
แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 

……………………………………… 

ชื่อโครงการ                          พัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ข้อท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ตอบสนองยุทธศาสตร์ สพป.กทม. ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด   
          ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ โรงเรียน     ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพ 
                                    ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล    

                               ข้อท่ี 2 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย และวิถี  
                     ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

จุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ สพป.กทม.      เพิ่มผลสัมฤทธิ์           ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม 

                    ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสาร         บริหารจัดการด้วย ICT 

                                   บริการประทับใจ 

ระยะเวลาดำเนินการ               วันท่ี ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึง ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖3   

๑. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในการกระทำของตน ไม่ก่อให้เกิดโทษ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือเสียหาย  
  1.2 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริง มีทัศนคติท่ีถูกต้อง ปฏิบัติและจัดการ เพื่อให้เกิดส่ิงท่ีดีกับ 
                 ตนเอง และผู้อื่น 
  1.3 เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยจิตใจท่ีช่ืนบานแจ่มใสและมีความสุข 
          1.4 เพื่อให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ ใฝ่เรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีดีให้กับตนเอง 
๒. เป้าหมาย 
  ๒.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      2.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีดีให้กับตนเอง 
      2.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติท่ีถูกต้อง ปฏิบัติและจัดการ เพื่อให้เกิดส่ิงท่ีดีกับตนเองและผู้อื่นได้ 
      2.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยจิตใจท่ีช่ืนบานแจ่มใส และมีความสุข 
         ๒.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      2.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประเมินผลตามสภาพจริง 
       2.2.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 
       2.2.3 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 



๓. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 52,210 บาท 
 ใช้จริง 52,210 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๓.๑  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
   ได้รับจัดสรร 700 บาท ใช้จริง 700 บาท คงเหลือ – บาท 
 ๓.๒ พัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ี
   ได้รับจัดสรร 50,21๐ บาท ใช้จริง 50,21๐ บาท คงเหลือ – บาท 
 ๓.๓ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       ได้รับจัดสรร 1,๐๐๐ บาท ใช้จริง 1,๐๐๐ บาท คงเหลือ – บาท                                               
 ๓.๔ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
            ได้รับจัดสรร 3๐๐ บาท ใช้จริง 3๐๐ บาท คงเหลือ – บาท  
 
๔.วิธีดำเนินการ / รายละเอียด / กิจกรรม / วันเดือนปี / สถานที่ดำเนินการ 
 ๔.๑ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน จัดขึ้นในเดือน 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 สถานท่ี ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
มีการดำเนินงานโดย ใหป้ระธานนักเรียนคนปัจจุบันกับคณะดำเนินงานช่วยกันเป็นกรรมการเลือกต้ังประธานนักเรียน 
ขั้นที่ 1 ตัวแทนสมัครประธานนักเรียนชุดใหม่ได้มีการหาเสียงโดยการประชาสัมพันธ์และประกาศนโยบายท่ีจะทำ  
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบหมายเลขตัวแทนประธานนักเรยีนกลุ่มใหมท่ี่หน้าห้องประชุม ขัน้ท่ี 3 คณะครูและนักเรียนคน
ตรวจสอบรายช่ือการใช้สิทธิ์ ข้ันท่ี 4 คณะครูและนักเรียนได้ทำการลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรยีน ขั้นที่ 5 ปิดหีบ
ลงคะแนนและนับคะแนนการเลือกตั้ง 
 วิธีดำเนินการจัดกิจกรรม มีการจัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
และดำเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ตามวันและเวลาท่ีกำหนด โดยมีครูท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ังเป็นผู้ดูแลและดำเนินการจัด
กิจกรรม 
 ๔.๒ พัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  
       4.2.1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีภาคกลางวันระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 หรือ กิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ Day-camp สถานท่ี ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูลมีการดำเนินงานโดย แบ่งกิจกรรมออกดังนี้ ๑. การเปิด-ปิด
ประชุมกอง 2. กิจกรรมลอดซุ้มเสือและสันทนาการ 3. ฐานผจญภัยภาคกลางวัน 4. กิจกรรมการเดินทางไกล 
      วิธีดำเนินการจัดกิจกรรม มีการจัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
และดำเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ตามวันและเวลาท่ีกำหนด โดยมีครูเป็นผู้กำกับดูแลในฐานผจญภัยและการเดินทางไกล 
   4.2.2 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จัดขึ้นวันท่ี 11 - 13 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 สถานท่ี ณ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีการดำเนินงานโดย แบ่งกิจกรรมออกดังนี้ ๑. 
การเปิด-ปิดประชุมกอง 2. ฐานกิจกรรมกลางวัน 3. ฐานกิจกรรมกลางคืน 4. กิจกรรมการเดินทางไกล 5. กิจกรรมการ
แสดงรอบกองไฟ 
 วิธีดำเนินการจัดกิจกรรม มีการจัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และ
ดำเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ตามวันและเวลาท่ีกำหนด โดยมีครูเป็นผู้กำกับดูแลในการพานักเรียนไปค่ายพักแรม  
 ๔.๓ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดขึ้นวันท่ี ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕62 ถึง ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖3 สถานท่ี 
ณ โรงเรียนต่างๆท่ีเป็นตัวแทนจัดกิจกรรมการแข่งขัน 
 วิธีดำเนินการจัดกิจกรรม มีการคัดสรรนักเรียนท่ีสนใจในการแข่งขันในรายการต่างๆ และคณะครูดำเนินการ
ฝึกฝนในทักษะหรือวิชาท่ีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มความสามารถ โดยคณะครูเป็นผู้ควบคุมการ
ฝึกซ้อมและพาไปร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ  
  



