
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง          

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๕ 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
    

 
                                                                  
 

 
โดย 

นางณภคพรณ์ อุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ตำบลนาหนองทุ่ม   อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูม ิ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 
 



 
ส่วนราชการ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
ที…่………………………………..วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง           
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

    ข้าพเจ้านางณภคพรณ์ อุปถัมภ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการวันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                       
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการ                  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 

๑. เพื ่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้                     
ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม รักความเป็นไทย 

๒. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
๔. เพ่ือให้นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่  11 สิงหาคม 2565 
บัดนี้ โครงการงานวันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไดร้ายงานผล
ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ ที่แนบมาข้างต้นนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
             ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ  
                             (นางณภคพรณ์   อุปถัมภ์)                                                                   
                                                                                  ผู้รายงาน 
               
ลงชื่อ      ลงชื่อ 
          (นางนุชนาฎ คุ้มศาสตรา)             (นายณัฏฐพล   ไคขุนทด) 
       หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการ 
 

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

 
  ลงชื่อ  

(นายวุฒิชัย รักหินลาด) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 

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

 
ลงชื่อ ว่าที่ ร.อ. 

(จีระศักดิ์ แต่งผิว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

บันทึกข้อความ 



 
คำนำ 

 

 รายงานการดำเนินงานโครงการวันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ                  
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ                     
ที่เก่ียวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ               
การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง   
ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา 
เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
                          ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
ตอนที ่1 บทนำ           1 

ชื่อโครงการ          1 
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ       1 
หลักการและเหตุผล         1 
วัตถุประสงค์ของโครงการ         1 
เป้าหมาย          1 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย        2 
แผนดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน        2 
งบประมาณ          2 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ              3 
สถานที่ดำเนินโครงการ         4 
วิธีดำเนินโครงการ         4 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ      5 

ตอนที ่2 สรุปผลการประเมินโครงการ        6 
รายงานผลการประเมิน         6 
รายงานผลการการดำเนินงานตามตัวชี้วัด       8 
รายงานผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์      8 

ภาคผนวก 
คำสั่ง 
โครงการ 
เครื่องมือมือที่ใช้ประเมินโครงการ  
ประมวลภาพการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่ 1 
บทนำ 

 

ชื่อโครงการ : วันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
                  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางณภคพรณ์   อุปถัมภ์ 
2. ชื่อผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี)  :  ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา           
       

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศที ่ม ีความเจริญรุ ่งเร ืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั ้งแต่อดีต                              

มีวันสำคัญต่าง ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา  แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วทางด้านวัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็น
ความสำคัญ ขาดจิตสำนึกในการเป็นผู ้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและ                      
รับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย  

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่า                
การรักษาไว้ซึ ่งสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้                                          
โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำหลักธรรม                   
ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติให้มีความสันติสุขเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้                  

ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม รักความเป็นไทย 
 ๒. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 ๓. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ๔. เพื่อให้นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี              
              วัฒนธรรมไทย 
เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ 
  ๑.  นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ร้อยละ 100 จำนวน 600 คน                                            
                          ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
  ๒.  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ร้อยละ 100 จำนวน ๔๘ คน                  
                          ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  

ด้านคุณภาพ  
        ๑.  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ตระหนักเห็น 
                ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 
  ๒.  นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
 



 
 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ เป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด แผน/เป้าหมาย 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๖๔๘ คน 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
3. ความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
4. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
5. ระยะเวลาที่ดำเนินการ จำนวน ๑ วัน 

 

แผนดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน 
 

แผนดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน  

(✓= ดำเนินการ,  = ไม่ได้ดำเนินการ) 
ขั้นวางแผน (Plan)  
1. เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ ✓ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ✓ 
3. ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ ✓ 
ขั้นดำเนินการ (Do)  
4.  ดำเนินโครงการ ✓ 
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)  
5. ประเมินผลโครงการ ✓ 
6. สรุปผลโครงการ ✓ 
ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (Action)  
7. วางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป ✓ 

 

งบประมาณ  
1. ประเภทงบประมาณ    (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา    (    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (    ) เงินระดมทรัพยากร      (    ) เงินอื่นๆ ………………….……………………. 

