
 



คำรับรอง 

ข้าพเจ้า นายจันทแสน วงศ์ชนะ ตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ขอรับรองว่า เอกสาร
ฉบับนี้เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการวันสำคัญและประเพณี ท้องถิ่น ประจำปีศึกษา 2565 ของ
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จริง 

 

 

 ลงชื่อ …………………………………….. 

(นายจันทแสน วงศ์ชนะ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

         31 มีนาคม 2565 

 

         คณะทำงาน 

       คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

 

              ผู้รับผิดชอบโครงการ 

              นายธนากร  ไชยเขียว 

           ตำแหน่ง ครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

โครงการวันสำคัญและประเพณีท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนในวัยเรียน ได้ ตระหนัก
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงำมในท้องถิ่นและวันสำคัญของชำติ คุณค่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะควำมคิดอย่างสร้างสรรค์ มีจินตนาการที่หลากหลาย มี นิสัยรักการอ่าน 
รักงานศิลปะ สืบสานวัฒนธรรมของชำติ วัฒนธรรมทำงภาษาไทยอย่างถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ทำงภาษาควบคู่
กันไป เลือกหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนำตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
ปฏิบัติตามพีธีกรรมทำงศำสนำให้ถูกต้อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เอ้ืออำทรกตัญญูกตเวทีต่อบุพกำรีและ
ผู้มีพระคุณ   

ประกอบด้วยกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศำสนาศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชำ วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ได้แก่ วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันแม่ 
แห่งชาติ วันพิธีไหว้ครู  วันอำลาสถาบันสำนฝันสู่รำลึก กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ  

ขอขอบคุณ นายจันทแสน วงศ์ชนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม คณะทำงานทุก
ท่านที่ ได้ร่วมมือร่วมใจการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 สำเร็จ
ด้วยดี  

 

 

                                                                                           นายธนากร  ไชยเขียว 

           ตำแหน่ง ครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

ที.่..........................................  
เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา2565  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการวันสำคัญ ได้ ดำเนินงานตำมโครงการเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าคณะครูและนักเรียนส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือ โครงการเป็นอยา่งดี และมีแนวคิด
ให้จัดทำอีกในปีการศึกษาต่อไป ข้ำพเจ้าและคณะครูโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ได้พำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ดังนี้  

1. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนมีการจัด เทียนจำนำพรรษา และเดินขบวนแห่เทียนจำ 
นำพรรษาไปถวายวัด พร้อมกับร่วมรับฟังธรรมเทศนำจำกท่ำนเจ้ำอำวำสวัดบ้ำนน้อย   

2. นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญของที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น  
2.1 กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนแต่ละชั้นจัดทำพาน ไหว้ครูและดอกไม้ธูปเทียน เพ่ือเข้าร่วมพิธีไหว้ครู  

2.3 วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม  
        วันแม่แห่งชาติ จัดพิธีถวายพระพร และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นให้กับแม่ที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน 
ประกวดคำขวัญวันแม่ มีการแสดงของนักเรียน  
        จากการ ดำเนินกิจกรรมตลอดท้ังปี ไม่พบปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม  จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
         ลงชื่อ.................................... 

           (นายธนากร  ไชยเขียว) 

               ตำแหน่ง  คร ู

                                                                                                 ผู้รับผดิชอบโครงกำร  

ความเห็นผู้บริหาร  

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

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

ลงชื่อ....................................  

(นายจันทแสน  วงศ์ชนะ)   

     ผู้อำนวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์โครงการ  
โครงการวันสำคัญและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565  

วิเคราะห์ส่วนประกอบของโครงการ  

ส่วนประกอบของโครงกำร  ไม่มี  มี หมำยเหตุ 

ชัดเจน  ไม่ชัดเจน 

1. ชื่อโครงการ  
 

✔ 
  

2. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ  
 

✔ 
  

3. ช่วงระยะเวลาของโครงการ  
 

✔ 
  

4. หลักการและเหตุผลของโครงการ  
 

✔ 
  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 

✔ 
  

6. เป้ำหมายของการปฏิบัติงำน  
 

✔ 
  

7. สถานที่ดำเนินการ  
 

✔ 
  

8. วิธีดำเนินการ  
 

✔ 
  

9. งบประมาณ  
 

✔ 
  

10. การติดตามและประเมินโครงการ  
 

✔ 
  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

✔ 
  

 

 

 

 

 

 

 



ข. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของโครงการ  

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของ
โครงการ  

สอดคล้อง  ไม่
สอดคล้อง  

ตรวจสอบ
ไม่ได้  

หมาย
เหตุ 

1. โครงการกับแผนงาน  ✔ 
   

2. ชื่อโครงการกับหลักการและเหตุผล  ✔ 
   

3. หลักการและเหตุผลกับวัตถุประสงค์  ✔ 
   

4. วัตถุประสงค์กับเป้าหมาย  ✔ 
   

5. เป้หมายกับวิธีดำเนินการ  ✔ 
   

6. วิธีดำเนินกำรกับงบประมำณ  ✔ 
   

7. วิธีดำเนินกำรกับการติดตามและ
ประเมิน โครงการ  

✔ 
   

 

