
              สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ชื่อกิจกรรม        โรงเรียนสุจริต 

รหัสโครงการที ่ 8.11  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                           ศาสนาและวัฒนธรรม สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

   

                          

                                      

โดย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง 

 



                      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
ที ่                    วันที่  ..5...เดือน.....ตุลาคม ...... พ.ศ. .......2564............                            
เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการอัฒลักษณ์ผู้เรียน โครงการโรงเรียนสุจริต ประจ าปี  2564 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 

 ด้วยกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มสาระ ตามโครงการอัตลักษณ์ผู้เรียน  โครงการโรงเรียนสุจริต ประจ าปี  2564 

 บัดนี้การจัดด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบ
รายงานที่แนบมาพร้อมนี้ 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
   ลงช่ือ         
        (นางศรีอนงค์     ลิ้มสมบูรณ์) 
        ผู้รับผิดชอบ 
 
   ลงช่ือ         
       (นายสมชาย      มีสุวรรณ) 
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
   ลงช่ือ         
       (. นางสาวสริริักษ์   นักดนตรี) 
    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
   ลงช่ือ        
             (นายบรรจบ     เฉลยมรรค) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 



                          ค าน า 
 

      โครงการอัตลักษณ์ผู้เรียน โครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   จัดท าเพ่ือ
ปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยด าเนินกิจกรรม
อย่างเป็นระบบ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา การ
วางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศติดตามผล และประเมินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือน าผลการประเมิน
โครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ผลการด าเนินงานช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เยาวชนมีทักษะกระบวนการ
คิด  ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และการเป็นแบบอย่างที่ดีของ
โรงเรียนและสังคม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามศักยภาพของตนเอง  
     ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามโครงการและประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต ท าให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่
ก าหนด ซึ่งประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้ในการ
พัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป  
   
 
 
 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
            หน้า 
ส่วนที่ 1  โครงการ 

   โครงการ 
   กิจกรรม  
            

 
ส่วนที่ 2  สรุปและประเมินผลโครงการ 

   แบบรายงานผลการด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม 
   รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ส่วนที่ 3  ภาคนวก 

    ก าหนดการ / ค ากล่าวเปิด – ปิดงาน 
    ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี  
    แบบสอบถาม 
   ภาพประกอบ 
   

 
ส่วนที่ 4    ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

ส่วนที่ 1   
กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
สรุปและประเมินผลกิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม(ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

................................................................. ................................. 
1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนสุจริต 
2. เป็นงานโครงการ/กิจกรรม 

     (   / ) ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1  โครงการที่ 8  กิจกรรมที่...11 
     (     ) ไม่ไดก้ าหนดในแผน 

3. สนองต่อมาตรฐานการศึกษาที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ตัวชี้วัดที่   1.1  

4. ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2563  สิ้นสุด  30  กันยายน   2564 
5. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม        ครูศรีอนงค์   ลิ้มสมบูรณ์ 
6. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/กิจกรรม  

6.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิด  ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ  

6.2 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม และเจตคติที่ดี   ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  

6.3 เพื่อส่งเสริม และยกย่องพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต  
    7.   เป้าหมาย 
 7.1 ด้านปริมาณ  
                นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วม  จ านวนทั้งสิ้น 1,111  คน 
           7.2 ด้านคุณภาพ    
                   1. นักเรียน มคีวามรู้และเข้าใจ มีเจตคติและพฤติกรรมที่ดี ร้อยละ 80 
                         ตามคุณลักษณะ 5 ประการ  ตาม กระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่าง 
                         พอเพียง และมีจิตสาธารณะ  

 2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ เข้าใจ และมีความตระหนัก    

      และขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียน  

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 

ที่มา ตามแผน 
สภาพการใช้เงินงบประมาณ 

ใช้จริง คงเหลือ ใช้เกิน 
เงินอุดหนุนรายหัว        1,000       1,000           -            - 

เงินเรียนฟรี 15 ปี - - - - 
รายได้สถานศึกษา - - - - 

เงินอ่ืน ๆ  - - - - 



9. การประเมินโครงการ/งาน/กิจกรรม 

9.1.1 จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 
                  (   )  มากเกินไป     ( /  )   เหมาะสมดี  (   )   ยังต้องปรับปรุง 

9.1.2 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการด าเนินการ 
            (  / )  ได้รับความร่วมมือดีมาก   (   )   ได้รับความร่วมมือพอควร(   )   ได้รับความร่วมมือน้อย 

