
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 1 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

สอดคล้องกับนโยบายสพฐ 
      (    )  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
      ( / )  นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
      (   )  นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
      (   )  นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
เหลื่อมล้าทางการศึกษา  
      (    )  นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 
      ( / )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

- มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
- การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
- การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. หลักการและเหตุผล 
เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้

เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เพ่ือเตรียมพร้อมให้เด็กเป็นก าลังของชาติ จึงควรมีการส่งเสริมให้เด็กมีความขยัน 
หมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกันเสียสละ 
รู้จักสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งรักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ สา
ธารณสมบัติ หากเด็กตระหนักถึง อนาคตของตนเอง และของชาติโดยการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมานั้นก็จะได้
ชื่อว่าเป็น "เด็กดี" และประเทศชาติก็จะเจริญ รุ่งเรือง เพ่ือกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันส าคัญของตน
ในประเทศ จึงได้มีการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติขึ้นทุกปี เพ่ือรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมไทยได้ตระหนักถึง
บทบาทและเล็งเห็น ความส าคัญของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งที่อยู่ในระบบและนอก 
ระบบทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

เด็กและเยาวชนเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศ ถ้าหากสังคมและครอบครัวรอบข้างได้ปลูกฝัง
สิ่งที่ดี  สิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เด็กก็จะจดจ าน าไปปฏิบัติ ซึ่งเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ถ้าสังคมได้
กระท าสิ่งที่ดีงามให้เด็กได้เห็นเด็กก็จะจดจ า   และน าสิ่งที่พบเห็นไปปฏิบัติและปรับปรุงให้ดีได้ในอนาคต เรียก
ได้ว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งจะท าให้ประเทศชาติเจริญกว้าหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้
ก าหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
การแสดงออก และได้ประสบการณ์มากข้ึน   

โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)  ตระหนักและให้ความส าคัญของเด็กและเยาวชน   จึงได้ก าหนดจัด
งานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี  2563  ขึ้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์



ระหว่างกัน  และส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการ
แสดงออกและมปีฏิสัมพันธ์ในการแสดงออกร่วมกับผู้อ่ืนมากข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ และรู้บทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชนที่ดี 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกร่วมกับผู้อ่ืน  ท าให้เกิดความร่วมมือและอยากเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน

มากข้ึน อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมการแสดงร่วมกัน   
3. เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเมตตากรุณา ให้ความรัก ความเอา

ใจใส่ต่อเด็กและเยาวชน และช่วยกันส่งเสริมให้เด็กไทยเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

 
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ 

เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. ติดตามผลและประเมินผลโครงการ 

 

 
 
 

พ.ค.62 - มี.ค.63 

 
 
 

นางสาวกนกวรณ  โกมล 
 

 
5. งบประมาณ 

รายการกิจกรรม จ านวนเงินที่ตั้งไว้ เงินที่ใช ้ ผลการเบิกจ่าย 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 4,000 5,000 มากกว่างบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่

 

เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 
สภาพความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) 
ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ 

√  ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความสนุกสนานในการร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100   

√  ร้อยละ 100 

 
7. ปัญหาอุปสรรค 
 
 
8. แนวทางการพัฒนาข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 
                                                         ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                       (นางสาวกนกวรรณ โกมล ) 
 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 

............................................................. .................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................   

 

                                                         ลงชื่อ...............................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                                                        (นางสาวจารุชา สมศรี) 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
หลักฐานเอกสารประกอบการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

           กิจกรรม   
  บันทึกข้อความขออนุมัติ/โครงการ/กิจกรรม 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ก าหนดการจัดกิจกรรม 
  แบบประเมินความคิดเห็น/แบบประเมินความพึงพอใจ 
  ภาพประกอบการด าเนินงานตาม กิจกรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม   วันเด็ก 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  โกมล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
        เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนา ชาติบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เพ่ือเตรียมพร้อมให้เด็กเป็นก าลังของชาติจึงควรมีการส่งเสริมให้เด็กมีความขยัน หมั่น
ศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละ รู้จัก
สิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งรักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  และ      
สาธารณสมบัติ หากเด็กตระหนักถึง อนาคตของตนเอง และของชาติโดยการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมานั้นก็จะ
ได้ชื่อว่าเป็น "เด็กดี" และประเทศชาติก็จะเจริญ รุ่งเรือง เพ่ือกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันส าคัญของ
ตนในประเทศ จึงได้มีการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติขึ้นทุกปี เพ่ือรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมไทยได้ตระหนักถึง
บทบาทและเล็งเห็น ความส าคัญของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งที่อยู่ในระบบและนอก 
ระบบทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

