิดา  ต่ิงนางรอง 
205  นางสาวฐิติชญา  ชิณวงษ ์
206  นายเอกพล  วาภูธร 
207  นายทีระยทุธ ์ ค  าโสภา 
208  นายวีระชยั  ค  าโสภา 
209  นายธิราวุฒิ  พนัธไ์ผ ่
210  นางสาวปติณญากรณ์  วรรณทว ี
211  นางสาวภาณุมาศ  เหลืองขวญั 
212  นางสาวรตา  สีหะวงษ ์
213  นางสาวศรินธร  กลองชยั 



214  นางสาวขตัติยาภรณ์  นวลใส 
215  นางสาวณัชาภทัร  พิทกัษา 
216  นางสาวขวญัจิรา  แสงดี 
217  นางสาวดรุณี  อินทศรี 
218  นางสาวณัฐกานต ์ ม่ิงขวญั 
219  นางสาวธนัยช์นก  ใสกระจ่าง 
220  นางสาวณัชชารีย ์ พรมสุวรรณ์ 
221  นางสาวพิมพน์ภสั  มีชยั 
222  นางสาววนิดา  สุทธิโท 
223  นางสาวชญาฎา  เพ่งวิชยั 
224  นางสาวกรพนิธุ ์ วิรุฬห์ 
225  นายวรเมธ  หารบุรุษ 
226  นายเอกมงคล  ตามบุญ 
227  นางสาวหทยัภทัร  ผาสุก 
228  นางสาวหทยัวรรณ  ชาติมนตรี 
229  นางสาวพชัราภรณ์  ชาเหลา 
230  นางสาวอรัญญา  ธรรมนิยม 
231  นางสาวอนุชิตา  มาพงษ ์
232  นางสาวแพรนิยม  ทองมวล 
233  นางสาวสุดารัตน์  แสงชยั 
234  นางสาวชญานนัทน์  เครือบุดดา 
235  นางสาวธารารัตน์  เลิศศรี 
236  นางสาวเอวิตรา  สุขส่ง 
237  นายเจษฎา  จวงการ 
238  นายนิรวิทธ ์ บรมสุข 
239  นางสาวเมธาวี  ศรีสุรักษ ์
240  นางสาวพิยดา  จนัทร์มะณี 
241  นางสาววนัณิษา  จอมเกาะ 
242  นางสาวอรนุช  พวงอ่อน 
243  นายธนาธิป  โมกขา 
244  นายปาณวฒัน์  ชุ่มชูใจ 



245  นางสาวสโรชา  พลขนัธ ์
246  นางสาวธิติยากร  ไชยรักษ ์
247  นางสาวนริศา  แสงสกุล 
248  นางสาวพชัรี  ยงัยยุง 
249  นายจิตริน  บุษบา 
250  นางสาวนงนภสั  สุริเตอร์ 
251  นางสาวณดา  บุญม ี
252  นางสาวทศพร  สืบบุตร 
253  นางสาวป่ินมณี  ออมชมพู 
254  นางสาวสุทธาสินี  สมคิด 
255  นางสาวเกตน์สิรี  เขมน้เขตการณ์ 
256  นางสาวอรกญัญา  ทองหล ่า 
257  นางสาวคริมา  ศรีหา 
258  นางสาวพชัรี  พรมบุตร 
259  นางสาววรรณวิภา  โพธ์ิแกว้ 
260  นางสาววาสนา  นวลศรี 
261  นายพลวฒัน์  ค  าโพธ์ิ 
262  นางสาวธญัยพร  อุ่นอารมณ์ 
263  นางสาวธิญาดา  เกียรติอนุชิต 
264  นางสาวณิชกานต ์ ศรีวิบูลย ์
265  นางสาวดลนภา  ลิมปิจ  านงค ์
266  นางสาวพิชชากร  ชะลอวงษ ์
267  นายดุลยาอรรจน์  อ่ิมอว้น 
268  นางสาวจิรัชพร  นามธรรม 
269  นางสาวณัฏฐณิชา  อินพานิช 
270  นางสาวทอรุ้ง  สุภากุล 
271  นางสาวกิติลกัษณ์  อุ่นค า 
272  นางสาวพาขวญั  บุญห่อ 
273  นางสาวเกวลิน  หาญสุทธิชยั 
274  นางสาวญาณิศา  ชนะบุตร 
275  นางสาวญาณิศา  เน่ืองไชยยศ 