9.1.3 งาน/กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสม 
       ( /  )   ดี       (   )   พอใช้   (   )   ต้องปรับปรุง 
9.1.4 สถานที่ใช้ในการด าเนินการ  มีความเหมาะสมเพียงใด 

        (  / )   มาก               (    )   ปานกลาง   (   )   น้อย 
9.1.5 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
       ( /  )   ตามท่ีระบุไว้ในแผน     (   )   เรว็กว่าที่ระบุไว้ในแผน (   )   ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน 
9.1.6 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง  (ระบุ) 

           ( /  )   สูงกว่าเป้าหมาย     (    )   เท่ากับเป้าหมาย  (   )   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
9.1.7 เครื่องมือประเมินความส าเร็จของงาน (โปรดแนบมาด้วย) 

           ( /  )   แบบประเมินผล     (   )   แบบสังเกต (   )   ผลการประชุมสรุปงาน  
           (   )   อ่ืนๆ ........................................................... 

9.2 ด้านกระบวนการ 
9.2.1  ความสอดคล้องกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน 

        (  / )  สอดคล้อง       (   )  ไม่สอดคล้อง เพราะ...................................................... 
  9.2.2 กระบวนการท างาน 
         ( /  )  เป็นระบบครบตามวงจร PDCA   (    ) ยังไม่เป็นระบบตามวงจร PDCA เพราะ............... 
9.2.3  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

         ( /  )  มาก  (    )  ปานกลาง    (   )  น้อย (   )  ไม่มีส่วนร่วม 
9.3  ด้านผลการด าเนินงาน 

9.3.1 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
     ( /  )  ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (   )  อยู่ในระหว่างด าเนินการ             (   )  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
    9.3.2. ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

           (  / )  สูงกว่าเป้าหมาย ( ร้อยละ…85…. ) (   )   เท่ากับเป้าหมาย  ( ร้อยละ………………….) 
   (   )  ต่ ากว่าเป้าหมาย  ( ร้อยละ………………….) 
 
 
 
 



9.3.3 ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 
     ( /  )   สูงกว่าเป้าหมาย ( ระบุเหตุผล) นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือ…… 
     (   )   เท่ากับเป้าหมาย   

  (   )   ต่ ากว่าเป้าหมาย( ระบุเหตุผล)……………………………………………………………………………… 
9.3.4  การด าเนินงานเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 
ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน 

นักเรียน ครู ผู้บริหาร/สถานศึกษา/คณะกรรมการ
สถานศึกษาชุมชน และอ่ืน ๆ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.คุณภาพผู้เรียน  1111 100 55 100  

1.1ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

     นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 ท าให้ผลสัมฤทธิ์การด าเนิน
กิจกรรมดีขึ้น 

3.กระบวน
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     มีการด าเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน 
ที่ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

       
       

 
10. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข  
10    

เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/สาเหตุ การปรับปรุงแก้ไข 
ผลการปรับปรุงแก้ไข 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

บุคลากร          
วัสดุอุปกรณ์     -       

สถานที่    -       

กิจกรรม    -      
ประสานงาน   -      

งบประมาณ   -     
 

 
 
 
 



11. ข้อเสนอแนะ  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
           - 

12. โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการแล้ว  ควรด าเนินกิจกรรม/งาน /โครงการนี้ในปี
การศึกษาต่อไปหรือไม่  อย่างไร 
              โครงการโรงเรียนสุจริต  มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การศึกษาในระบบและนอก
ระบบ เพื่อการสร้างนักเรยีนให้เป็น คนเก่งคนดี ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกใน
การปอ้งกันและ ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนใน โรงเรียนสุจริต  การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และผู้เรียน
เกิด คุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาต่อไป 
 
    ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
          (นางศรีอนงค์   ลิ้มสมบูรณ์) 

                                          5   ตุลาคม   2564 
ความเห็นรองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มที่เก่ียวข้อง 
........................................................................................................................ ......................................... 
        ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                 (นางสาวสิริรักษ์   นักดนตรี) 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 
 (   )  เพื่อโปรดทราบ   (   )  เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ 
 
   ลงชื่อ.......................................................หัวหน้างานพัฒนานโยบายฯ 
                                  (นางจิรวัฒน์      หลวงวงษ์) 
1.  ทราบ 
2.  ............................................................ .............................................................................. .....................           
   ลงชื่อ..................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน  
           (นายบรรจบ    เฉลยมรรค) 
               5   ตุลาคม   2564 

 