ค. สรุปผลการวิเคราะห์โครงการ  

……………….…………………………………………….…ผู้วิเคราะห์  
 31 / สิงหาคม / 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงาน/โครงการ 

1. โครงการ วันสำคัญและประเพณีท้องถิ่น  
2. แผนงาน การบริหารทั่วไป  
3. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
(/) ด้ำนตัวบ่งชี้ขั้นพ้ืนฐำน (/) ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (/) ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม ศักยภาพ มี 

สุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายที่แข็งแรงมีความรู้ตามหลักสูตร สามารถ คิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทยและปลอดสารเสพติด   

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนากร  ไชยเขียว   
6. วัตถุประสงค์   

6.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อ 
ผู้มีพระคุณ  

6.2 เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมทำงภาษาไทยควบคู่กันไป  6.3 เพ่ือ
ปลูกฝังคณะครู นักเรียนให้มีนิสัยรักการอา่น มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นการพัฒนาการ เรียนการสอนให้มี
ทักษะการใช้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม   
เชิงคุณภาพ :   
3.1 คณะครู นักเรียนทุกคนสำมำรถปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตามประเพณี

อันดีงามของไทยได้อย่างถูกต้องร้อยละ 80  
3.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 90   

   3.3 นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น ใช้ภำษำไทยได้ตรงตามหลักเกณฑ์ทางภาษา และครูได้พัฒนา 
ปรับเปลี่ยนกำรเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นร้อยละ 80  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2565  
8. สถานที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  
9. งบประมาณ ได้รับจัดสรรจำกโรงเรียน 20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.ผลการดำเนินงานตามงาน/โครงการ 

เนื้อหาสาระการรายงานผล  ระดับ
คุณภาพ  

สรุป 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ  
1. สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด/โรงเรียน  

ดีมาก ดี
มาก 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสำมารถทางวิชาการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ดีมาก 

3. เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสู่ประชำคมอาเซียน  ดี 

เป้าหมายของงาน/โครงการ  
1. เป็นไปตามเปา้หมายของงาน/โครงการ  

ดีมาก ดี
มาก 

2. บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมายที่กำหนด  ดีมาก  

3. ระยะเวลาดำเนินการ มีความเหมาะสม  ดีมาก 

4. สถานที่ มีความเหมาะสม  ดีมาก 

งบประมาณ  
1. ความเพียงพอของงบประมาณ  

ดี  ดี 

2. กำรได้รับความสนับสนุนทางภาคเอกชน/ชุมชน  ดี 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการตามงาน/โครงการ  
1. กำรประชุมวำงแผนสร้างความเข้าใจ  

ดี ดี
มาก 

2. มีค ำสั่งมอบหมายชัดเจนคลุมภาระงาน  ดีมาก 

3. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์  ดี 

4. กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ  ดี 

5. ความพร้อมของนักเรียนและบุคลากร  ดี  

6. การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ  ดีมำก 

7. กิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ  ดีมำก 

8. นักเรียนมีส่วนร่วม ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย  ดีมาก  



เนื้อหาสาระการรายงานผล  ระดับ
คุณภาพ  

สรุป 

การสนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  
1. โครงการ/กิจกรรมสนองการประกันคุณภาพการศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-4.4  

ดีมาก  ดี
มาก 

การสนองกลยุทธ์/พันธกิจ/ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  
1. โครงการ/กิจกรรมสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ …  

ดีมาก ดี
มาก 

2. โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัดของฝ่ายการบริหารงานทั่วไป ข้อที่…  ดีมาก  

3. โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับเป้ำประสงค์ของฝ่ำยกำรบริหำรงำนทั่วไป ข้อ
ที่…  

ดีมาก 

สรุปผลระดับคุณภาพโดยรวม  ดีมาก  ดี
มาก 

 
จากตารางพบว่า ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความคาดหวัง/ผลการปฏิบัติงาน  ในการประเมินงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่ำเฉลี่ย 93.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ด้าน (1)วัตถุประสงค์ (2)เป้าหมายของงาน/โครงการ (3)กิจกรรม/วิธีดำเนินการตามงาน/โครงการ 
(4)การสนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา (5)การสนองกลยุทธ์/พันธกิจ/ตัวชี้วัด/เป้ำหมาย 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  

ด้าน งบประมาณ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  
11. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข  
- เนื่องจากโรงเรียนมีภารกิจอ่ืนเป็นจำนวนมาก กิจกรรมบางอย่างเราจึงต้องรวบรัดเพ่ือกระชับเวลอาจทำให้ 

