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เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

ข้าพเจ้า นายวีระชัย สาระสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

บัดนี้ โครงการ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ตามเอกสารที่แนบมานี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดทำข้ึนเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวล
ภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ
ต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
 

                             ๖ มกราคม ๒๕๖๕
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๒.  สนองนโยบาย สพฐ. จุดเน้นข้อที่  ๒ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพ่ือสร้างทักษะขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยง 

                     สู่การสร้างอาชีพและมีงานทำ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
     มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ตัวช้ีวัดที่ ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัด 
           กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    ตัวช้ีวัดที่ ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ตัวช้ีวัดที่ ๒) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ตัวช้ีวัดที่ ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายวีระชัย สาระสิทธิ์ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ         

๕.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่ง    
ประเพณีท่ีดีงาม รักความเป็นไทย 

 ๒. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 ๓. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ๔. เพื่อให้นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ร้อยละ ๘๐  ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
 - คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ร้อยละ ๘๐ ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 



- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ร้อยละ ๘๐ ตระหนักเห็นความสำคัญและ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

- นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ร้อยละ ๘๐  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 

 

๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 
 เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
๘.  การดำเนินงาน 

การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๔  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. กิจกรรม พิธีน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนนาหนองทุ่ม
วิทยา ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน  ๖๕๓ คน   

๒. กิจกรรม พิธีมอบรางวัลการจัดบอร์ดวันพ่อแห่งชาติ 
 เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การมอบรางวัลการจัดบอร์ดวันพ่อแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ  หอประชุมโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา          
ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน  ๖๕๓ คน   

๓. กิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะทางบ้านยากจน ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยจัดขึ้นเมื่อ
วันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ  หอประชุมโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน  ๖๕๓ คน   

๔. กิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนตามโครงการคนดีศรี น.ท.ว. เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กิจกรรม คือ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและที่กระทำตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
การดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

 ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
        -ไม่มี- 
 

๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพความสำเร็จ หมายเหตุ 



บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑. นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ ่งประเพณี ที ่ดีงาม รัก
ความเป็นไทย 

√   

๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

√   

๓. นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 

√   

๔. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

√   

 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( √ ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ 

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

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๕,๐๐๐ บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๐        บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

   จากการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ มีข้อค้นพบ ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นโครงการที่ได้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก เคารพ ในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

          -  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    สรุปความพึงพอใจโครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่  ๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ 

 

การสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ได้ทำการสำรวจโดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน ๒๐ คน แบ่งเป็น ระดับมัธยมต้น  จำนวน  ๑๑  คน  ระดับมัธยมปลาย  จำนวน ๙ คน      
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป จึงได้สรุปข้อมูลความพึงพอใจดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
(คิดเป็นร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

๑. ขั้นตอนและกิจกรรมที่จดัเหมาะสมในระดับใด ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐.๐๐ - 
๒. กิจกรรมงานวันพ่อทำให้นักเรยีนสำนึกถึงพระคุณของบุพการ ี ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐.๐๐ - 
๓. กิจกรรมวันพ่อช่วยเสริมสร้าง คณุธรรม จริยธรรม ๑๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๑๕.๐๐ - 
๔. กิจกรรมวันพ่อช่วยส่งเสรมิให้นักเรียน ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดขีึ้น ๒๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๒๕.๐๐ - 
๕. นักเรียนเกดิความสำนึกท่ีดีต่อสถาบันสูงสุด ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐.๐๐ - 
๖.  นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๔๕.๐๐ ๔๕.๐๐ ๑๐.๐๐ - 
๗. เป็นกิจกรรมน้อมระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๖๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๑๐.๐๐ - 
๘. นักเรียนรำลึกถึงพระคณุพ่อ ๖๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๕.๐๐ - 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 



         - 
ลงชื่อ                                   ผู้รายงาน 

        (นายวีระชัย สาระสิทธิ์) 
     ครูผู้ชว่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานการดำเนินงาน/กจิกรรม/โครงการ 

โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ
               ❑ งาน/กิจกรรมตามแผน   ❑  งาน/กิจกรรมเพิ่มเตมิ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ เริม่ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุด ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ผู้รับผิดชอบ นายวีระชัย สาระสทิธิ์ สรุปรายงานเมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

คำช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ลงใน ❑   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนด 

๑. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    ❑  ดำเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว  ❑  อยู่ในระหว่างดำเนินการ               ❑ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๒. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปรมิาณ 

    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย ( ร้อยละ…………………. )    ❑ เท่ากับเป้าหมาย  ( ร้อยละ ๘๐ )  

✓ 

✓ 

✓ 



    ❑ ต่ำกว่าเป้าหมาย  ( ร้อยละ………………….) 

๓. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคณุภาพ 

    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย ( ระบุเหตุผล)………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ❑ เท่ากับเป้าหมาย   

    ❑ ต่ำกว่าเป้าหมาย( ระบเุหตผุล)………………………………………………..……………………………………………………………………… 

๔. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

    ❑ มากเกินไป    ❑ เหมาะสมด ี    ❑ ยังต้องปรับปรุง 

๕. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

   ❑  ได้รับความร่วมมือดมีาก  ❑ ได้รับความร่วมมือพอควร              ❑ ได้รับความร่วมมือน้อย 

๖. งาน/กิจกรรมที่จดัขึ้นมีความเหมาะสม 

    ❑ ดี                ❑ พอใช้    ❑ ต้องปรับปรุง 

๗. สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ  มคีวามเหมาะสมเพียงใด 

    ❑ มาก    ❑ ปานกลาง               ❑ น้อย 

๘. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

    ❑ ตามที่ระบุไว้ในแผน   ❑ เร็วกว่าท่ีระบไุว้ในแผน             ❑ ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน 

๙. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง  (ระบุ) 

    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย   ❑ เท่ากับเป้าหมาย    ❑ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

๑๐. เครื่องมือประเมินความสำเรจ็ของงาน (โปรดแนบมาด้วย) 

❑ แบบประเมินผล   ❑ แบบสังเกต     ❑ ผลการประชุมสรุปงาน 

๑๑. ปญัหาและอุปสรรค 

❑ กิจกรรมไมส่อดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 

❑ ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



❑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขัดข้อง /ทำงานได้ไมต่รงต่อความต้องการ 

❑ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม /งาน/โครงการ เนื่องจาก.....................……………………………..………...................

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

❑ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ งาน /โครงการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการ ขัดข้องทำให้การเบิกจ่าย ลา่ช้าหรอืเบิกไมไ่ด้ 

❑ อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑๒. ข้อเสนอแนะ  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

                -ไม่มี- 

๑๓. โครงการนีม้ีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเมือ่พิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดำเนินการของกิจกรรม/งาน/โครงการแล้ว  ควรดำเนินกิจกรรม/งาน /โครงการนี้ในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่  อย่างไร 

โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ควรดำเนินการกิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย 

 
 

 

            ลงช่ือ                                   ผู้รายงาน 

                    (นายวีระชัย สาระสิทธ์ิ) 
                  ครูผู้ช่วย 

 

    

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
  



ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 



 
 
 
 
 


