
              สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
รหัสกิจกรรม  8.11   
ชื่อกิจกรรม    “กิจกรรมต้นกลา้ความดี ของหายได้คืน ” 
รหัสโครงการที่   8    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา 

         ศาสนาและวัฒนธรรม  สูโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
 

                    

 
โดย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 



 
                      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
ท่ี                      วันท่ี  ..13....เดือน........พฤษภาคม...... พ.ศ. .........2563.............                            
เร่ือง  การรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการโรงเรียนสุจริต  
 “กิจกรรมต้นกล้าความดี  ของหายได้คืน ”  ประจ าปี 2563 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต 
“กิจกรรมต้นกล้าความดี ของหายได้คืน” ประจ าปี 2563  ในรอบระยะเวลา 6  เดือน ช่วงเวลา ตุลาคม  2562  
-  30  มีนาคม 2563   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่ง
สอดคล้องกับกิจกรรม พบทรัพย์สินของมีค่า คืนเจ้าของ จ านวน 28 ท่าน  ดังรายงานภาพถ่ายข้างต้น และได้
มอบเกียรติบัตร เป็นผลงานท่ีกระท าความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน  แสดงให้เห็นความมีคุณธรรม และ
จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน  สมดัง“กิจกรรมต้นกล้าความดี” 
ของหายได้คืน ประจ าปี  2563  เรียบร้อยแล้ว ผลการด าเนินงานตามรายละเอียดดังแนบ 
 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
   ลงชื่อ            ศรีอนงค์   ลิ้มสมบูรณ์  
        (นางศรีอนงค์     ลิ้มสมบูรณ)์ 
        ผู้รับผิดชอบ 
 
   ลงชื่อ          สมชาย  มีสุวรรณ   
       (นายสมชาย  มีสุวรรณ) 
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
   ลงชื่อ               รดา     จันทร์หอม   
       (นางสาวรดา      จันทร์หอม) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
   ลงชื่อ           อาภาพร   วรรณสุนธยา   
           (นางสาวอาภาพร   วรรณสุนธยา) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 



 
                          ค าน า 

 
      ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ด าเนินการตามโครงการอัตลักษณ์
ผู้เรียน  โครงการโรงเรียนสุจริต   “กิจกรรมต้นกล้าความดี ของหายได้คืน ” ประจ าปี 2563   ของโรงเรียน
โพธิ์ทอง “จินดามณี”   เพื่อปฏิบั ติตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการกระท าผิด ต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ัน
ทุกรูปแบบ และสร้างความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  
และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   การเป็นแบบอย่างท่ีดีของโรงเรียน สังคม ประเทศชาติ   และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามศักยภาพของตนเอง  
     ในการด าเนินการ “กิจกรรมต้นกล้าความดี ของหายได้คืน”    สามารถส าเร็จตามวัตถุประสงค์    
และความร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู ช่างสี      และนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   
 
     จึงขอขอบพระคุณมา  ณ   โอกาสนี้ 
   
 
 
 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
            หน้า 
ส่วนที่ 1  โครงการ 

   โครงการ         1 
 
 
ส่วนที่ 2  สรุปและประเมินผลโครงการ 

   แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน 
   แบบสรุปและประเมินผลโครงการ 

 
ส่วนที่ 3  ประมวลภาพ 

    ประมวลภาพ 
   ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี) 

 
ส่วนท่ี 4   ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1   
กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
สรุปและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
                              …………………………………… 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
  1. กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                                                                               ศาสนาและวัฒนธรรม   
  2. ช่ือกิจกรรม/โครงการ    โรงเรียนสุจริต  

อัตลักษณ์ผู้เรียน 
      อยู่ในงาน      ผู้เรียนเป็นคนดี 
                                                                           
      มาตรฐานท่ี/ตัวบ่งช้ีท่ี     1  / 1.1  
  3. ประเมินผลการด าเนินงาน            วันท่ี   13  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2563 

(ระยะเวลา 6 เดือน) 
                                                                                                               
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกิจกรรม/โครงการ  
 
  ตอนท่ี 1 
  1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ คือ  

 1.   เพื่อให้นักเรียนมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
     2.   เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  ต่อการการทุจริต และคอรัปชั่น 

     3.   เพื่อให้นักเรียนมีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย จิตใจ  ไมอ่ยู่ภายใต้อ่านาจฝ่ายต่่า   

                   มีสติ  รู้ตัว รู้คิด รู้ท่า ด่ารงตนอยู่ภายในเศรษฐกิจพอเพียง   

      

 

 

 

 

 
 



  2. เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ       
             1. นักเรียนมีความกตัญญู ต่อผู้มีพระคณุ   แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน 

                  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   

 2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ทุกประเภท 

             3. นักเรียนมีความเสียสละ อดทน อดกล้ัน  ท่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากวา่ประโยชน์ส่วนตัว 

