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ค าน า 

 

 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ซ่ึงด าเนนิการโดยฝา่ยกลุ่มงานบรหิารท่ัวไป เป็นกิจกรรม / โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)   โดยมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้กับนักเรียนทุกคน นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและ

คณะครู ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างดี 

 กิจกรรม/โครงการนี้ด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2562  และเสร็จสิ้นการด าเนินงาน
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2563   คณะผู้รับผิดชอบจึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและ
สถานศึกษา ดังรายละเอียดที่ปรากฏ  
 

 
        ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  
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บทสรุปโครงการ 
 

  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ทุกคน และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นหน้าที่โดยตรงของ
โรงเรียนโดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริม
ทุกคน จ านวน 808 คน และมีเป้าหมายเชิงคุณภาพคือนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์มีคณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม 
โครงการจนแล้วเสร็จ ได้ด าเนินงาน  ตั้งแตว่ันที  16  เดือนพฤษภาคม .พ.ศ.2562 ถึงวันที 31 เดือนมีนาคม
พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3.กิจกรรมวันไหว้ครู 4.กิจกรรมวันพ่อ 5.กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร แล้ว
ท าการประเมินผลโครงการด้วยวิธีการ 1การสังเกต  2.วิธีการสอบถาม .และ 3.วิธีการประเมินความพึงพอใจ
  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องโรงเรียนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน. 808 คน คิดเปน็ร้อยละ100 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ถึง มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน โดยผู้ปกครอง ควรให้การยอมรับ
สนับสนุนส าหรับข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน ตามโครงการนี้ เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนทุกๆ ด้านให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลุ่มบริหารทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
 

ชื่อโครงการ      ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ ๑  นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
และของชาติ ตัวช้ีวัดข้อที่ ๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมี
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 
สนองกลยุทธ์ สพป.สงขลา เขต ๒  กลยุทธ์ที ่๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
 ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่งการปกครองรอบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  
 ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมี
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   
ตอบสนองกลยุทธ์/ตัวช้ีวัด รร. กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ตัวช้ีวัดที่ ๑, ๒          
ผู้รับผิดชอบ นางศิริลักษณ์  ลิขิตธาดาภัทร / นางสาวอาภรณ์  มากสังข์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

.................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขปรับปรุง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
กล่าวถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาของชาติ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โรงเรียนซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา 
 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนจึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ( ดี )  
 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มี
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้น  



 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียนทุกคน  
3. เป้าหมาย 
   3.1 ผลผลิต ( Out puts ) ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ )  
        3.1.1 เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ทุกคน จ านวน 808 คน  
        3.1.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็น 
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระท้ังในและนอก
ห้องเรียน 
    3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ที่เกดิจากผลผลิต )  
         3.2.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
         3.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และผ่านเกณฑ์คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์ 

4. วิธีด าเนินการ (กิจกรรมที่ด าเนินการ) 
 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1.ขั้นเตรียม (P) 
-ศึกษา-จัดท า-น าเสนอโครงการฯ 

1. โครงการได้รับการอนุมัติ 

2.ขั้นด าเนินการ (D) 
-กิจกรรมวันเด็ก 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ (รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด) 
-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมวันลอยกระทง 
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

2. ด าเนินการตามขั้นตอนตามปฏิทินวันส าคัญต่างๆ 
ของกิจกรรมที่ก าหนด 

-ทุกกจิกรรม นักเรียนมีส่วนร่วมทุกชั้นเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
-ทุกกิจกรรมจากการสุ่มประเมินแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก  
ถึงมากท่ีสุด  
  
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
-กิจกรรมวันลอยกระทง 
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  
-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
พ้ืนฐาน 12 ประการ  
-กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 

-ทุกกจิกรรม นักเรียนมีส่วนร่วมทุกชั้นเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
-ทุกกิจกรรมจากการสุ่มประเมินแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก  
ถึงมากท่ีสุด  
  
 

3.ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรมฯ 

-ผู้บริหารติดตาม/ให้ค าแนะน า /เติมเต็ม จนส าเร็จ
เสร็จสิ้นทุกกิจกรรม 

4. ข้ันสรุปผลและประเมินผล (A) 
-สรุปประเมินโครงการ 
-จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรม น าเสนอผู้บริหาร 

-เมื่อเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง ได้สรุปจัดท าแบบรายงาน
การจัดกิจกรรม เพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ…………….-..............…………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………........................................…………….. 
  
5. ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มเมื่อ 15  พฤษภาคม 2562  เสร็จสิ้น เมื่อ 31 มีนาคม 2563  
    เป็นการเสร็จ     ตามก าหนดเวลา        ก่อนก าหนดเวลา       หลังก าหนดเวลา 

6. งบประมาณ  
    6.1 งบประมาณตามโครงการ......................................................  บาท 
 6.2 งบประมาณจ่ายจริง  ....................................................................  บาท 
      สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….....-.............………………. บาท   
         บันทึกเพ่ิมเติม – 

7. เครื่องมือวัดและประเมินผล  
   7.1 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  
   7.2 แบบสอบถามความคิดเห็น  
   7.3 แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
 



 
 

8. สรุปผลการด าเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ (Out Puts) 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
2. ร้อยละ 100 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
นักเรียนทุกคน โดยแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระฯทั้งในและนอกห้องเรียน   

 
-จากการสังเกต และจากการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์รายชั้นเรียนโดยครูประจ าชั้น  
–จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด 
 
-จากการสังเกต และจากการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์รายชั้นเรียนโดยครูประจ าชั้น  
–จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด 
 

เชิงคุณภาพ (Out Comes) 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  
 

 
-จากการสังเกต และจากการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์รายชั้นเรียนโดยครูประจ าชั้น  
–จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด 
 

  
9. ผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
   สูงตามเป้าหมายที่ก าหนด เพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และชุมชนก็ให้การ 
สนับสนุนในทุกกิจกรรม ดังนั้นโครงการ/กิจกรรมนี้ จึงควรจัดต่อไปในปีการศึกษาหน้า  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
  ในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมมีเวลาเตรียมตัวน้อย เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากตรงกับ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค ซึ่งโรงเรียน/บุคลากรบางส่วนต้องเดินทางพานักเรียนไปแข่งขัน  

 

 

 



 
 

11. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   11.1 การด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีหลาย
กิจกรรมที่ฝ่ายงานวิชาการควรจัดบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียน 
ในชั้นเรียน   
   

ผู้รายงาน................................................... 
          ( นางศิริลักษณ์  ลิขิตธาดาภัทร) 
           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

                      วันที่  26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
 

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป ความเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 เห็นชอบ 

 แก้ไข / ปรับปรุง

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

 มอบหัวหน้างานแผนด าเนินการต่อไป 

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

                    (นางนันทา  กิมิเส) 

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

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

      (ดร.เรวดี  เชาวนาสัย)                                      

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฏร์สามัคคี) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฏร์สามัคคี)   

 

ชื่องาน/โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
กิจกรรม............................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง   เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับคุณภาพ 1 :  การด าเนินงานปฏิบัติได้ต่ ากว่า  60%             
  ระดับคุณภาพ 2 :  การด าเนินงานปฏิบัติได้  60 - 69% 
  ระดับคุณภาพ 3 :  การด าเนินงานปฏิบัติได้  70 - 79%         
   ระดับคุณภาพ 4 :  การด าเนินงานปฏิบัติได้  80%  ขึ้นไป 
 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
1 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่ก าหนด     
2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การปฏิบัตไิด้     
3 เป้าหมายของโครงการ/กจิกรรมกอ่ให้เกิดประโยชน์กับนักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีน     
4 มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
5 การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ 

ที่ได้รับและวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
    

6 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/โครงการ/กิจกรรม  ด าเนินไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน 

    

7 มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบการปฏิบตัิงานตามโครงการ/กิจกรรมและมกีระบวนการ 
ในการท างานเหมาะสม 