๔.๔ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา  
วันสถาปนาลูกเสือ วันทบทวนคำปฏิญาณ วันวชิราวุธ สถานท่ี ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 วิธีการดำเนินการจัดกิจกรรม มีการประชุมครูประจำช้ันในโรงเรียน เพื่อหาแนวในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ดำเนินกิจกรรม โดยครูประจำช้ันช่วยกำกับดูแลนักเรียนในห้องประจำช้ัน ให้นักเรียนกันทำความสะอาดในบริเวณต่างๆท้ัง
ในบริเวณโรงเรียนและบริเวณรอบๆโรงเรียนตามท่ีครูท่ีได้รับหมอบหมายกำหนดสถานท่ีให้ในแต่ละช้ันปี 
 
๕. ผลการดำเนินงาน 
 5.1 ผู้เรียนสามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ 
  5.2 จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม 
  5.3 นำความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
  5.4 หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง 
 
๖. การประเมินความพึงพอใจ 
      ๖.๑ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน อยู่ในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙5 ของนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
      ๖.๒ การพัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
      ๖.๒.1 การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีภาคกลางวันระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3  จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี อยู่ใน
ระดับมาก ถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
          ๖.๒.2 การพัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6 จากการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี อยู่ในระดับมาก ถึงมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
      ๖.๓ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙5 
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
      6.4 การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙5 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 
๗. อุปสรรค 
 - สภาพภูมิอากาศในการจัดกิจกรรมวันการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีสภาพภูมิอากาศท่ีร้อนมาก 
 - การเตรียมของไปเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบว่านักเรียนบางคนท่ีมีโรค  
             ประจำตัวไม่ได้พกยาประตัวไปด้วย 
 
๘. ข้อเสนอแนะ 
 - ควรจัดเตรียมเครื่องด่ืมเย็นๆหรือผ้าเย็นไว้ให้สำหรับผู้ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 
 - ควรมีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการพานักเรียนไปแข่งขัน 
 - ควรย้ำเตือนเรื่องยาท่ีเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวของนักเรียน 



 
 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน 
        (นายศม   มั่นใจตน) 
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
     วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
      
 
     ลงช่ือ    ผู้รับรอง 
              (นายพีราวุฏฐ ์   พิมพ์รอด) 
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
     วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
- เอกสารคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีภาคกลางวัน หรือ  

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Day-camp ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
- เอกสารคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีของระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
- เอกสารคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปีการศึกษา 2562 
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 

