
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันสำคัญแห่งชาติ                                        
กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๕ 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
    

 
                                                                  
 

 
โดย 

นางนุชนาฎ คุ้มศาสตรา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

ตำบลนาหนองทุ่ม   อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 
 



 
ส่วนราชการ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
ที…่………………………………..วันที่  8 มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา            
        สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
         ข้าพเจ้านางนุชนาฎ คุ้มศาสตรา ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
วันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์             
ของโครงการ คือ 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้                     
ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม รักความเป็นไทย 

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

โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่  2 มิถุนายน 2565 
บัดนี้ โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ                       

พระบรมราชินี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไดร้ายงานผลตามแบบรายงานการดำเนินงาน
โครงการ ที่แนบมาข้างต้นนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                   

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

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการ 
 

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

 
  ลงชื่อ  

(นายวุฒิชัย รักหินลาด) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 

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

 
ลงชื่อ ว่าที่ ร.อ. 

(จีระศักดิ์ แต่งผิว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 

บันทึกข้อความ 



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการวันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ                                         
ที่เก่ียวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ               
การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความ
พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เก่ียวข้อง   ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนนาหนองทุ่ม
วิทยา  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนา
หนองทุ่มวิทยา  ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน
ต่อไป 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
                             8 มิถุนายน 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 
โครงการ 
เครื่องมือมือที่ใช้ประเมินโครงการ  
ประมวลภาพการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1 
บทนำ 

 

ชื่อโครงการ : วันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี  
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางนุชนาฎ คุ้มศาสตรา 
2. ชื่อผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี)  :  ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา           
       

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป ็นประเทศท ี ่ม ีความเจร ิญร ุ ่ งเร ืองทางประเพณีและว ัฒนธรรมมาต ั ้ งแต ่อดีต                              

มีวันสำคัญต่าง ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา  แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ทางด้านวัตถ ุส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสำคัญ 
ขาดจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรั บวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกได้ง่าย  
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่า การรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ
ให้มีความสันติสุขเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพื ่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ 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   3,580   บาท 
2.3 งบประมาณคงเหลือ     1,420   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
วันที่  2 มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยมีปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการดังนี้ 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนตุลาคม 2564 
 
 
 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มบริหาร
ทั่วไปกับคณะครูกลุ่มบริหารทั่วไป 
1.2  จัดทำโครงการงานเครือข่ายผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือกำหนดแนวทาง
ในการดำเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม                 
ทั้งด้านสถานที่   
1.6  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ                         
และวิธีประเมินผล 

นางนุชนาฎ คุ้มศาสตรา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการ
ดำเนินงาน  ดังนี้ 
2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ
โครงการ  
2.2  ดำเนินการตามโครงการ  
ในช่วงเวลาตามปฏิทินโครงการ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน 
ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
โดยมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้ 

- พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีกล่าวคำสดุดี
เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

นางนุชนาฎ คุ้มศาสตรา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

เดือนกันยายน 2565 3. ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
3.1  ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ 
3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า                          
( Rating  Scale ) ใช้วิธีแจกแจงความถี่                   
หาค่าเฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้  

นางนุชนาฎ คุ้มศาสตรา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    





4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติ
อยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติ
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 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 

นางนุชนาฎ คุ้มศาสตรา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

 

สถานที่ดำเนินโครงการ 
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

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

2.  ขั้นดำเนินการ 
  - พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี                      
 

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 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 วิธีการประเมินผล 
๒.๑ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน  จำนวน ๖๐๐ คน  
2.๒ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร จำนวน ๔๘ คน  
 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
ผลการประเมินโครงการหลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ ร้อยละ ๑๐๐ จากการดำเนินงานโครงการวันสำคัญแห่งชาติ                
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑.  เป็นโครงการที่ได้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก เคารพ ในสถาบันชาติ                               
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  

ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ  
ผลการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดโครงการวันสำคัญแห่งชาติกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา                  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ดังนี้  

๑. เพื ่อปล ูกฝ ังให ้น ักเร ียนได ้แสดงความจงร ักภ ักด ีต ่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตร ิย ์ดำรงไว้                     
ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม รักความเป็นไทย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ผลการประเมินโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร 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. ปลูกฝังให้นักเรยีนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริยด์ำรงไว้ ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย 

50.00 40.00 10.00 - 

2. นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์ 40.00 40.00 20.00 - 
3. นักเรียนมีคณุลักษณะตามวสิัยทัศน์ คำขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 50.00 45.00 5.00 - 
4. นักเรียนท่ีได้ร่วมกจิกรรมวันสำคญัต่างๆ และมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์

ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
40.00 40.00 20.00 - 

 

รายงานผลการการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินตามตัวช้ีวัด  
 

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

( ) ไม่บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

3. ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

4. ผู้รับบริการนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (√ ) 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 แสดงว่าผลการประเมินโครงการวันสำคัญแห่งชาติกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา                  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ปัญหา/อุปสรรค 

-  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้ มีดังนี้คือ 
         การดำเนินโครงการวันสำคัญแห่งชาติกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา                      
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ข้อเสนอแนะสำหรับหัวข้อการประเมินต่อไปคือ 

ควรทำการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการอื่นๆ ภายในสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการมากยิ่งข้ึน 

 

การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข โดยมีแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
๑. ควรเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและการประสานงานที่ดี  ในการทำงานร่วมกันเพ่ือให้ผลจากการ

ดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

หากเป็นโครงการเดิม ได้นำผลการประเมินจากการจัดโครงการครั้งก่อนมาปรับปรุง ดังนี้ 
1. ควรทำการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการอื่นๆ ภายในสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการมากยิ่งข้ึน 
 
 
                ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน 

                           ( นางนุชนาฎ คุ้มศาสตรา) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
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