2. การใช้งบประมาณ 
2.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  5,000   บาท 
2.2 งบประมาณท่ีใช้ไป   5,000   บาท 
2.3 งบประมาณคงเหลือ     0   บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
วันที่  ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
โดยมีปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการดังนี้ 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนตุลาคม 2564 
 
 
 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่ม
บริหารทั่วไปกับคณะครูกลุ่มบริหารทั่วไป 
1.2  จัดทำโครงการงานเครือข่ายผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความ
เหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือกำหนดแนวทาง
ในการดำเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม                 
ทั้งด้านสถานที่   
1.6  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ                         
และวิธีประเมินผล 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนใน
การดำเนินงาน  ดังนี้ 
2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ
โครงการ  
2.2  ดำเนินการตามโครงการ  
ในช่วงเวลาตามปฏิทินโครงการ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
โดยมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้ 

- พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีกล่าวคำสดุดี
เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

เดือนกันยายน 2565 3. ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
3.1  ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ 
3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า       ( 
Rating  Scale ) ใช้วิธีแจกแจงความถี่                   

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    



หาค่าเฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้  
4.51-5.00    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: X ) 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                            
( Standard  Deviation  : S.D. ) 
3.4  รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและ
บุคลากรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

เดือนกันยายน 2565 4. ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้ง
ต่อไป (Action) 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  
ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

 

สถานที่ดำเนินโครงการ 
หอประชุมโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

วิธีดำเนินโครงการ 
1. ขั้นเตรียมการ 
 - ประชุมประชุมวางแผน 
 - จัดทำโครงการ 
 - ขออนุมัติโครงการ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 

2.  ขั้นดำเนินการ 
  - พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล                               
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 

3.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
   - สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 





 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ 

๑. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ชาติ ศาสนา                                  
และพระมหากษัตริย์  

๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
๔. นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่ 2 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

 

รายงานผลการประเมิน 
ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

1. เชิงปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายคาดไว้  ๖๔๘  คน รวมผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน                                  
ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา           

2. เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 วิธีการประเมินผล 
๒.๑ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน  จำนวน ๖๐๐ คน  
2.๒ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร จำนวน ๔๘ คน  
 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
ผลการประเมินโครงการหลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ ร้อยละ ๑๐๐ จากการดำเนินงานโครงการวันสำคัญแห่งชาติ                
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                  
มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑.  เป็นโครงการที่ได้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก เคารพ ในสถาบันชาติ                               
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  

ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ  
ผลการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดโครงการวันสำคัญแห่งชาติกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้  
๑. เพื ่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้                     

ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม รักความเป็นไทย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
๔. เพ่ือให้นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ผลการประเมินโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
สถานภาพ 

จำนวน  
ร้อยละที่เข้าร่วม เป้าหมาย เข้าร่วม 

นักเรียน 600 600 ๑๐๐ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ 

จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม     มีสถานภาพ  
                          นักเรียน       จำนวน   ๖๐๐   คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
       ผู้บริหาร ครู บุคลากร  จำนวน   ๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินโครงการ 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
(คิดเป็นร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

1. ขั้นตอนและกิจกรรมที่จดัเหมาะสมในระดับใด 40.00 50.00 10.00 - 
2. กิจกรรมงานวันแม่ทำให้นักเรียนสำนึกถึงพระคุณของบุพการ ี 40.00 50.00 10.00 - 
3. กิจกรรมวันแม่ช่วยเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 15.00 70.00 15.00 - 
4. กิจกรรมวันแม่ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดขีึ้น 20.00 55.00 25.00 - 
5. นักเรียนเกดิความสำนึกท่ีดีต่อสถาบันสูงสุด 40.00 50.00 10.00 - 
6.  นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
45.00 45.00 10.00 - 

7. เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

60.00 30.00 10.00 - 

8. นักเรียนรำลึกถึงพระคณุแม ่ 65.00 30.00 5.00 - 
 

รายงานผลการการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินตามตัวช้ีวัด  
 

รายการ แผน/เป้าหมาย ผล การบรรลุเป้าหมาย 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๖๔๘  คน จำนวน  ๖๔๘  คน (√ ) บรรลุ 

( ) ไม่บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

3. ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

4. ผู้รับบริการนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

5. ระยะเวลาที่ดำเนินการ จำนวน  ๑  วัน จำนวน  ๑  วัน (√ ) บรรลุ 



( ) ไม่บรรลุ 
 
 
รายงานผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ระบุไว้) 

ประเด็นการวัดการนำความรู้ไปใช้ 
กลุ่มเป้าหมาย  

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

๑. นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณี ที่ดีงาม รักความเป็นไทย 

๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ และอัตลักษณ์

ของโรงเรียน 
๔. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  และมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 
 