 
รายงานผลการด าเนินโครงการที่ 8 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
         กิจกรรมที่ 8.11  ชื่อกิจกรรม โรงเรียนสุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564  

 

1.  หลักการและเหตุผล 
          ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการสร้างนักเรียนให้เป็น 
คนเก่งคนดี ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการ
ทุจริตคอรัปชั่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการ
ทุจริต” เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน โรงเรียน
สุจริต  การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และผู้เรียนให้เกิดตาม คุณลักษณะ 5 
ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ เพ่ือให้สถานศึกษา
ด าเนินโครงการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมโครงการ 

2. วัตถปุระสงค์ 
2.1  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิด  ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิต 

  สาธารณะ  

2.2   เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม และเจตคติที่ดี   ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี และเสริมสร้าง   
  คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  

2.3  เพื่อส่งเสริม และยกย่องพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต  
3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   3.1 ด้านปริมาณ  
                นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนเข้าร่วม  จ านวนทั้งสิ้น 1,166  คน 
    3.2 ด้านคุณภาพ    
                   1. นักเรียน มีความรู้และเข้าใจ มีเจตคติและพฤติกรรมที่ดี ร้อยละ 80 
                         ตามคุณลักษณะ 5 ประการ  ตาม กระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่าง 
                         พอเพียง และมีจิตสาธารณะ  

 2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ เข้าใจ และมีความตระหนัก    

      และขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียน  ของหายได้คืน 

ประเมินตามลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการ 



4. ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
1.  วางแผนการด าเนินกิจกรรม   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหายได้คืน  
4. ด าเนินการตามกิจกรรมของหายได้คืน 

              -สมุดบันทึกความดี ส าหรับผู้ที่พบของมีค่ามาส่งคืน 
             - รับ ส่งมอบของมีค่า คืนเจ้าของ 

5.  มอบใบเกียรติบัตรแด่ผู้ที่พบของมีค่า 
6. ท าหนังสือแสดงความชื่นชมไปยังสถานศึกษาเดิมและชื่นชมผู้ปกครองนักเรียน 
6.  สรุปประเมินผลโครงการ 

5.  งบประมาณที่ได้รับ  จ าแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน      .......1000....... บาท 
 4.2  เงินรายได้สถานศึกษา                           ....................    บาท 
 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี    ..................... บาท 
 4.4. เงินบริจาค      .................... บาท 
  รวม      .................... บาท 

6.  การประเมินโครงการ/กิจกรรม                    แบบประเมินโครงการ 

         6.1  ประชากรและตัวอย่าง 
               6.1.1  ประชากร   ได้แก่  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  120  คน 
               6.1.2  ตัวอย่าง ได้แก่   นักเรียน   100   คน  บุคลากรทางการศึกษา  20  คน 

         6.2 วิธีด าเนินการ   ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คร ู 20 16.67 

นักเรียน 100 83.33 
รวม 120 100 

 

        ผู้ตอบแบบสอบถาม          เป็นครู       จ านวน  ..........20...   คน    คิดเป็นร้อยละ .......16.67....   
          เป็นนักเรียน จ านวน  ..... 100.....  คน    คิดเป็นรอ้ยละ  ......83.33..... 
                       รวมทั้งสิ้น ...   120.....  คน    คิดเป็นร้อยละ ........100....... 
 



ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน / โครงการ 
แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน / โครงการ/กิจกรรม 

ชื่องาน / กิจกรรม        โรงเรียนสุจริต           กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ      
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
ค าชี้แจง        โปรดใส่เครื่องหมาย (/ ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน    
ระดับ 1 หมายถึง  ปรับปรุง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 40 %    
ระดับ 2  หมายถึง  พอใช้  ประเมินผลอยู่ในระดับ 40 -59  % 
ระดับ 3 หมายถึง   ปานกลาง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 -79 %       
ระดับ 4  หมายถึง  ดี  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 80 -89 %  
ระดับ 5  หมายถึง  ดีเยี่ยม  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 % 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ด้านปัจจัยที่ใช้      
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ    15 105 

   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง     120 
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ     5 115 

   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ    25 95 

   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน/ โครงการ     12 108 
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      

   2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ    36 84 

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนินโครงการ     29 91 
   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย    เชิงคุณภาพ 

   47 73 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

   39 81 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
    3.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด    17 103 
    3.2  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด    25 95 
    3.3  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด    96 24 

รวม    346 1094 
ค่าเฉลี่ย 4.75 

 



สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 )   
* ถ้าคะแนนเฉลี่ยตั่งแต่ 4 ขึ้นไป  แสดงว่าการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ  

