
 

 
รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

โดย 
นายปัญญา ทองสา 

ครูชำนาญการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

โรงเรียนนาหนองทุม่วิทยา 
ตำบลนาหนองทุ่ม   อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 



 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา     อำเภอแก้งคร้อ    จังหวัดชัยภูมิ 
ที…่………………………………………………วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. 
        ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓       
                               

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

       ข้าพเจ้า นายปัญญา ทองสา ตำแหน่ง  ครชูำนาญการ  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบัติการประจำ            
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีระยะเวลา
ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2564 
       บัดนี้ โครงการพัฒนากิจกรรมงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว.  ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ตามเอกสารที่
แนบมานี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน                  ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายปัญญา ทองสา)                                            (นางวาสนา วงศ์ใหญ่) 
             ครูชำนาญการ                                              หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
ลงชื่อ              ลงชื่อ    
        ( นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์ )         (นายวุฒิชัย รักหินลาด) 
    ผู้ชว่ยผู้อำนวยการนาหนองทุ่มวิทยา               รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 

        ว่าที่ร้อยเอก   

                                          ( จีระศักดิ์  แต่งผิว ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 



 
 

คำนำ 
รายงานการดำเนินงานโครงการงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว.  

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีคุณธรรมคือ การเป็นคนดี  รู้ผิดชอบชั่วดี      
ทำแต่สิ่งที่ด ีไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน ในฐานะนักเรียนและเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่   คุณธรรม
ในด้านต่าง ๆ ที่เราควรรู้และพึงปฏิบัติคือ  เมตตา  กรุณาปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขและหลุดพ้นจากความ
ทุกข์  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  (ปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ.๒๕๔๕)  มาตรา  ๒๒,๒๓ และ 
๒๔ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้าน    
ดี เก่ง มีความสุข โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น  
    

 
 
 
                            ๖  มกราคม ๒๕๖๕

                        



สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ................................................   ๑ 

คำนำ  ............................................................................................................................. ..........   ๒ 

สารบัญ  ............................................................................................................................. .......   ๓ 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  .......................................................................................    ๔ 

ภาคผนวก  .................................................................................................................... .............    

- โครงการพัฒนากิจกรรมงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓   

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจโครงการงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี             
คนดีศรี น.ท.ว. ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓     

- ประมวลภาพการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. 

             ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓   

๒.  สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ข้อ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับ 

   โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
สนองจุดเน้น สพม. 30   ข้อ 3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็ม

ศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายปัญญา ทองสา 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทั่วไป     

๔.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเสริมสร้างการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ  ออกสู่สังคมตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
3.  เพ่ือให้นักเรียน มีจิตสำนึกท่ีดีต่อการดำรงตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 

 
๕.  เป้าหมาย 
     1.  เชิงปริมาณ   

1) นักเรียนมัธยมศึกษา ชั้น ม.1 – ม.6 (ที่มีพฤติกรรมดี)  จำนวน 120  คน 
2) ครู จำนวน 30 คน 

 2.  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 6   ร้อยละ  90  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   -  มีคุณลักษณะ 12 ประการ 
   -  สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและชุมชน 
   -  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และรักในความเป็นไทย 
 

๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 
  เดือนเมษายน 2564 
 

 

 



 

๘.  การดำเนินงาน/กิจกรรม 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลาดำเนินการ 

   

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

เมษายน 2564 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
3. วางแผนดำเนินการ 
4. ดำเนินการตามแผนงาน 

- มอบเกียรติบัตรและรางวัลคนดีศรี น.ท.ว. ทุกๆ 1 
เดอืน 

5. กำกับติดตามและประเมินผล 
6. สรุปและรายงานผล 

 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
การดำเนินงานโครงการ  ดังนี้ 
-ไม่มี- 

๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความสำเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. 1.  เพ่ือเสริมสร้างการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ  ออกสู่
สังคมตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

√   

๒. 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตรงตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด 

√   

๓. 3.  เพ่ือให้นักเรียน มีจิตสำนึกท่ีดีต่อการดำรงตนให้เป็น
บุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 

√   

 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( √ ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป            ๑๔,๕๐๐ บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ              ๕,๕๐๐   บาท 



 
 
 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 
    จากการดำเนินงาน โครงการ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีข้อค้นพบ ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการเป็นโครงการที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตรงตามคุณลักษณะอัน        
พึงประสงค์ท่ีโรงเรียนกำหนด 

๒.  จุดควรพัฒนาของโครงการ 
          -  

สรุปความพึงพอใจโครงการงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. 
การสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว.      

ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ได้ทำการสำรวจโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๖๐ คน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป จึงได้สรุปข้อมูลความพึงพอใจดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
(คิดเป็นร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน  ๔๓.๕๐ ๔๓.๕๐ ๑๐.๐๐ ๓.๐๐ - 
๒. ท่านได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ๒๑.๗๐ ๔๓.๕๐ ๒๖.๑๐ ๘.๗๐ - 
๓. ท่านได้รับความรู/้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไปปรับใช้ได้ ๔๓.๕๐ ๒๖.๐๐ ๓๐.๔๐ - - 
๔. รูปแบบ/หัวข้อ ในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม ๓๐.๔๐ ๒๖.๑๐ ๒๖.๑๐ ๑๓.๐๐ ๔.๓๐ 
๕. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  ๔.๓๐ ๓๔.๘๐ ๒๖.๑๐ ๘.๗๐ ๑๓.๐๐ 
๖.  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ๑๗.๔๐ ๒๖.๑๐ ๓๙.๑๐ ๑๗.๔๐ - 
๗. สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๒๖.๐๐ ๑๗.๕๐ ๓๐.๔๐ ๑๗.๔๐ ๘.๗๐ 