๖๔๘ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผลการประเมินโครงการวันสำคัญแห่งชาติกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
-  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้ มีดังนี้คือ 
         การดำเนินโครงการวันสำคัญแห่งชาติกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ข้อเสนอแนะสำหรับหัวข้อการประเมินต่อไปคือ 

ควรทำการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการอื่นๆ ภายในสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการมากยิ่งข้ึน 

 

การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข โดยมีแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
๑. ควรเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและการประสานงานที่ดี  ในการทำงานร่วมกันเพ่ือให้ผลจากการ

ดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

หากเป็นโครงการเดิม ได้นำผลการประเมินจากการจัดโครงการครั้งก่อนมาปรับปรุง ดังนี้ 
1. ควรทำการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการอื่นๆ ภายในสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการมากยิ่งข้ึน 
 
 
                ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน 

                           ( นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ ) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ                                        

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
  

 
 

คำสั่งโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ที ่๗๗/๒๕๖๕ 

 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

                        ****************************************************************** 
         เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา    
และวัฒนธรรม โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
เกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โดมและหอประชุมโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ             
         ๑. ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์   แต่งผิว  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

    ๒. นายวุฒิชัย    รักหินลาด       รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายชวน     รอบแคว้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
    ๔. นายปราโมทย์    หิตาพิสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
    ๕. นางบุบผา    นันโท  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
    ๖. นางเนตรนภา   วิญญาสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล    กรรมการ 
    ๗. นายณัฏฐพล    ไคขุนทด หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 

             ๘. นางวาสนา    วงศ์ใหญ่  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ 
    ๙. นางดาวรุ่ง   กลางวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
    ๑๐. นางณภคพรณ์   อุปถัมภ์  พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  กำกับติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไป                              
ด้วยความเรียบร้อย      

 

๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
     ๑.  นางนุชนาฎ    คุ้มศาสตรา ครู  อันดับ  คศ. ๓  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายวิทวัส นาบำรุง  ครู  อันดับ  คศ. ๒  กรรมการ 



    ๓.  นายพงศ์พิทักษ์    ใจสว่าง  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
    ๔.  นางณภคพรณ์     อุปถัมภ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดำเนินงานการจัดกิจกรรม ประสานงานคณะกรรมการทุกฝ่ายให้งานสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๑.  นางวาสนา             วงศ์ใหญ่  ครู  อันดับ  คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
          ๒.  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ ครู  อันดับ  คศ. ๓  กรรมการ 

๓.  นายวัชรินทร์  หินประกอบ ครู  อันดับ  คศ. ๓  กรรมการ 
๔.  นายปัญญา  ทองสา  ครู  อันดับ  คศ. ๒  กรรมการ 
๕.  นายวิทวัส  นาบำรุง  ครู  อันดับ  คศ. ๑  กรรมการ 
๖.  นายอาทิตย์  อันตาละโลก ครู  อันดับ  คศ. ๑  กรรมการ 
๗. นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
๘. นางสาววลัยภรณ์     เถื่อนหมื่นไวย    ครู  อัตราจ้าง    กรรมการ  
๙.  นายสุรสิทธิ ์  แสงแก้ว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๐. นางสาวจันจิรา สมทรัพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุภาพร มุกดาหาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๒. นายนพรัตน์  อ่อนชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๓. คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ 
๑๔. นางณภคพรณ์    อุปถัมภ์  พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. ติดตั้งพระฉายาลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ธง สก ธงชาติ ณ รั้วหน้าโรงเรียน  

๒. ติดตั้งพระฉายาลักษณ์ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะวางพานพุ่ม โต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
๓. จัดตกแต่งผ้าบริเวณหน้าเวที โต๊ะวางพานพุ่ม โต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
๔. ประดับตกแต่งฉาก ณ หอประชุมโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ประดับดอกไม้ ต้นไม้ตาม

ความเหมาะสม  
๕. คณะครูควบคุมดูแลนักเรียนขณะเข้าร่วมกิจกรรม 

 

๔.  คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องสักการะ   
 ๑.  นางนุชนาฎ  คุ้มศาสตรา ครู  อันดับ  คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ ครู  อันดับ  คศ. ๓  กรรมการ 

๓.  นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.  นางณภคพรณ์     อุปถัมภ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. จัดพานพุ่มทอง – เงิน เทียนแพกระทงดอกไม้ ๑ ชุด 

๒. จัดเตรียมสมุด ปากกาสำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคำกล่าวถวายพระพรชัย
มงคล 