( /  )    การด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ  (   )    การด าเนินงานควรปรับปรุง 

ตอนที่ 3    สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                      - 

7.  สรุปผลการประเมิน 
 1.  ผลการประเมินโครงการหลังการด าเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับ  94.50 
และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ 

1. ด้านปัจจัยที่ใช ้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  98.1 
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  93.71 
3. ประเมินผลการด าเนินงาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  92.33 

 2.  สรุปค่าใช้จ่าย 
          2.1.     เงิน อุดหนุน……….........1000.....………บาท ใช้ไป………….……..........1000……….บาท 
                                         เหลือ………...………….-.........……... บาท 

2.2.    เงินบก.ศ    ……………..-.…………… บาท  ใช้ไป…………-……..………….………....…บาท  
                     เหลือ………..-………………………...……บาท 
 2.3.    เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ....-.......บาท ใช้ไป………………..………-….………....…บาท  
                     เหลือ………………………-…………...……บาท 

2.4    เงินอื่นๆ บริจาคฯ………..…-…………………...บาท  
                   ใช้ไป………………-………..…..……...........บาท  
                    เหลือ………………-…………..……………..บาท 
                รวมใช้ไป........-........................บาท 

3. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของ โครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ ผลการ

ด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 

   1 นักเรียนมีทักษะในการคิด  ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และจิต  สาธารณะ  

     /    

   2 นักเรียนมีพฤติกรรม และเจตคติที่ดี   ในการปฏิบัติตนเป็นคน
ดีและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  

     /   

   3 เพื่อส่งเสริม และยกย่องพฤติกรรมการแสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริต  

    /       

 



4. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ที ่ เป้าหมาย / ตัวช้ีวัดของ โครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 นักเรยีน มีความรู้และเข้าใจ มีเจตคติและพฤติกรรมที่
ดี ร้อยละ 80 ตามคุณลักษณะ 5 ประการ  ตาม 
กระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต การอยู่
อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

    /   

2 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี

ความรู้ เข้าใจ และมีความตระหนัก และขับเคลื่อน

กิจกรรมโรงเรียน  ของหายได้คืน 

   /   

7. ข้อเสนอแนะ   - 
การประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตร 
กิจกรรม  โรงเรียนสุจริต 
 
 

จัดหาวัสดุ ตาม
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรพอเพียงต่อ
ความต้องการ 

วางแผนการจัดการ
เรียนรู้ แล้วจัด
อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

เตรียมอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับกิจกรรม 
ถ้าเกิดปัญหาให้
ยืดหยุ่นกิจกรรมตาม
ความเหมาะสม 

ความรู้ 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และเข้าใจในกิจกรรม 
ด าเนินการ ได้อย่างถูกต้อง 

คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม แสดงถึงพฤติกรรมการซื่อสัตย์สุจริต 

ผลลัพธ์ 4 มิติ 
วัตถุ 
ใช้จ่ายงบประมาณตามความเหมาะสม บุคคลที่ท าของหาย สามารถได้คืน 
สิ่งแวดล้อม 
    ท าให้สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยการต่อด าเนินกิจกรรม 
วัฒนธรรม  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีความใส่ใจ คิดตามกระบวนการคิด เอาใจเขาใส่ใจเรา   

สังคม    ท าให้ผู้ที่ด าเนินการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข สามารถช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงานให้กับโรงเรียน เกิด
ความสัมพันธ์อันดีกันระหว่างพ่ีกับน้องซึ่งท าให้เป็นการดูแลซึ่งกันและกัน 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3   
ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 

 ก าหนดการ / ค ากล่าวเป ด-ป ดงาน 
 ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   ที ่/  
 แบบสอบถาม 

 ภาพประกอบ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 



 

                 
               
                     อบรมการท าเว๊บไซดโ์รงเรียนสุจริต 
                       วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 
                       ณ   ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
          รับกระเป๋าเงินคืน 
   มีเงินสด จ านวน 500 บาท พร้อมกระเป๋า 
 

                 
                 
  26  ตุลาคม  2563  เวลา  17.30 น.   
   ด.ช.พงศกร  ป้อมค า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ท าเงินหาย 
   นายชาคริส  ดวงใจ   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4  ผู้เก็บได้ 
 
  
 
 



         
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564    ด.ช. ธนาเทพ   งามนุข  ม.1/2   
              พบเงิน จ านวน 100 บาท   ที่ บริเวณโดม 57 ปี 

              
 