นักเรียนได้รับความรู้ในวันสำคัญนั้น ๆ ไม่เพียงพอ  
- ผู้ปกครองบางทา่รไม่เห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมวันสำคัญของไทย เช่น วันมาฑบูชา วันวิสาขบูชา โดย ไม่ให้

นักเรียนมาโรงเรียน โดยอา้งว่า มาเรียนแค่ครึ่งวัน ที่เหลืออีกครึ่งวันไปวัด จึงไม่อยากมาส่งนักเรียน และ ให้ 
นักเรียนหยุดเรียนในวันดังกล่าวแทน   
12. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

-   

                               ลงชื่อ...................................... ผู้รายงาน 

 (นายธนากร  ไชยเขียว)  
 31 / สิงหาคม / 2565  



หมายเหตุ เกณฑ์กำรสรุปผลระดับคุณภาพ  

ดีมาก  หมายถึง ผลการประเมินจากแบบสอบถาม อยู่ในระดับร้อยละ 91 - 100 

ดี  หมายถึง ผลการประเมินจากแบบสอบถาม อยู่ในระดับร้อยละ 71 - 90 

ปานกลาง  หมายถึง ผลการประเมินจากแบบสอบถาม อยู่ในระดับร้อยละ 51 - 70 

น้อย  หมายถึง ผลการประเมินจากแบบสอบถาม อยู่ในระดับร้อยละ 31 - 50 

น้อยที่สุด  หมายถึง ผลการประเมินจากแบบสอบถาม อยู่ในระดับร้อยละ 0 – 30 

 
 
ความเห็นผู้อำานวยการ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
 
 
 

 ลงชื่อ................................................   
( นายจันทแสน  วงศ์ชนะ )  

 31 / สิงหาคม / 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปรายงานโครงการ 

วันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2565 
1. หลักการและเหตุผล   

ประเทศไทยมีพุทธศาสนา เป็นสถาบันสังคมเคียงคู่กับชาติไทยโดยตลอด เรื่องราวเกี่ยวกับ 
พระพุทธศาสนา ซึ่งปะปนอยู่กับประวัติศาสตร์ของชาติไทยทุกยุคทุกสมัยแยกกันไม่ออก ดังนั้นเมื่อสภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเจริญกา้วหน้าทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องของวัตถุ ความจำเป็นที่คนไทยต้องเรียนรู้ พระพุทธศาสนาซึ่งเป็น 
เรื่องของจิตใจ ควรรู้ควบคุมกันไปด้วย ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศใช้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ 
ไทย และส่งเสริมสถาบันการศึกษาทุกแห่งทุกระดับทั่วประเทศจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา 
พระพุทธศาสนาเขา้ศึกษาไปด้วย ในการศึกษานั้นเมื่อมองภาพรวมจะเรียนรู้โดยสถาบันหลัก 2 อย่างคือ ใน 
ฐานะท่ีเป็นระบบสอนคุณธรรม จริยธรรม สำหรับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และในฐานะส่วนประกอบ 
ของวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีอิทธิพลมากท่ีสุดในชีวิตของคนในสังคม เป็นมาตรฐานการดำเนินชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติ  
ปลูกฝังให้เยาวชนในสถานศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา  

ฉะนั้นจึงเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญ และวันสำคัญของ
ชาติอีกทางหนึ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แนวการจัด
การศึกษา หมวด 4 ด้านผู้เรียน สถานศึกษาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ  

2.2 เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมทางภาษาไทยควบคู่กันไป   
2.3 เพ่ือปลูกฝังคณะครู นักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นการพัฒนาการ 

เรียนการสอนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 
เชิงคุณภาพ :   
3.1 คณะครู นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตามประเพณี

อันดีงามของไทยได้อย่างถูกต้องร้อยละ 80  
3.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 90 
3.3 นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น ใช้ภาษาไทยได้ตรงตามหลักเกณฑ์ทางภาษา และครูได้พัฒนา 

ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นร้อยละ 80  
 
 
 
 
 



4. วิธีการดำเนินการ  
4.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ  
4.2 คณะครูประชุมร่วมกัน   

- สำรวจวันสำคัญท่ีจะดำเนินการในรอบปีการศึกษา  
- กำหนดแต่งตั้งคณะทำงาน  

4.3 คณะทำงานประชุมดำเนินการกิจกรรม จากโครงการแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม 
4.4 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ  

- จัดทำเอกสารรายงานเป็นรูปเล่ม 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการโครงการ 

ที ่ วันเดือนปี  กิจกรรม  คณะทำงาน 

1  13 พฤษภาคม   
2565   

วันวิสาขบูชา  
- ไหว้พระ ทำบุญ  

- เวียนเทียน  
- วาดภาพระบำยสี 

ครธูนากร  ไชยเขียว  
คณะครู  นักเรียน  
พระ 

2  3 มิถุนายน 2565   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี  
  - ถวายพานพุ่ม  