    

8 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด     
9 ผลการด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรมสนองนโยบายของโรงเรียนและสพฐ.      
10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม  ได้น าผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้ 

ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    

 รวม (ผลรวมทุกช่อง)  
 เฉลี่ย (น าคะแนนรวม หารด้วย 10)  
 

การแปลผลการประเมิน 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 ผลการด าเนนิงานต้องปรับปรุง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย   1.51 - 2.50 ผลการด าเนนิงานพอใช ้
ระดับคะแนนเฉลี่ย   2.51 - 3.50 ผลการด าเนนิงานเป็นที่น่าพอใจในระดบัด ี
ระดับคะแนนเฉลี่ย   3.51 - 4.00 ผลการด าเนนิงานเป็นที่น่าพอใจในระดบัดีมาก 

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม 



 
 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฏร์สามัคคี)   
 

ชื่องาน/โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
กิจกรรม............................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง   เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับคุณภาพ 1 :  การด าเนินงานปฏิบัติได้ต่ ากว่า  60%             
  ระดับคุณภาพ 2 :  การด าเนินงานปฏบิัติได้  60 - 69% 
  ระดับคุณภาพ 3 :  การด าเนินงานปฏิบัติได้  70 - 79%         
   ระดับคุณภาพ 4 :  การด าเนินงานปฏิบัติได้  80%  ขึ้นไป 
 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
1 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่ก าหนด     
2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การปฏิบัตไิด ้     
3 เป้าหมายของโครงการ/กจิกรรมกอ่ให้เกิดประโยชน์กับนักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีน     
4 มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
5 การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ 

ที่ได้รับและวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
    

6 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/โครงการ/กิจกรรม  ด าเนินไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน 

    

7 มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบการปฏิบตัิงานตามโครงการ/กิจกรรมและมกีระบวนการ 
ในการท างานเหมาะสม 

    

8 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด     
9 ผลการด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรมสนองนโยบายของโรงเรียนและสพฐ.      
10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม  ได้น าผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้ 

ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    

 รวม (ผลรวมทุกช่อง)  
 เฉลี่ย (น าคะแนนรวม หารด้วย 10)  
 

การแปลผลการประเมิน 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 ผลการด าเนนิงานต้องปรับปรุง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย   1.51 - 2.50 ผลการด าเนนิงานพอใช ้
ระดับคะแนนเฉลี่ย   2.51 - 3.50 ผลการด าเนนิงานเป็นที่น่าพอใจในระดบัด ี
ระดับคะแนนเฉลี่ย   3.51 - 4.00 ผลการด าเนนิงานเป็นที่น่าพอใจในระดบัดีมาก 

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

 
 



 
 

สรุปการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

กิจกรรมวันไหว้คร ูประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ   กิจกรรมวันไหว้ครู 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศิริลักษณ์  ลิขิตธาดาภัทร และนางสาวอาภรณ์  มากสังข์  
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
     ๓.๒ เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกท่ีควร ในโอกาสที่เหมาะสม 
           ๓.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 
     ๓.๔ เพ่ือให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 
 ๓.๕ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความภูมิใจในความเป็นไทย 

๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  
 นักเรยีนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์  ทราบถึงความส าคัญ 
ของกิจกรรมวันไหว้ครู แสดงความสามารถด้านหัตถกรรม ด้านศิลปะ ด้านภาษา ร่วมอนุรักษ์ประเพณีอัน 
ดีงามของไทย ตลอดจนครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

๕. เป้าหมายการจัดกิจกรรม 
    ด้านผลผลิต (Output)    

๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๒. นักเรียนและครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู 
๒.นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมไหว้ครู    

๖. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
วันเริ่มต้นท ากิจกรรม  วันที่  ๑๓  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

   วันสิ้นสุดกิจกรรม  วันที่   ๑๓  เดือนมิถุนายน     พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 



 
 

๘. งบประมาณ 
 ๑) งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ     ๕๐๐  บาท 
 ๒) งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง     ๔๒๐  บาท 

(    ) เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นเงิน......-..........บาท คิดเป็นร้อยละ...-..... 
      ของงบประมาณท้ังหมด เพราะ.........................................................................................  
 ( ) เบิกจ่ายไปเป็นเงิน ๔๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ ของงบประมาณท้ังหมด   

๙. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  ๘๔๐  คน   

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม 
 ๑) วัตถุประสงค์ 
  () บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
  (    ) ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เพราะ......-........ 
 ๒) เป้าหมาย 
  () บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  (    ) ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพราะ......-......... 