     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563     ด.ช.ณัฐภูมิ   บุญทวี  ม.3/3 
  พบเงินจ านวน  20  บาท  ณ   บริเวณโรงอาหาร  
      
 



 

                
 

                       
 

เด็กหญิงพรกนก           เกตพนัธ์                  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
          เด็กหญงิเสาวลักษณ์     ขุนทอง                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/1 

พบเงินจ านวน  50 บาท   ณ   บริเวณ โรงอาหาร 
วันที่   25   มิถนุายน   2564 

 



 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 



              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              นางสาวบุษรินทร์  งามจริง ม.6/2 และ นางสาวสุกัญญา  พละพร 
 พบเงินสด  หน้าโรงอาหารโรงเรียน 
 วันที่ 17  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

โครงการอัตลักษณ์ผู้เรียน  กิจกรรม  โรงเรียนสุจริต  ผู้รับผิดชอบ ครูศรีอนงค์  ลิ้มสมบูรณ์ 
 

 

ที ่
 

ผลที่เกิดจากการด าเนินการ 
เกณฑ์ความพึงพอใจ  

หมายเหตุ 3 2 1 

1. ผลที่นักเรียนได้รับ 
1.1 มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากข้ึน 
1.2 มีการท างานเป็นหมู่คณะ  รักเพื่อน  รู้จักเสียสละ 
1.3 กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค ์
1.4 มีคุณธรรม   จริยธรรม 
1.5 มีความภมูิใจในท้องถิ่นตนเอง 

    

2. ผลที่ครูได้รับ 
2.1  สามารถน าความรู้มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข การเรียนรู้ 
       ของผู้เรียน 
2.2  สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหวา่งโรงเรียน  ชุมชนและ 
       คณะครู 
2.3  มีความภาคภมูิใจในหน้าท่ีที่ปฏิบัต ิ
2.4  ช่วยส่งเสริมในการปฏิบัติงานให้มีความเจริญก้าวหน้า 
2.5  ช่ือเสียงของโรงเรียน และคณะครูเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

    

3. ผลที่ชุมชนได้รับ 
3.1  ชุมชนมีความเช่ือมั่นและศรทัธาต่อโรงเรยีน 
3.2  ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรยีนการสอนและ 
        กิจกรรมต่าง ๆ 
3.3  ชุมชนได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการและด้าน 
        งบประมาณ 
3.4   ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรยีน 
3.5   ชุมชนมีความเช่ือมั่นในคุณภาพของนักเรียน 

    

  
รวมคะแนนทั้งสิน้ 

 
 

   

 
 

ลงชื่อ ………………………………….. 
      (นางศรีอนงค์  ลิ้มสมบูรณ์) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
 

 



แบบก ากับติดตามและนิเทศโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ อัตลักษณ์ผู้เรียน  กิจกรรม โรงเรียนสุจริต 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 

นิเทศติดตามคร้ังท่ี ………  เมื่อวันที่ ………..  เดือน………………………..พ.ศ…………… 
 

รายการ 
ระดับการประเมิน  

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

หลักการและเหตุผล 
     1.  มีความสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน 
     2.  มีความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากร 
วัตถุประสงค ์
    1.  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  
    2.  ระบุสิ่งท่ีต้องการชัดเจน 
เป้าหมาย 
    1.  ระบุสิ่งท่ีต้องการทั้งปริมาณและคุณคา่ 
    2.  สามารถตรวจรบัและประเมินผลได ้
กิจกรรม 
    1.  ก าหนดไว้ชัดเจนจนสามารถปฏิบัติงานได้ 
    2.  ทุกกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
    3.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
งบประมาณ 
   1.  ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน 
   2.  ก าหนดค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับกิจกรรม 
ประเมินผล 
   1.  มีเครื่องมือระบุไว้ชัดเจน 
    2. มีการประเมินผลอยา่งต่อเนือ่ง 

      

คะแนน       

รวมคะแนน   

สรุปผลการประเมิน 
 จากการประเมินโครงการ……………………………………………………………………….. 
ได้คะแนนรวม………….  คะแนน  มผีลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ…์………………………………… 

ผลการประเมิน         ผ่าน              ไม่ผ่าน      ควรปรับปรุง 
       ลงชื่อ …………………………. 
              (………………………….) 
             ผู้นิเทศ/ติดตามประเมินผล 

หมายเหตุ ผู้นิเทศ คือรองผู้อ านวยการแต่ละกลุ่มบริหารงานเป็นผูน้ิเทศ 

 
 
 



แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ  อัตลักษณ์ผู้เรียน  กิจกรรม  โรงเรียนสุจริต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูศรีอนงค์   ลิ้มสมบูรณ์  กิจกรรม โรงเรียนสุจริต   ปีการศึกษา   2563 

ประเมินคร้ังท่ี ………  เมื่อวันที ่………..  เดือน………………………..พ.ศ…………… 
 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

 
มี 

 
ไม่ม ี

ระดับคุณภาพ  
หมายเหต ุด ี

(3) 
พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
คณะกรรมการด าเนินงานชัดเจนและ
เหมาะสม 

      

2 มีความสอดคล้องต่อความต้องการ
ของโรงเรียนและผู้เรียน  

      

3 ระบุเกณฑ์ความส าเร็จ(ตัวชี้วัด)/
ระยะเวลาชัดเจน 

      

4 ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจน/สามารถ
ปฏิบัติได้ (มีความเป็นไปได้) 

      

5 ระบุวิธีประเมินผลชัดเจน       

6 นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม       
7 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ

ค่าใช้จ่าย 
      

8 ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม       
9 ความร่วมมือของผู้ร่วมโครงการ/

กิจกรรม 
      

10 มีการนิเทศก ากับติดตาม       

 คะแนนที่ได้     

 รวมคะแนน  ร้อยละ....... 
 

สรุปผลการประเมิน           การด าเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี       (22 -  30   คะแนน) 

 ควรปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม        (15 -  21   คะแนน) 

 ควรยุติโครงการ                            (14  คะแนนลงมา) 
 

      ลงชื่อ ………………………….  ผู้ประเมิน 
                            (………………………….) 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ตัวอย่างหนังสือแสดงความชื่นชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

ที่  ศธ 04343.16/325                                        โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                                        142   หมู่  6  ต.อ่างแก้ว   
                                        อ.โพธิ์ทอง   จ.อ่างทอง 14120 

              4    สิงหาคม    2564     

เรื่อง       ขอขอบคุณและขอชื่นชม 

เรียน      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศีลขันธาราม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ข้อมูลนักเรียนที่สร้างคุณงามความดี  จ านวน     1 ฉบับ 

                    ตามที่    เด็กชายพงษ์ศกร  จันทร์พวง    เลขประจ าตัว 16953     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3   
ได้สร้างความดีโดยเก็บเงินสดได้จ านวนหนึ่ง เมื่อวันที่   24  มิถุนายน  2564   ณ สถานที่ โดม 57  ปี ของ
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   จากการตรวจสอบพบว่า     เด็กชายพงษ์ศกร  จันทร์พวง     จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) และเป็นนักเรียนของท่าน ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าท่านปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนมาเป็นอย่างดีมีคุณลักษณะที่ดีจนกลายเป็นลักษณะ
นิสัยที่ดี   โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ขอขอบคุณและขอชื่นชมมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย 

                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                                                                    ขอแสดงความนับถือ 

                                 

                                                              (นายบรรจบ       เฉลยมรรค)) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
โทร. โทรสาร  035691828 

                                                          



ที่  ศธ 04343.16/325                                        โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                                        142   หมู่  6  ต.อ่างแก้ว   
                                        อ.โพธิ์ทอง   จ.อ่างทอง 14120 

              4    สิงหาคม    2564     

เรื่อง       ขอขอบคุณและขอชื่นชม 

เรียน      ผู้ปกครองนักเรียนของเด็กชายพงษ์กร  จันทร์พวง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ข้อมูลนักเรียนที่สร้างคุณงามความดี  จ านวน     1 ฉบับ 

                    ตามที่    เด็กชายพงษ์ศกร  จันทร์พวง    เลขประจ าตัว 16953     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3   
ได้สร้างความดีโดยเก็บเงินสดได้จ านวนหนึ่ง เมื่อวันที่   24  มิถุนายน  2564   ณ สถานที่ โดม 57  ปี ของ
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   จากการตรวจสอบพบว่า     เด็กชายพงษ์ศกร  จันทร์พวง     จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) และเป็นบุตรของท่าน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าท่านปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนมาเป็นอย่างดีมีคุณลักษณะที่ดีจนกลายเป็นลักษณะนิสัยที่
ดี   โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ขอขอบคุณและขอชื่นชมมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย 

                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                                                                    ขอแสดงความนับถือ 

                                 

                                                              (นายบรรจบ       เฉลยมรรค)) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
โทร. โทรสาร  035691828 

 

 



 
 
 
 
 
 
 