- ลงนำมในสมุดถวายพระพร 

ครธูนากร  ไชยเขียว  
คณะครู  นักเรียน   

3  9 มิถุนายน 2565  วันไหว้ครู  
- ประกวดพานไหว้ครูชาย/หญิง  
- การประกวดพำนดอกไม้ธูปเทียน 

ครธูนากร  ไชยเขียว  
คณะครู  นักเรียน   

4  12 กรกฎาคม 2565  วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา 
- การจัดเทียนจำนำพรรษา 

ครธูนากร  ไชยเขียว  
คณะครู  นักเรียน  

5 11 สิงหาคม 2565  วันแม่แห่งชาติ   
- การประกวดแต่งกลอน  
 

ครธูนากร  ไชยเขียว  
คณะครู  นักเรียน  
 

 

 

 



5. งบประมาณ  
 ตั้งไว้ .......................20,000.............................. บาท  
 ใช้ไป .......................20,000................................ บาท  
 คงเหลือ .......................-................................ บาท  

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วธิีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  วิธีประเมิน  เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

แบบประเมินโครงการ ส่วนใหญ่ประเมินว่า   
- ดำเนินการตามลำดับของโครงการ 

- บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค ์ 
- ปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหา  
- นำไปปรับปรุงโครงการ / กิจกรรมต่อไป  

- มีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่สามารถแก้ปัญหา
ได ้ 

- มีประโยชน์มากในการพัฒนาโรงเรียน/
นักเรียน/บุคลากร  

- ความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรม / โครงการ
มาก 

- กำรสัมภำษณ์  
- การสังเกต  
- การตอบแบบ 
ประเมิน 

แบบประเมินโครงการ 

  

 

 

 

 

 



7. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์  

ที ่ วัตถุประสงค์ของ โครงการ / กิจกรรม สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำ เนิน

งาน 
บรรลุ  ไม่

บรรลุ 

1  เพ่ือให้คณะครู นักเรียนเลือกใช้หลักธรรมในการ ดำเนินชีวิต พัฒนา
ตนเองและสังคมเขา้ร่วมพิธีกรรม ทางศาสนาได้ถูกต้อง 

✔ 
  

2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดอย่างสร้างสรรค์  มี
จินตนาการ มีนิสัยรักงานศิลปะ วิพากษ์ วิจารณ์ งานศิลป์ได้ถูกต้อง 

✔ 
  

3  เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาติ และ วัฒนธรรม
ทางภาษาไทยควบคู่กันไป  

✔ 
  

4  เพ่ือปลูกฝังคณะครู นักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน มีทักษะการใช้
ภาษาไทย มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

✔ 
  

 
8. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัดของ โครงการ / กิจกรรม  สภาพความสำเร็จ ผลการ
ดำเนินงาน 

บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 

เชิงปริมาณ  
   

1  คณะครู โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จำนวน 25 คน   
นักเรียน โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จำนวน  300 คน 

✔  
 

ดีมาก 

 
เชิงคุณภาพ 

   

1  คณะครู  นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตาม หลักธรรมทำ
พระพุทธศาสนา และประเพณีอันดีงามของ ไทยได้อย่าง
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 85 

✔  
 

ดีมาก 

2  นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์มีจินตนาการ 
สามารถสร้างงานศิลปะได้ คิดเป็นร้อยละ80  

✔  
 

ดีมาก 

3  นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น ใช้ภาษาไทยพัฒนา ปรับเปลี่ยน การ
เรียนการสอน ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 80 

✔  
 

ดีมาก 



9. สรุปในภาพรวม  
 9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้   

- นักเรียนรู้จักการแสดงออกซ่ึงความเคารพต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และผู้มีพระคุณ ได้อย่าง 
เหมาะสม  

- ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติกันสม่ำเสมอ  
- โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อบรมบ่มนิสัย ความรักชาติ  

ประเพณีอันดีงาม   
9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้  

- นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออก ต้องฝึกปฏิบัติให้บ่อยครั้ง  
- เชิญชวนผู้ปกครองและส่งเสริมนักเรียน ให้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีของไทย  

ที่ทางโรงเรียน จัดขึ้น หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น  
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้ทักษะการอา่น กำรเขียนนอกเวลาเรียน เข้าห้องสมุด หรือ 

นักเรียนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน การจัดนิทรรศการหรืออ่ืน ๆ  
 9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้  

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

(ลงชื่อ)  
(นายธนากร  ไชยเขียว)  
   ตำแหน่ง ครู 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

    โรงเรียนบ้ำนน้อย “ปรึกอุทิศ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 







 
 



 



 
 