  2.  วัตถุประสงค์   
1) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
2) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี 
3) เพ่ือเป็นต้นแบบในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง 
4) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
6) เพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่นมากขึ้น 

 
3.เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน   341  คน คณะครูและผู้ปกครอง 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



4.วิธีการด าเนินงาน 
 

 
ที ่
 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมหารือ เพ่ือขอความเห็นในการก าหนดรูปแบบการ
จัดงาน 

ธันวา 2561 นางสาวกนกวรรณ โกมล 

2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ ธันวา 2561 นางสาวกนกวรรณ โกมล 
3 จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม มกราคม 2562 นางสาวกนกวรรณ โกมล 

4 จัดเตรียมสถานที่ มกราคม 2562 นางสาวกนกวรรณ โกมล 
5 
 
 

จัดกิจกรรม ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอ่านสาสน์วันเด็ก จาก
นายกรัฐมนตรี 
2. การแสดงบนเวทีของนักเรียน 
3. กิจกรรมกลางแจ้ง 
4. คณะครูและผู้ปกครองเครือข่ายร่วมแจกของขวัญ 

10 มกราคม 2562 นางสาวกนกวรรณ โกมล 

6 ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน มกราคม 2562 นางสาวกนกวรรณ โกมล 
 
5.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 10 มกราคม 2562  สถานที่โรงเรียนคลองห้า 
 
6.งบประมาณ 
 6.1  งบประมาณ  จ านวน  4,000  บาท 

6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1. ค่าวัสดุ 500 
2. ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที  2,000 
3. ค่าอาหาร 1,500 

 
 
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1.ปัจจัยความเสี่ยง 
  
 2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   
 
 
 
 
 
 



8.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 
ตัวชี้วัด 

 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี 75 % 
2. นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 80 % 
3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 80% 
4. ครอบครัวมีความรักและความอบอุ่นมากขึ้น 80 % 

 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเข้ากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นด้วยความสนุกสนานรื่นเริง  มีภาวะผู้น า
และผู้ตามที่ดี  

     
  

                                                                               ลงชื่อ ......................................................ผู้
เสนอกิจกรรม                                     

                                                                    ( นางสาวกนกวรรณ  โกมล ) 
                                                 
 

                                                             ลงชื่อ ……………………………………...……..ผู้เห็นชอบกิจกรรม        

                                                                (นางชไมพร  ฉายเหมือนวงศ์) 

                              
                                                      ลงชื่อ ........................................................ผูอ้นุมัติกิจกรรม 
                                                                   ( นางสาวจารุชา  สมศรี )  

                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า  
             

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

      ค าสั่งโรงเรียนคลองห้า 
     ที่ ๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
......................................................................................... 

  
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กทุกคน ได้รู้ถึงความส าคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ 

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังนั้นเพ่ือให้การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๓  ในวันศุกร์ที่  ๑o  มกราคม ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ              
จึงแต่งตั้งคณะท างาน  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าและปรึกษาในการจัดกิจกรรม
 ประกอบไปด้วย 

 ๑.๑ นางสาวจารุชา  สมศรี    ประธาน  
 ๑.๒ นางสาวมณีพร  บุญสุข    รองประธาน  
 ๑.๓ นายกรินทร  เกิดผล    กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวปาริชาต ิ ประเดิมวงศ์   กรรมการ 
 ๑.๕ นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง   กรรมการ 
 ๑.๖ นางสาวกนกวรรณ โกมล    กรรมการ/เลขานุการ 
 

      ๒. คณะกรรมการจัดอาคารสถานที่ มีหน้าที่เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็น
ระเบียบ ระบบเครื่องเสียง และอ่ืนๆตามความเหมาะสม ประกอบไปด้วย 