 

๕.  คณะกรรมการรฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีกร  
          ๑.  นายณัฐพล             ไคขุนทด           ครู  อันดับ  คศ. ๓  ประธานกรรมการ 



          ๒.  นางสาวพรพิมล        ตั้งใจ              ครู  อันดับ  คศ. ๓  กรรมการ 
          ๓.  นายทวีศักดิ์            ลาดก่าน           พนักงานราชการ                      กรรมการ 

๔. นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
๕. นางณภคพรณ์     อุปถมัภ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แจ้งให้คณะครู นักเรียนทราบ 

๒. เป็นพิธีกรและจัดลำดับขั้นตอนพิธีการถวายพระพรชัยมงคล 
 
 

 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลการจัดบอร์ดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
     พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 ๑.  นางสาวโสภิต   รักษากุล  ครู อันดับ คศ. ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
 ๒.  นายวิทวัส  นาบำรุง  ครู อันดับ คศ. ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
 ๓.  นางอัญชลี  ชาติมนตรี ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ 
 ๔.  นายวัชรินทร์  หินประกอบ ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ 
 ๕.  นางมลิวรรณ  มาตร์ไตร ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ 
 ๖.  นางพัชราวรรณ ศรีสะอาด พนักงานราชการ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ 
 ๗.  นางนุตจร ี  พรหมพา ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ 
 ๘.  นายปัญญา  ทองสา  ครู อันดับ คศ. ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ 
 ๙.  นางวรรณสุดา   โยชัย  ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
 ๑๐.  นายมานะ    ชาติมนตรี ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
 ๑๑.  นายสุรสิทธิ ์  แสงแก้ว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
 ๑๒.  นางขนิษฐา    หินประกอบ ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ 
 ๑๓.  นางรัตน์ประณี   คู่กระสังข์   ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ 
 ๑๔.  นางนัฐภรณ์   มลัยแก้ว  ครู อันดับ คศ. ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ 
 ๑๕.  นายณัฏฐพล   ไคขุนทด ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕ 
 ๑๖.  นางสาวจุฑามาศ สีหาแสน พนักงานราชการ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕ 
 ๑๗.  นางสาวจันจิรา  สมทรัพย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕ 
 ๑๘.  นางสาวนิตยา นิลาราช  ครู อันดับ คศ. ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
 ๑๙.  นางศิรินันท์  รุ่งกิจโสภิญ ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
 ๒๐.  นายชาญวิทย์   ไพโรจน์  ครู อนัดับ คศ. ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
 ๒๑.  นางณภคพรณ์ อุปถัมภ์  พนักงานราชการ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ 
 ๒๒.  นางสาวธิดามาศ  รวมสิทธิ์  ครูอัตราจ้าง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ 
 ๒๓.  นางบุบผา  นันโท    ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ 
 ๒๔.  นายพงศ์พิทักษ์   ใจสว่าง  ครูอัตราจ้าง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ 
 ๒๕.  นางสาวสภุาพร  มุกดาหาร   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ 

๒๖.  นางสาวพรพิมล ตั้งใจ  ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๒๗.  นางสาวเกษร  คงเมือง  ครู อันดับ คศ. ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๒๘.  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ 
๒๙.  นายอาทิตย์  อันตาละโลก ครู อันดับ คศ. ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 



๓๐.  นางวาสนา  วงศ์ใหญ่  ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
๓๑.  นางนุชนาฎ    คุ้มศาสตรา   ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
๓๒.  นางไสว    หิตาพิสุทธิ์  ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ 
๓๓.  นางเนตรนภา วิญญาสุข ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๓๔.  นายทวีศักดิ์  ลาดก่าน  พนักงานราชการ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๓๕.  นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุล  ครู อันดับ คศ. ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
๓๖.  นางวรรณธิดา กำเนิดบุญ ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ 
๓๗.  นายนพรัตน์  อ่อนชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ 
๓๘.  นายวินัย  ชินบุตร  ครู อันดับ คศ. ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ 
๓๙.  นางสาววลัยภรณ์   เถื่อนหมื่นไวย ครูอัตราจ้าง                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ 

มีหน้าที ่  ควบคุมดูแลนักเรียนประจำชั้นจัดทำบอร์ดเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
     พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 

๗.  คณะกรรมการ ฝ่ายจัดหารางวัล 
๑.  นางนุชนาฎ     คุ้มศาสตรา ครู  อันดับ  คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
๒.  นายวิทวัส  นาบำรุง  ครู  อันดับ  คศ. ๒  กรรมการ 
๓.  นายพงศ์พิทักษ์    ใจสว่าง  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.  นางณภคพรณ์      อุปถัมภ์  พนักงานราชการ   กรรมการและ