 
๑๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

     - 
 

ลงชื่อ                                   ผู้รายงาน 

           (นายปัญญา ทองสา) 
                       ครชูำนาญการ 
 
 
 



แบบรายงานการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

โครงการ งานส่งเสรมิความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. 
               ❑ งาน/กิจกรรมตามแผน   ❑  งาน/กิจกรรมเพิ่มเตมิ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ เมษายน ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ นายปัญญา ทองสา สรุปรายงานเมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

คำช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ลงใน ❑   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนด 

๑. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    ❑  ดำเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว  ❑  อยู่ในระหว่างดำเนินการ               ❑ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๒. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปรมิาณ 

    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย ( ร้อยละ…………………. )    ❑ เท่ากับเป้าหมาย  ( ร้อยละ ๙๐ )  

    ❑ 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  
     
 
 
 

 

ลงชื่อ                                   ผู้รายงาน 

         (นายปัญญา ทองสา) 
                       ครชูำนาญการ 

✓ 

✓ 



 

 
             

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 



โครงการ    งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. 
ลักษณะโครงการ (  ✓ ) โครงการต่อเนื่อง   (    )  โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ข้อ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับ 
   โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
สนองจุดเน้น สพม. 30   ข้อ 3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็ม
ศักยภาพเป็น 
   รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เดอืนเมษายน 2564 
ผู้รับผิดชอบ    นายปัญญา   ทองสา  กลุ่มบริหารทั่วไป 


 

หลักการและเหตุผล 
การมีคุณธรรมคือ การเป็นคนดี  รู้ผิดชอบชั่วดี ทำแต่สิ่งที่ด ีไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน 

ในฐานะนักเรียนและเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่   คุณธรรมในด้านต่าง ๆ ที่เราควรรู้และพึงปฏิบัติคือ  เมตตา  
กรุณา   
ปรารถนาให้ผู ้อื ่นมีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  
(ปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ.2545)  มาตรา  22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื ่อให้ผู ้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข    ตามแผนเสริมสร้าง
บุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม   มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน   

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของโรงเรียน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D)  ด้านประชาธิปไตย 
(Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Deecency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
(Drug – Free) โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงได้จัดโครงการคนดีศรีนาหนองทุ่ม
วิทยา ประจำปีการศึกษา 2561  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกำหนด 

วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือเสริมสร้างการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ  ออกสู่สังคมตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
  

2.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
3.  เพ่ือให้นักเรียน มีจิตสำนึกท่ีดีต่อการดำรงตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 

เป้าหมาย  
     1.  เชิงปริมาณ   

1) นักเรียนมัธยมศึกษา ชั้น ม.1 – ม.6 (ที่มีพฤติกรรมดี) จำนวน 120  คน 
2) ครู จำนวน 30 คน 

 2.  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 6   ร้อยละ  90  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 



   -  มีคุณลักษณะ 12 ประการ 
   -  สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและชุมชน 
   -  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และรักในความเป็นไทย 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
ระยะเวลาดำเนินการ 

  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - 

เมษายน 2564 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ - - - 
3. วางแผนดำเนินการ - - - 
4. ดำเนินการตามแผนงาน 

- ค่าท่ีพักและอาหาร 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าเกียรติบัตร 

- 

 
1,500 

18.000 
500 

- 

5. กำกับติดตามและประเมินผล - - - 
6. สรุปและรายงานผล - - - 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 20,000 -  

การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เกณฑ์ที่คาดหวัง วิธีวัดและ
ประเมินผล 
 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต  (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
เห็นความสำคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม ภูมิใจในการทำความดี 
ปลูกฝังในความเป็นประชาธิปไตย 

  นักเรียนเป็นที่รู้จักและ  
  ยอมรับ ของสังคมและสร้าง 
ชื่อเสียงแก่โรงเรียน 
ร้อยละ 90 

- สังเกต 
- ร่วมปฏิบัต ิ

-แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

- สมุดบันทึกความดี 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้นำ ผู้
ตามท่ีดี มีความเป็นประชาธิปไตย 

ร้อยละ 80 - สังเกต 
- ร่วมกิจกรรม 
 

-แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

- สมุดบันทึกความดี 
-  ภาพถ่าย 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพทุกด้าน และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น   
2.  คณะครูกลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ร่วมกันศึกษา และวางแผนการดำเนินการ 
3.  การจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ทำให้นักเรียนให้ความสนใจมากข้ึนโดย                 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 



 
 

 ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายปัญญา   ทองสา )                                       ( นางวาสนา  วงศ์ใหญ่ ) 
                ครู อนัดับ คศ.2                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       ( นายปราโมทย ์  หิตาพิสุทธิ์ ) 
                                         ผูช้่วยผู้อำนวยการโรงเรยีน 

 
 
 

ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         ( นายวุฒชิัย   รักหินลาด) 
                               รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 
 
 
                        ว่าที่ร้อยเอก                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             ( จีระศักดิ ์  แต่งผิว ) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 

งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. 
 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ  
งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
คำชี้แจง      ให้กาเครื่องหมาย     ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกและความเป็นจริงมากที่สุด  พร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน      
๒. ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม     
๓. ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือไปปรับใช้ได้     
๔. รูปแบบ/หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม     
๕. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๖.  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม     
๗. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม     
 

ข้อเสนอแนะและความประทับใจท่ีได้รับ  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
 

ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 

 

 

 



 

 

 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