 ๒.๑ นายกรินทร  เกิดผล    ประธาน  
 ๒.๒ นางสาวมณีพร  บุญสุข    กรรมการ   
 ๒.๓ นางสาวกิติยา  มารศรี    กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวจันทิมา  นาคะ    กรรมการ 
 ๒.๕ นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง   กรรมการ 
 ๒.๖ นางสาวปาริชาต ิ ประเดิมวงศ์   กรรมการ 
 ๒.๗ นางสาวอรอนงค์ อ้วนวงษ์    กรรมการ 
 ๒.๘ นายบัญชา  ผ่ายภูเขียว   กรรมการ 
 ๒.๙ นางสาวสุพรรษา เนาวะราช   กรรมการ 
 ๒.๑o นางสาวกนกวรรณ โกมล    กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวนริศรา ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวกรรณิการ์ นิราศภัย   กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวทิพย์จันทร์ ทิพวัน    กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางสาวแจ่มใส พรหมแทน่   กรรมการ 
 ๒.๑๕ นางสาวกชมน  ผลสินธุ ์    กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางสาวจิราวรรณ แก้วกาง    กรรมการ 



 ๒.๑๗ นายมงคล   ปิ่นงาม    กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางสาวกนกวรรณ ใจสวย    กรรมการ 
 ๒.๑๙ นายสุจินดา  ช่างหลอม   กรรมการ 
 ๒.๒o นางสาวพัชยา  เสียงเพราะ   กรรมการ 
 ๒.๒๑ นางสาวจันทร์มณี อุทิศผล    กรรมการ 
 ๒.๒๒ นายสุรวุฒ ิ  ภิรมย์ราช   กรรมการและเลขานุการ 
  

          ๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่อ านวยการจัดกิจกรรมเพื่อให้งานเป็นไปตามล าดับขั้นตอน
ของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย 

   ๓.๑ นางสาวกิติยา  มารศรี    ประธาน 
 ๓.๒ นางสาวจันทิมา  นาคะ    กรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวปาริชาต ิ ประเดิมวงศ์   กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวสุพรรษา เนาวะราช   กรรมการและเลขานุการ 
 

      ๔.  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมกลางแจ้ง มีหน้าที่เตรียมการแสดง อ านวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมบนเวที ประกอบไปด้วย 
 ๔.๑ นางสาวอรอนงค์ อ้วนวงษ์    ประธานกรรมการ  
 ๔.๒ นางสาวกนกวรรณ โกมล    กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวกนกวรรณ ใจสวย    กรรมการ 
 ๔.๔ นายสุจินดา  ช่างหลอม   กรรมการ 
 ๔.๕ นายสุรวุฒิ  ภิรมย์ราช   กรรมการ 
 ๔.๖ นางสาวพัชยา             เสียงเพราะ   กรรมการและเลขานุการ  
  

       ๕. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองท่ีมาร่วม
กิจกรรมประกอบไปด้วย 

 ๕.๑ นางสาวแจ่มใส  พรหมแท่น   ประธานกรรมการ  
 ๕.๒ นางสาวจิราวรรณ แก้วกาง    กรรมการ 
 ๕.๓ นางสาวกนกวรรณ โกมล    กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาวกชมน  ผลสินธุ ์    กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวกนกวรรณ ใจสวย    กรรมการและเลขานุการ  

 

  ๖. คณะกรรมการฝ่ายเตรียมของขวัญ/รางวัล และทุนการศึกษา มีหน้าที่จัดเตรียมของขวัญ/
รางวัลและทุนการศึกษา ประกอบด้วย 

 ๖.๑ นางสาวกิติยา  มารศรี    ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาวสุพรรษา เนาวะราช   กรรมการ   

 ๖.๓ นางสาวนริศรา  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
 ๖.๔ นางสาวจันทร์มณี อุทิศผล    กรรมการ   
 ๖.๕ นางกรรณิการ์  นิราศภัย   กรรมการ 
 ๖.๖ นายบัญชา  ผ่ายภูเขียว   กรรมการ 
 ๖.๗ นางสาวทิพย์จันทร์ ทิพวัน    กรรมการและเลขานุการ  
 

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายซุ้มอาหาร มีหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง
ที่มาให้บริการแจกอาหาร 
     ๗.๑ นางสาวมณีพร  บุญสุข    ประธานกรรมการ 



