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รายงานผลการด าเนินโครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

 

 
 



สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 

 
 1. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

ร้อยละ 
ท่ีได้รับจัดสรร ท่ีใช้จริง 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
3 

กิจกรรมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันปิยมหาราช 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 

กิจกรรมประกวดมารยาทงาม 
กิจกรรมประหยัดและอดออม 

1,000 0 0 

รวม    

 
  2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ท่ี รายการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ท่ีก าหนดไว้ ท่ีด าเนินการ ตรง/ไม่ตรง 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 

กิจกรรมสืบสานประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย 
   - กิจกรรมวันแม่ 
   - กิจกรรมวันปิยมหาราช 
   - กิจกรรมวันลอยกระทง 
   - กิจกรรมวันพ่อ 
   - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
   - กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมประกวดมารยาทงาม 
กิจกรรมประหยัดและอดออม 
 

1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562 

ตรง 

 

 

 



3. วิธีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

3.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน   แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้     ค่าร้อยละ  
3.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
  

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
     บรรลุตามตัวชี้วัด  
                                               
     ไม่บรรลุตัวชี้วัด  เพราะ ............................................................................................................................ 
แนวทางแก้ไข....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลงานของโครงการ / งาน 
  ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 %    ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 51 – 65 %  
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 66 – 80 %     ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 81 - 90 %  
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90%  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านทรัพยากรท่ีใช้       
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ       
1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง      
1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน / โครงการ      

1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน / โครงการ      
1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน / โครงการ       
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้      
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน      
3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
3.1 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้      
3.2 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้      
3.3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้      

รวม     เฉล่ีย  4.8 45  3   
                 ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
                            () ควรด าเนินการต่อ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
                            (    )  ควรด าเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง…………………………………………………………….. 
                            (    )   ยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไปเนื่องจาก......................................................... 
                            (    ) อ่ืน ๆ…………………………… 

                      (ลงชื่อ) ผู้ประเมินโครงการ 
                        (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
ด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในวันส าคัญต่างๆ 

     ลงชื่อ      
      (นายธีรวัช  อุดค ามี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ    กิจกรรมวันส าคัญ 
แผนงาน/งาน    บริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานท่ี 1   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายด้านการศึกษาที่เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ โดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย นิยมไทย และด ารงไว้ ซ่ึงความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ มีพระคุณ โรงเรียน ชาติศาสนา                   
และพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน
นับถือ และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทยขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้              
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
นิยมไทย และด ารงไว้ ซ่ึงความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวทีต่อ ผู้ มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซ่ึงความ 
          เป็นไทย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน   
          นับถือ 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความภูมิใจ    
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้            
มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย  
 
 



 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 80 % มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย  มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้           
มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมสืบสานประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย 
   - กิจกรรมวันแม่ 
   - กิจกรรมวันปิยมหาราช 
   - กิจกรรมวันลอยกระทง 
   - กิจกรรมวันพ่อ 
   - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
   - กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมประกวดมารยาทงาม 
- กิจกรรมประหยัดและอดออม 

1 ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

นางสาวเพ็ญจันทร์อรุณรัตน์ 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
3. เสนอโครงการ 

ตุลาคม 2561 นางสาวเพ็ญจันทร์อรุณรัตน์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซ้ือ 
2. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
3. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย 
4. จัดกิจกรรมประกวดมารยาทงาม 
5. จัดกิจกรรมประหยัด และอดออม 

1 ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

นางสาวเพ็ญจันทร์อรุณรัตน์ 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 

1 ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

นางสาวเพ็ญจันทร์อรุณรัตน์ 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

กันยายน  2562 นางสาวเพ็ญจันทร์อรุณรัตน์ 



5.  ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ  ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  เข้าร่วมกิจกรรมสืบ
สานประเพณี และวัฒนธรรมไทย มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วนในการ
อนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้
ซ่ึงความเป็นไทยมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ มีพระคุณ 
โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีส่วน
ร่วมในกิจกร รมทางศาสนา และปฏิบั ติตนตา ม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วน
ในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 

 
6.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมไทย 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

80 % 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ งบ 
ประมาณ 

นอก
งบประมาณ 

1 
 

สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม  

  1,000   1,000 

 รวม      1,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 



8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 1. แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. แบบประเมินโครงการ 

 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย นิยมไทย และด า รงไว้ ซ่ึงความเป็ นไทย มีควา มกตัญญูกตเวทีต่อ  
ผู้มีพระคุณ โรงเรียน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ และมีส่วนในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 

 
          

         ลงชื่อ       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 
 
 
 
                               ลงชื่อ .................................... .....ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการด าเนินโครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

 

 

. 
 



กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมวันแม่ 

 
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลา 100 ปี อ าเภอตะพานหิน 

 



กิจกรรมวันปิยมหาราช 

 
คณะครู นักเรียนร่วมวางพวงมาลา ณ โรงเรียนเขารวก 

  

 



กิจกรรมวันปิยมหาราช 

 
กิจกรรมจุดเทียน ณ ศาลา 100 ปี อ าเภอตะพานหิน 

 
 



กิจกรรมวันไหว้ครู 

 
 

   
 