ประจำปีการศึกษา 2562 
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3  
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความพึงพอใจต่อการเลือกต้ังประธานนักเรียน 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 

ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ นักเรียนระดับช้ัน ป.1-6 ห้องละ 10 คน รวม 100 คน 

โดยกำหนดเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

  ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

ค่าคะแนนเฉล่ีย ต่ำกว่า 1.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อยมากท่ีสุด 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพการดำเนนิงาน 

 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

 
สรุปผล มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 

๑. การประชาสัมพันธ์วันจัด
กิจกรรม 

89 
(89.๐๐%) 

11 
(11.๐๐%) 

- - - ๔.๘9 มากท่ีสุด 

๒. การจัดลำดับข้ันตอนในการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน 

87 
(87.๐๐%) 

11 
(11.๐๐%) 

2 
(2.๐๐%) 

- - ๔.๘5 มากท่ีสุด 

๓. ความพึงพอใจในด้านความ
เหมาะสมของกิจกรรม 

82 
(82.๐๐%) 

18 
(18.๐๐%) 

- 
 

- - 4.82 มากท่ีสุด 

๔. ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

83 
(83.๐๐%) 

๑5 
(15.๐๐%) 

2 
(2.๐๐%) 

- - ๔.81 มากท่ีสุด 

๕. ประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

91 
(91.๐๐%) 

๙ 
(๙.๐๐%) 

- - - ๔.91 มากท่ีสุด 

สรุปคะแนนความพึงพอใจ 4.86 มากที่สุด 
  

ผลจากตารางข้างต้น พบว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
ประเด็น ประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ๔.91 และ ประเด็นความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมของกิจกรรมโดยมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ๔.81 



การประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 

ณ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย   จังหวัดสุพรรณบุรี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย จังหวัดสุพรรณบุรี  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ นักเรียนระดับช้ัน ป.4-ป.6 ท้ังหมด รวม 95 คน 

โดยกำหนดเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

  ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

ค่าคะแนนเฉล่ีย ต่ำกว่า 1.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อยมากท่ีสุด 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพการดำเนนิงาน 

 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

 
สรุปผล มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
๑. การประชาสัมพันธ์วันจัดกิจกรรม 70 

(73.68%) 
20 

(21.05%) 
5 

(5.27%) 
- - ๔.68 มากท่ีสุด 

๒. อยากให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
แสดงออกของนักเรียน 

80 
(84.21%) 

11 
(๑1.58%) 

4 
(4.21%) 

- - ๔.80 มากท่ีสุด 

๓. ความพึงพอใจในด้านความ
เหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ 

85 
(89.47%) 

10 
(10.53%) 

- 
 

- - ๔.89 มากท่ีสุด 

๔. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม 

83 
(87.37%) 

9 
(9.47%) 

3 
(3.16%) 

- - ๔.84 มากท่ีสุด 

๕. ประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

80 
(84.21%) 

14 
(๑4.74%) 

1 
(1.05%) 

- - ๔.83 มากท่ีสุด 

  สรุปคะแนนความพึงพอใจ 4.81 มากท่ีสุด 
 

ผลจากตารางข้างต้น พบว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
ประเด็นความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.89  และประเด็นการ
ประชาสัมพันธ์วันจัดกิจกรรมโดยมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ๔.68 

 



การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

วันที่ ตลอดปีการศึกษา  

ณ โรงเรียนต่างๆที่เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมการแข่งขัน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ นักเรียนระดับช้ัน ป.1-6 ห้องละ 10 คน รวม 100 คน 

โดยกำหนดเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

  ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

ค่าคะแนนเฉล่ีย ต่ำกว่า 1.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อยมากท่ีสุด 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพการดำเนนิงาน 

 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

 
สรุปผล  

มากที่สุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑. การประชาสัมพันธ์วันจัด
กิจกรรม 

80 
(80.๐๐%) 

16 
(16.๐๐%) 

4 
(4.๐๐%) 

- - ๔.76 มากท่ีสุด 

๒. อยากให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การแสดงออกของนักเรียน 

82 
(82.๐๐%) 

10 
(10.๐๐%) 