     ๗.๒ นายกรินทร  เกิดผล    กรรมการ 
     ๗.๓ นายมงคล  ปิ่นงาม    กรรมการ 
     ๗.๔ นายสุจินดา  ช่างหลอม   กรรมการ 
     ๗.๕ นางสาวกนกวรรณ ใจสวย    กรรมการ  
        ๗.๗ นายบัญชา  ผ่ายภูเขียว   กรรมการ 
     ๗.๘ นางสาวจันทิมา  นาคะ    กรรมการและเลขานุการ  
 

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมทุกกิจกรรม  ประกอบด้วย 
       ๘.๑ นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง   ประธานกรรมการ 
       ๘.๒ นายสุรวุฒ ิ  ภิรมย์ราช   กรรมการ 
       ๘.๓ นางสาวกชมน  ผลสินธุ ์    กรรมการและเลขานุการ 
  

   ๙. คณะกรรมการประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผล/รายงานผลการจัดกิจกรรม 
       ๙.๑ นางสาวกนกวรรณ โกมล    ประธานกรรมการ 
             ๙.๒ นางกรรณิการ์  นิราศภัย   กรรมการและเลขานุการ 

    

 ให้ผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้
เสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและสถานศึกษา 
  
 สั่ง ณ วันที่  ๓  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  
 
 
       
                          ( นางสาวจารชุา  สมศรี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
 

 

 
 
 

  



 
ก ำหนดกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 

วันศุกร์ที่  10 มกรำคม  2563 
ณ  โรงเรียนคลองห้ำ (พฤกษชัฎฯ) 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี  

************************************** 
เวลำ 08.00 น. -  นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
เวลำ 09.00 น. - ประธานในพิธีอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี และเปิดงานวันเด็ก 

    แห่งชาติ 
เวลำ 09.30 น.  - กิจกรรมการแสดงของนักเรียน 

 - ชั้นอนุบาล 2 
 - ชั้นอนุบาล 3 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
- กิจกรรมกลางแจ้ง (บริเวณสนามหญ้า) 
 - เหยียบลูกโป่ง 
 - เก้าอี้ดนตรี 
 - กินวิบาก (6 ฐาน ทีมละ 6 คน) 

เวลำ   11.30 น  -  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลำ  13.00 น.  -  กิจกรรมการแสดงของนักเรียน 
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
       
เวลำ   14.00 น. -  กลับบ้าน 
หมำยเหตุ  1.    นักเรียนแต่งชุดตามอัธยาศัย 

2. คุณครูใส่ชุดในธีม “Back to school” 
 
 

 

 



แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ปีการศึกษา  2562   

 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)   
*************************************** 

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย     ลงในช่องที่เหมาะสมตามความเป็นจริง  เพ่ือเป็นเป็นแนวทางในการ 
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
  

ข้อ
ที ่

ประเด็นพิจารณา 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ โครงการ      
2. ความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ      
3. กิจกรรมในโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด      
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
5. การเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม      
6 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
7 สิ่งอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม      
8 ของรางวัลมีความเหมาะสม      
9 การให้บริการซุ้มอาหารมีความเหมาะสม      
10 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในภาพรวม      

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ปีการศึกษา  2562   

 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)   
*************************************** 

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย     ลงในช่องที่เหมาะสมตามความเป็นจริง  เพ่ือเป็นเป็นแนวทางในการ 
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
  

ข้อ
ที ่

ประเด็นพิจารณา 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ โครงการ 88.51 11.49 - - - 
2. ความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ 72.73 25.76 1.51 - - 
3. กิจกรรมในโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 89.58 10.42 - - - 
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 84.63 15.37 - - - 
5. การเปดิโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม 95.68 4.32 - - - 
6 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 60.61 33.33 6.06 - - 
7 สิ่งอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม 92.58 7.42 - - - 
8 ของรางวัลมีความเหมาะสม 85.67 14.33 - - - 
9 การให้บริการซุ้มอาหารมีความเหมาะสม 87.06 12.94 - - - 
10 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในภาพรวม 77.27 22.73 - - - 

รวมคะแนน 834.32 158.11 7.57 - - 
คะแนนเฉลี่ย 83.43 15.81 3.79 - - 
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