๑๑. ปัญหา/อุปสรรค์ในการด าเนินงาน 
 -ปัญหาเรื่องสถานที่ที่จัดกิจกรรม เนื่องจากนักเรียนมีจ านวนเพิ่มขึ้น ไม่สามารถจัดกิจกรรมในห้อง
ประชุมได้ ต้องท าพิธีในสนามหน้าอาคารเรียน ท าให้นักเรียนระดับปฐมวัย ซึ่งยังเป็นน้องเล็กๆต้องทนนั่ง
กลางแดด ซึ่งมีอากาศร้อนมาก 

๑๒. แนวทางแก้ไข 
 -  
๑๓. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆ 
 - อยากให้จัดกิจกรรมในที่ร่มกว่านี้ 
 - ควรเริ่มกิจกรรมให้เร็วขึ้นอีกนิด   
 - ควรปรับเครื่องขยายเสียง ให้มีเสียงดังกว่านี้ เนื่องจากด้านหลัง จะฟังไม่ได้ยิน 
 - อยากให้มีการประกวดพานไหว้ครู 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔. ผลการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

สถานภาพ จ านวนที่ก าหนดไว้ จ านวนที่เข้าร่วม 
๑. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ๘๐๐ ๘๐๐ 
๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๐ ๔๐ 
รวม ๘๔๐ ๘๔๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑๕. ผลการประเมินการด าเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู 
๑. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

           ๒. เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินโครงการ แปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50–5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50–4.49 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก   
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50– 3.49 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50– 2.49 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

จากการสอบถามนักเรียน ครู  จ านวนทั้งหมด ๔๐ คน ผลปรากฏว่า  
ข้อที่ รายการที่ประเมิน X  ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

๑. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมไหว้ครู ๐.๙๔ ๓.๘๖ พอใจมาก 

๒. ความร่วมมือ/ตั้งใจของผู้ร่วมกิจกรรมฯ ๐.๖๑ ๓.๙๒ พอใจมาก 
๓. เครื่องเสียง/เพลงประกอบกิจกรรมเหมาะสม ๐.๖๔ ๓.๔๗ พอใจปานกลาง 

๔. สถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม ๑.๒๖ ๓.๒๙ พอใจปานกลาง 

๕. พานไหว้ครูของแต่ละห้อง มีความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม ๐.๕๐ ๔.๕๖ พอใจมากที่สุด 

๖. ตัวแทนนักเรียนที่กล่าวบทน าไหว้ครู  กล่าวน าค าปฏิญาณตน   ๐.๗๓ ๔.๐๗ พอใจมาก 
๗. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม ๐.๓๖ ๔.๘๖ พอใจมากที่สุด 
๘. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมไหว้ครูครั้งนี้มีความพึงพอใจ ๐.๙๔ ๓.๘๖ พอใจมาก 

รวมเฉลี่ย ๐.๗๔ ๓.๙๘ พอใจมาก 
  

จากผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
๓.๙๘  ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๑.ชื่อกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓” 
 
๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางศิริลักษณ์  ลิขิตธาดาภัทร  นางสาวอาภรณ์  มากสังข์ 
 
๓.ที่มาของกิจกรรม   
     เนื่องจากการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้มีการจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่สองของทุกปี ทางโรงเรียนบ้านหน้า
ควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมนี้เพ่ือให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนได้เป็นส่วน
หนึ่งที่จะเข้าร่วมจัดกิจกรรมดี ๆ และมอบความสุข มอบความรู้ที่ได้เรียนรู้มาสร้างความบันเทิง ความ
สนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ 
สนามหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
 