             4. นักเรียนมีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย จติใจ  ไมอ่ยู่ภายใต้อ่านาจฝ่ายต่่า  ไม่ติดสารเสพติด   มีสติ   

                  รูตั้ว รู้คิด รู้ท่า ด่ารงตนอยู่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง   

             5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของโรงเรียนและสังคมต่อไป 

 
3. ระยะเวลาด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ  

   3.1 ระยะเวลาท่ีก าหนดในแผน เริ่มวันท่ี   1 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2562 
       ส้ินสุดวันท่ี  30 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2563 
   3.2 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง เริ่มวันท่ี     5 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2562 
       ส้ินสุดวันท่ี  30 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2563 
       เป็นโครงการต่อเนื่อง   

  4. การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม/โครงการแยกตามประเภทเงิน ดังนี้ 
          ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) จ่ายตามจริง (บาท) 

   เงินอุดหนุน  ……………-……………  ………1,000………….. 

   เงินเรียนฟรี 15 ปี  ……………………………..  …………………….. 

   เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ ……………-…………..  ………………..….. 
     
 ตอนที่ 2  การประเมินผลของกิจกรรม/โครงการ  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น.....1,126......คน คิดเป็นร้อยละ
จ าแนกได้ดังนี้ 

   ผู้บริหาร…………………1……………………คน 

   ครู………………….………63…………………คน 

   ผู้ปกครอง………………-……………………คน 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน………………………………คน 

   นักเรียน……………1052…………………คน 

   อื่นๆ.............10...........คน   ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
 



 2. การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
 เกณฑ์การประเมิน 
 1  หมายถึง ปรับปรุง ประเมินแล้วอยู่ในระดับ 0 – 49% 
 2  หมายถึง พอใช้ ประเมินแล้วอยู่ในระดับ 50 – 59% 
 3  หมายถึง ปานกลาง ประเมินแล้วอยู่ในระดับ 60 – 69% 
 4  หมายถึง ดี ประเมินแล้วอยู่ในระดับ 70 – 79% 
 5  หมายถึง ดีมาก ประเมินแล้วอยู่ในระดับ 80 – 100% 
 

(โปรดใส่จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ตามรายการท่ีเป็นจริง และ/หรือเห็นว่าเหมาะสม) 
 

รายการที่ประเมิน 
คะแนนที่ประเมิน หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
1. โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน/
มาตรฐานการศึกษา มากน้อยเพียงใด 

      

2. มีการวางแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนมากน้อยเพียงใด       
3. สถานท่ีในการด าเนินงานมีความพร้อมและเพียงพอมากน้อยเพียงใด       
4. วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เหมาะสม
หรือเพียงพอในระดับใด 

      

5. ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ/งานมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

      

6. การด าเนินงานมีขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นไปตาม
ก าหนดเวลามากน้อยเพียงใด 

      

7.ผลของการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายมาก
น้อยเพียงใด 

      

8. ผลของการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อนกัเรียน/ครู/ผู้บริหาร
มากน้อยเพียงใด 

      

                         รวมผลทุกช่อง 34 
                         คิดเป็นร้อยละ 85.00 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   นักเรียนที่เก็บของมีค่า  ทรัพย์สิน  ได้คืนเจ้าของ มีความรู้สึกภูมิใจ  ที่ได้คืนเจ้าของ แต่ละคนที่ของหาย
คงจะเดือดร้อน  เห็นใจในอกเขา อกเราบ้าง  ของใคร ของใครก็รัก และหวง ถ้าหายไป แล้วได้คืนมา
นับเป็นความซ่ือสัตย์ สุจริตของผู้ที่เก็บได้แล้วน ามาคืน  เป็นการบอกถึงความมีคุณธรรม และจริยธรรม
ของบุคคลที่พบ หรือเก็บได้  เป็นผูท้ี่มีคุณธรรมอย่างสูง  ต้องกราบขอบพระคุณกับทุกๆ ความดีที่ทุกคนได้
กระท าและปฏิบัติกันด้วยความจริงใจ และด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต จริงๆๆ 
             



สรุปผล การประเมินผลของกิจกรรม/โครงการนี้ เป็นอย่างไร 
   เป็นท่ีพอใจ   ควรปรับปรุง 

 
 
          ลงชื่อ      ศรีอนงค์    ลิ้มสมบูรณ์ ผู้รายงาน 
             ( นางศรีอนงค์      ลิ้มสมบูรณ์) 
                  ต าแหน่ง ครู   คศ. 2 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน         
            
             

     ลงชื่อ     สมชาย    มีสุวรรณ      
            (นายสมชาย     มีสุวรรณ) 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ      
           
         
     ลงชื่อ           รดา      จันทร์หอม    
               (นางสาวรดา      จันทร์หอม) 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน         
            
             

     ลงชื่อ          อาภาพร   วรรณสุนธยา    
             (นางสาวอาภาพร   วรรณสุนธยา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 

 
 
 

 
 