276  นางสาวธนภรณ์  จนัทร์อุดม 
277  นางสาวชนญัธิดา  สิงหวรรณุรัตน ์
278  นางสาวพรพริมา  จรัสด ารงนิตย ์
279  นางสาวกิติยาพร  ม่ิงศร 
280  นางสาวธิชาดา  หวัใจฉ ่า 
281  นางสาวธีมาพร  ทองยอ่ย 
282  นางสาวศิริมา  ครองยติุ 
283  นางสาวศุภารักษ ์ ล  าพูน 
284  นางสาวอริสา  บุญส่ง 
285  นางสาวพานพลอยทิพย ์ บริบาล 
286  นางสาวพิชา  เพง็ชยั 
287  นางสาวองัศวีร์  เจริญพนัธ ์
288  นางสาวชนนันทัธ ์ โตมร 
289  นางสาวฐิติมา  ชาญชิตร 
290  นางสาวสิตานนั  ไชยสนาม 
291  นายธญัพสิิษฐ ์ ศรีวิเศษ 
292  นางสาวฐิติมา  อนุพนัธ ์
293  นางสาวปนดัดา  ดูแล 
294  นางสาวปาริชาติ  บุราครับ 
295  นางสาวจริยาพรณ์  จนัทร์ประทีป 
296  นางสาวอริยาภรณ์  ยะโส 
297  นางสาวทิพณภา  นยันิตย ์
298  นางสาวภทัรินทร์  มธุรส 
299  นางสาวปวนัรัตน์  ค  าแกว้ 
300  นางสาวปวีณา  จิตรโชติ 
301  นางสาวยวุดี คุณม ี
302  นางสาวรัชนีกร เรืองศรี 
303  นางสาวชลลดา  ดวงแกว้ 
304  นางสาวณิชชากร  บลัลงั 
305  นางสาวจินดารัตน์  ชาติหวาน 
306  นางสาววราทิพย ์ บุดดีสุข 



307  นางสาวจิราภรณ์  จนัทร 
308  นายศุภกฤต รินทร 
309  นางสาวมนัฑณา จนัทา 
310  นางสาววิพาวานี เรืองศรี 
311  นางสาวอริสรา พวงพนัธ ์
312  นายจารุภทัร  ทองเส่ียน 
313  นายภานุวฒัน์  จนัมา 
314  นางสาวดวงใจ  สิงจานุสงค ์
315  นางสาวปุณยนุช  นนัทดิลก 
316  นางสาวภทัทิยา  นาโนน 
317  นางสาวสุทธิดารัตน์  ศรีแกว้ 
318  นางสาวศานนัทิณี  นามวงศ ์
319  นางสาวเนตรชนก  พละศกัด์ิ 
320  นางสาวอลิชา สุวรรณฤทธ์ิ 
321  นางสาวปราณปรียา ส่งเสริม 
322  นางสาวศศวิรรณ  ศรีนวล 
323  นางสาวสุกญัญา  ลาเลิศ 
324  นายณภทัร  อ่อนอก 
325  นายณัฐวุฒิ  ธรรมคุณ 
326  นายธีรศกัด์ิ  อินทร์งาม 
327  นายอนุศกัด์ิ  บุญทวาส 
328  นางสาวจิรภา  นามวงศ ์
329  นางสาวเจษฎาภร  กลมเกลียว 
330  นางสาวนิตยา  ทมไพร 
331  นางสาวสุวรรณา  เชิดลาภ 
332  นางสาวสุวรรณษา  กมล 
333  นางสาวเสาวภร  คุณุรัตน ์
334  นางสาวชฎาพร  สุระ 
335  นางสาวณัฐสุดา  สมเสนาะ 
336  นางสาวอรตรา  ลดัดารัมย ์
337  นางสาวชุติมณฑ ์ ชยัชาญ 