๔. วัตถุประสงค์ 
      ๔.๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
      ๔.๒. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
      ๔.๓. เพ่ือให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
      ๔.๔. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีก าลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 
 
๕. เป้าหมาย  
        นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  จ านวน ๘๐๐ คน 
 
๖. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร พฤษภาคม ๖๒ 
๒. ประชุมหารือ เพ่ือขอความเห็นในการก าหนดรูปแบบการจัดงาน  ๒๖ ธันวาคม ๖๒ 
๓.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ  ๒ มกราคม ๖๓ 
๔.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน   ๓ ธันวาคม ๖๓ 
๕.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม  ๘ มกราคม ๖๓ 

กิจกรรม ระยะเวลา 



 
 

๖.จัดเตรียมสถานที่ ๘-๙ มกราคม ๖๓ 

 
๗.จัดกิจกรรม ดังนี้  
          ๑. การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน  
          ๒. กิจกรรมนันทนาการบนเวที   
          ๓. เกมกลางแจ้ง  

๑๐ มกราคม ๖๓ 

8. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน  ๑๘ มกราคม ๖๓ 

 

๗. งบประมาณการด าเนินการ 
             - สนับสนุนเงินจัดกิจกรรมวันเด็กฯ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / ครู / ผู้ปกครอง 
ตลอดจนบุคคลภายนอก  จ านวน ๑๕,๓๙๙  บาท 
             - สนับสนุนเงินทุนการศึกษา เด็กดี ศรีมุจลินทร์  (นักเรียนที่ชนะการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
ครัง้ที่ ๖๙ และครูผู้ฝึกซ้อม)  ดังนี้   
  ๑. ทองค า ๑ บาท     จ านวนเงิน  ๒๓,๙๐๐  บาท 
  ๒. ทองค า ๑ สลึง     จ านวนเงิน    ๖,๔๕๐  บาท 
  ๓. เงินรางวัลครูผู้ฝึกสอน     จ านวนเงิน    ๗,๐๐๐  บาท 
  ๑. ทุนโรงเรียน      จ านวนเงิน    ๖,๕๐๐  บาท 
  ๒. ทุนอดีตท่านผู้ว่าปกครอง/คุณประนอม  จินดาพล  จ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๓. นายเมธานันท์  จงไกรจักร    จ านวนเงิน    ๕,๐๐๐  บาท 
  ๔. นายเจริญชัย  จงไกรจักร    จ านวนเงิน    ๑,๐๐๐  บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ านวนเงิน ๕๙,๘๕๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การด าเนินงานได้พิจารณาจดัสรรรายจ่ายตามรายละเอียดดังนี้คือ 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ รับบริจาคเงิน     ๗,๙๗๐  
๒ รับจากการจ าหน่ายพวงมาลัย  ๗,๔๒๙  

                                        รวมรับทั้งสิ้น  ๑๕,๓๙๙  
๓ ค่าไวนิลวันเด็ก   ๒,๐๐๐  
 ค่าวัสดุเปิดงาน ๒,๑๕๕  
 ค่าถ่ายเอกสาร ๕๒๔  
 ค่าวัสดุเล่นเกม ๑๗๐  
 ค่าเต๊นท์และเวทีการแสดง ๕,๐๐๐  
 ค่าเครื่องเสียง ๕,๐๐๐  
 ค่าเต๊นท ์ ๒,๐๐๐  
 ค่าเช่าชุดวันเด็ก ๑,๐๐๐  
 ค่าเครื่องประดับ ๕๐๐  
 ค่าเครื่องส าอาง ๑,๐๓๓  
 ค่าถุงและยางเส้น ๙๓๑  

                                         รวมจ่ายทั้งสิ้น ๒๐,๓๑๓  
เกินงบ (-สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) -๔,๙๑๔  

       (รายการค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ) 
 