8 
(8.๐๐%) 

- - ๔.74 มากท่ีสุด 

๓. ความพึงพอใจในด้านความ
เหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ 

86 
(86.๐๐%) 

๑4 
(14.๐๐%) 

- 
 

- - ๔.86 มากท่ีสุด 

๔. ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

80 
(80.๐๐%) 

16 
(16.๐๐%) 

4 
(4.๐๐%) 

- - ๔.76 มากท่ีสุด 

๕. ประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

84 
(84.๐๐%) 

๑4 
(14.๐๐%) 

2 
(2.๐๐%) 

- - ๔.82 มากท่ีสุด 

สรุปคะแนนความพึงพอใจ 4.79 มากที่สุด 
 

ผลจากตารางข้างต้น พบว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
ประเด็น ความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ๔.๘6 และประเด็นอยากให้
มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนโดยมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ๔.74 



การประเมินความพึงพอใจต่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

วันที่ ตลอดปีการศึกษา  

ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ นักเรียนระดับช้ัน ป.1-6 ห้องละ 10 คน รวม 100 คน 

โดยกำหนดเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

  ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

ค่าคะแนนเฉล่ีย ต่ำกว่า 1.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อยมากท่ีสุด 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพการดำเนนิงาน 

 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

 
สรุปผล  

มากที่สุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑. การประชาสัมพันธ์วันจัด
กิจกรรม 

77 
(77.๐๐%) 

18 
(18.๐๐%) 

5 
(5.๐๐%) 

- - ๔.72 มากท่ีสุด 

๒. อยากให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
แสดงออกของนักเรียนแบบนี ้

78 
(๗8.๐๐%) 

13 
(๑3.๐๐%) 

9 
(9.๐๐%) 

- - ๔.69 มากท่ีสุด 

๓. ความพึงพอใจในด้านความ
เหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ 

84 
(84.๐๐%) 

๑6 
(16.๐๐%) 

- 
 

- - ๔.84 มากท่ีสุด 

๔. ความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรม 

86 
(๘6.๐๐%) 

11 
(11.๐๐%) 

3 
(3.๐๐%) 

- - ๔.83 มากท่ีสุด 

๕. ประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 

80 
(80.๐๐%) 

18 
(18.๐๐%) 

2 
(2.๐๐%) 

- - ๔.78 มากท่ีสุด 

สรุปคะแนนความพึงพอใจ 4.77 มากที่สดุ 
  

ผลจากตารางข้างต้น พบว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
ประเด็น ความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ๔.84 และ ประเด็น    
อยากให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนแบบนี้ โดยมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ๔.๖9 



การประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีภาคกลางวันหรือเข้าค่ายลูกเสอื Day-camp 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

วันที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕62 

ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ป.3 ท้ังหมด รวม 129 คน 

โดยกำหนดเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

  ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

ค่าคะแนนเฉล่ีย ต่ำกว่า 1.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อยมากท่ีสุด 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพการดำเนนิงาน 

 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

 
สรุปผล มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
๑. การประชาสัมพันธ์วันจัดกิจกรรม 110 

(๘5.27%) 
10 

(7.75%) 
9 

(6.98%) 
- - ๔.78 มากท่ีสุด 

๒. อยากให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
แสดงออกของนักเรียน 

111 
(86.05%) 

13 
(๑0.08%) 

5 
(3.87%) 

- - ๔.82 มากท่ีสุด 

๓. ความพึงพอใจในด้านความ
เหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ 

110 
(85.27%) 

12 
(9.30%) 

7 
(5.43%) 

- - ๔.80 มากท่ีสุด 

๔. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม 

112 
(86.82%) 

17 
(๑3.18%) 

- - - ๔.87 มากท่ีสุด 

๕. ประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

111 
(86.05%) 

14 
(๑0.85%) 

4 
(3.10%) 

- - ๔.83 มากท่ีสุด 

  สรุปคะแนนความพึงพอใจ 4.82 มากท่ีสุด 
 

ผลจากตารางข้างต้น พบว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
ประเด็นความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.87  และประเด็นการ
ประชาสัมพันธ์วันจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ๔.78 