338  นางสาวปานวาด  วนัดี 
339  นางสาววิไลพร  ธรรมนิยม 
340  นางสาวจนัธิมา  วงษแ์กว้ 
341  นางสาววิภาพร  เกิดสนัเทียะ 
342  นางสาววลิารัตน์  สมานรักษ ์
343  นางสาวศิริลกัษณ์  บุญทูล 
344  นางสาวศิริวรรณ  ธินนงัวฒันะ 
345  นางสาวอุดมลกัษณ์ ธรรมสตัย ์
346  นายธนภทัร  ครุฑรัมย ์
347  นายอิศวะ  องัเกียรติกุล 
348  นายปรเมษฐ ์ เหลืองขวญั 
349  นายเกรียงไกร  ฤทธินนัท ์
350  นายวรวฒิุ  วงวาล 
351  นายชินวฒัน์  มาลา 
352  นางสาวณัฐสุดา  ถนอมสตัย ์
353  นางสาวณัฐภรณ์  สมวงศ ์
354  นางสาวศุภวดี  นอ้ยม่ิง 
355  นางสาวอภิญญา  สุริโย 
356  นางสาวเสาวลกัษณ์ ภกัดี 
357  นางสาวเกษศริิ  แกว้มะไฟ 
358  นางสาวลกัษิกา อินทร์ตา 
359  นางสาวกญัญภ์คัพิมพ ์สมศรี 
360  นางสาวสุกฤตา มณีจนัทร์ 
361  นางสาวอภิชาญา เกล้ียงพร้อม 
362  นางสาวกญัญาพชัร บวัจนัทร์ 
363  นางสาววงกมล อรัญโชติ 
364  นายมงคลชยั  ทวีเจริญศิริโภคา 
365  นายญาณาธิป  ฉิมฉ ่า 
366  นางสาววชิรญาณ์  พนัธุส์วสัด์ิ 
367  นางสาวอารยา  ทองศรี 
368  นายวรกฤศ  โพธ์ิธรรม 



369  นางสาวจิตอรุณ  โพธ์ิศรี 

370  นายศุภกิตต์ิ  ประพาฬ 

371  นายฐิตเมธี ตรีสิงห์ 

372  นายวสนัต ์ บุตรราช 

373  นางสาวกญัญาณัช  นดัที 

374  นางสาวศศิพิม  ตนัรัตน์                  

375  นางสาวเน้ือทอง  แกว้ไธสง            

376  นางสาววริศรา  แดงพิบูลยส์กุล      

377  นางสาวนาวนีิ  แสงใส                   

378  นางสาวศศิกานต ์ บุญกุศล 

379  นางสาวอินทิพร  จนัทร                 

380  นางสาวชนภา  สระสิงห์                

381  นางสาวชยาพร  ดวนใหญ่             

382  นางสาวกญัญนนัท ์ ธีระธนิตโรจน ์

383  นายพีระ  อาจฤทธ์ิ 

384  นางสาวจินดารัตน์  บุญลา             

385  นายพลกฤษ  สิมนาม   

386  นางสาวกมลภา  ชุ่มอภยั 

387  นางสาวชลธินี  ดวงมาลา 

388  นายเรืองวิทย ์ ภูทิพย ์

389  นายวรพล  พรหมคุณ 



390  นายวรพล  ปานขาว 

391  นายสิทธิโชค  สินประสิทธ์ิ  

392  นายธีรภทัร  เล่ียมนางรอง 

393  นายตะวนั  ไทรชมภู 

394  นายภทัรพล  ก  าจร 

395  นายปุญชศกัด์ิ  โคว้วชิระเมธาสกุล 

396  นางสาวชนิสรา  เกษกุล 

397  นางสาวปาณิสรา  ศรีธร 

398  นางสาวฤทยัรัตน์  ค  าตา 

399  นางสาวรุ่งนภา  สมัมาวงศ ์

400  นางสาวถลชันนัทร์  ศรีสุขเจริญสกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 