๘. สรุปผลการด าเนินงาน 
           จากการการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ ไดท้ าแบบประเมินผลกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยข้อมูลแบ่งออกเป็นสามส่วนดังนี้ 
            ตอนที่ ๑ สถานภาพผู้ตอบ  แยกเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง สุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐ คน 
            ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ที่รายการ
ประเมิน ระดับความพึงพอใจ     ๑  (น้อยที่สุด)  ๒ (น้อย)   ๓ (ปานกลาง)  ๔  (มาก)   ๕ (มากท่ีสุด)    
 
 
 
 
 



 
 

            การแปลผลข้อมูล ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) โดยใช้ เกณฑ์ดังนี้ 
ก าหนดค่าคะแนนจากแบบสอบถาม เป็น ๕ ระดับ คือ 

      ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐         อยู่ในระดับ       มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐          อยู่ในระดับ       มาก 

       ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐         อยู่ในระดับ       ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐         อยู่ในระดับ       น้อย 

     ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐         อยู่ในระดับ       น้อยที่สุด 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
๑ 

น้อยมาก 
๒ 

น้อย 
๓ 

ปานกลาง 
๔ 

มาก 
๕ 

มากที่สุด 

๑.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

 
๐ 

 
๕ 

 
๑๓ 

 
๙ 

 
๑๓ 

 
๓.๗๕ 

 
มาก 

๒.เต๊นท์ เก้าอ้ีมีเพียงพอ ๒ ๖ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๓.๕๘ มาก 
๓.ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด
กิจกรรม 

 
๐ 

 
๐ 

 
๑๔ 

 
๙ 

 
๑๗ 

 
๔.๐๘ 

 
มาก 

๔.การจัดเวทีมีความเหมาะสม สวยงาม ๐ ๐ ๑๒ ๑๐ ๑๘ ๔.๑๕ มาก 
๕.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ๑ ๒ ๙ ๑๐ ๑๘ ๔.๐๕ มาก 
๖.การจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน
บนเวท ี

 
๐ 

 
๑ 

 
๙ 

 
๑๕ 

 
๑๕ 

 
๔.๑๐ 

 
มาก 

๗.การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง/เกม/
นันทนาการ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๖ 

 
๑๓ 

 
๒๑ 

 
๔.๓๗ 

 
มาก 

๘.อาหารและเครื่องดื่มมีความ
หลากหลายและเพียงพอต่อผู้รับบริการ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๑๑ 

 
๘ 

 
๒๑ 

 
๔.๒๕ 

 
มาก 

๙.ของขวัญและรางวัลมีความเหมาะสม ๐ ๒ ๖ ๑๓ ๑๙ ๔.๒๒ มาก 
๑๐.ภาพรวมของการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
๐ 

 
๑ 

 
๘ 

 
๑๐ 

 
๒๑ 

 
๔.๓๐ 

 
มาก 

ผลสรุปโดยรวม ๔.๐๙ มาก 
 
      จากตารางการส ารวจความพึงพอใจ พบว่าการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
      ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ หลังการด าเนินงาน ทุกข้อรายการ อยู่ในระดับมาก โดยสรุปทุกด้าน 
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ อยู่ในระดับ มาก  
      ตอนที่ ๓ สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 



 
 

  -การจัดกิจกรรมต่างๆ มีความน่าสนใจ หลากหลาย และสนุกสนาน แต่อยากให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
                     - ควรเพิ่มเต้นท์ และเก้าอ้ีให้เพียงพอแก่ผู้ร่วมกิจกรรม 
           - :นักเรียนเข้าแถวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการรอรับอาหาร และเห็นควรให้ไปอยู่ใต้ตึก
อาคาร ๔ เพ่ือมิให้นักเรียนยืนกลางแดดนาน เพราะอากาศร้อน 
  -การแสดงของนักเรียนน่ารัก และคุณครูแต่งตัวสวย 
                    - ครู นักเรียน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
                    -ของรางวัลควรทยอยแจกให้กับนักเรียนตั้งแต่เริ่มกิจกรรมไม่ควรแจกตอนท้ายกิจกรรม
ต้องการให้แจกของรางวัลแก่เด็กมากๆ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

  
 

 
 

   
 

     
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 