เลขานุการ 
มีหน้าที ่  จัดหารางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการจัดบอร์ดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
     พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

๑.  นายปราโมทย์          หิตาพิสุทธิ์ ครู  อันดับ  คศ. ๓    ประธานกรรมการ 
๒.  นางดาวรุ่ง     กลางวงค์ ครู  อันดับ  คศ. ๓    กรรมการ 
๓.  นางสาววลัยภรณ์ เถื่อนหมื่นไวย ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.  นางสาวธิดามาศ  รวมสิทธิ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๕.  นางณภคพรณ์     อุปถัมภ์   พนักงานราชการ                      กรรมการและ

เลขานุการ 
มีหน้าที่   คัดเลือก   ตัดสินบอร์ดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  
 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑.  นางนุชนาฎ    คุ้มศาสตรา ครู  อันดับ  คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
๒.  นางนัฐภรณ ์  มลัยแก้ว        ครู  อันดับ  คศ. ๒                   กรรมการ 
๓.  นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุลครู   อันดับ  คศ. ๑                   
๔.  นางสาววลัยภรณ์      เถื่อนหมื่นไวย ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
๕.  นางณภคพรณ์      อุปถัมภ์  พนักงานราชการ      กรรมการและ

เลขานุการ 



มีหน้าที่   จัดหาเครื่องดื่ม   ต้อนรับคณะครูและบุคลากรที่มาร่วมพิธี 
 

๑๐.  คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
 ๑.  นายปราโมทย ์ หิตาพิสุทธิ์ ครู  อันดับ  คศ. ๓  ประธานกรรมการ 

๒.  นายพงศ์พิทักษ์    ใจสว่าง  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.  นายพงษ์สนัน ต่อพล  ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.  นายปัญญา  ทองสา  ครู  อันดับ  คศ. ๒  กรรมการและ

เลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. ควบคุมเครื่องเสียง เตรียมไมโครโฟน  ณ หอประชุมโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

๒. ถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอ ตลอดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 
 
 
 
 
๑๑.  คณะกรรมการประเมินผล 

๑.  นางนุชนาฎ     คุ้มศาสตรา ครู  อันดับ  คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
๒.  นายวิทวัส  นาบำรุง  ครู  อันดับ  คศ. ๒  กรรมการ 
๓.  นายพงศ์พิทักษ์    ใจสว่าง  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.  นางณภคพรณ์      อุปถัมภ์  พนักงานราชการ   กรรมการและ

เลขานุการ 
 

มีหน้าที่  จดัทำเครื่องมือประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ฝ่ายอำนวยการทราบต่อไป 
 

     ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่และเต็มความสามารถ                 
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อนักเรียน โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๘  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
.. 
 

ว่าที่ร้อยเอก   

                                   ( จีระศักดิ์  แต่งผิว ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำป ี๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๕ 
ณ   หอประชุมโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

**************************************************************************************************
*********** 

พิธีกรดำเนินกิจกรรม -    นายณัฎฐพล   ไคขุนทด  
- นางสาวพรพิมล  ตั้งใจ  

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เวลา   ๐๗.๔๕   นักเรียนเข้าแถวเชิญธงชาติ สวดมนต์ ณ หอประชุมโรงเรียนนาหนองทุ่ม
วิทยา 
เวลา   ๐๘.๓๐   คณะครู  -    บุคลากรเข้าแถวตรงหน้าพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนนาหนอง
ทุ่มวิทยา 

- ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพพระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 



- ประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกมะลิ เปิดกรวยดอกไม้ธูป
เทียนแพร                      เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

- ประธานในพิธีถวายความเคารพ พร้อมกับผู้เข้าร่วมพิธี 
- ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประจำแท่น

ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

- ประธานในพิธีกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย
มงคลตามลำดับ 

- ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วม ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย 
- กิจกรรมรำถวายพระพรชัยมงคล  
- เสร็จพิธี 

หมายเหตุ                                       ๑.  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๒.  ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอด                            

                                               การเข้าร่วมพิธี   
 
การแต่งกาย  

    - บุคลากร : สุภาพบุรุษ : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า 
         : สุภาพสตรี : ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า 
    - นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สมาชิกหน่วยงาน :                                 
                                   ชุดเครื่องแบบตามสังกัด 

 
 
 

 

 


