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สรุปโครงการ / กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 หมวดสร้างสรรค์พัฒนาได้วางแผนการจัดกิจกรรมทั้งหมด 22 กิจกรรม ได้ดำเนินงาน
ตามแผนที่กำหนดไว้ 22 กิจกรรม และมีกิจกรรมเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 2 คือ กิจกรรมกุหลาบแดง เพื่อการบันทึก
ข้อมูลนักเรียนที่เก็บของหายไป และประกาศคุณดีที่หน้าเสาธง สรุปกิจกรรมทั้งหมด 23 กิจกรรม ผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 23 กิจกรรม จากการประชุมผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 สรุปผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 97.97 ดังนี้
1. กิจกรรมไหว้ครู
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันไหว้ครู และมีคุณธรรมในเรื่องความกตัญญู เคารพ
ครู บูชาครู คิดเป็นร้อยละ 100
2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดา พระบรมราชินี
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความสนใจจากการรับประสบการณ์ตรง ตระหนักถึงความสำคัญ ของกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดา พระบรมราชินี คิดเป็นร้อยละ 100
3. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เป้ามายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 97.86
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 98.13
4. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 80
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความพอใจ สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับ สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 98.80
- นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 100
5. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียน ผู้ปกครองมีความสนใจพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำสิ่งที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คิดเป็นร้อยละ 100

6. กิจกรรมวันลอยกระทง
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนเกิดความรัก ความตระหนัก และได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ของไทยคิดเป็นร้อยละ 100
7. กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
เป้ามายเชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันมหาธีรราชเจ้าคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 90.83
8. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯคิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ คิดเป็นร้อยละ 70
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียน ผู้ปกครองมีความสนใจพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำสิ่งที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คิดเป็นร้อยละ 100
9. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม กินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในประเพณีส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่และ มีความผูกพันต่อครูและเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 100
10. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองตั้งแต่วัยเด็ก มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักคนเสียสละ คิดเป็นร้อยละ 100
11. กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันครูแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันครูแห่งชาติ มีความกตัญญู เคารพครู บูชาครู
คิดเป็นร้อยละ 98.65
12. กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องกฎ กติกา การแข่งขันและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ทำให้
เกิดทักษะที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และมีความสนุก
เพลิดเพลินในการออกกำลังกาย

13. กิจกรรมยามเช้า
เป้าหมายเชิงปริมาณ

- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
14. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 – 6
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 97.34
15. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง(Day Camp) ป.1-3
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 100
16. กิจกรรมสภานักเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีทักษะในการระดมความคิด การวางแผน มีลักษณะนิสัยรู้จักการร่วมกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคิดเป็นร้อยละ 100
17. กิจกรรมธนาคารรีไซเคิล
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 และครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 85.58
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนและครูเห็นความสำคัญของการประหยัดอดออม ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยคัดแยกเศษวัสดุประเภทต่าง ๆ 85.10
- นักเรียนและครู มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกธนาคารรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 86.90
18. กิจกรรมมุทิตา กตัญญู
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะครูและผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมุทิตา กตัญญู คิดเป็นร้อยละ 100
19. กิจกรรมบริการเพื่อสุขภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับบริการตรวจสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพฟัน คิดเป็นร้อยละ 100
20. กิจกรรมดื่มนมยามเช้าเพื่อสุขภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย – ประถม 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มนมทุกคนในทุกเช้า
คิดเป็นร้อยละ 100

21. กิจกรรมการสาธิตการป้องกันอัคคีภัย
เป้าหมายเชิงปริมาณ - คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - คณะครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และสามารถ
นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 99.16
22. กิจกรรมร่วมมือร่วมใจใช้หมวกนิรภัย
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกคนเข้าร่วมโครงการร่วมใจใช้หมวกนิรภัย
คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีความรู้และปฏิบัติตามวินัยจราจรในการใช้
หมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 96.96
23. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.58
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีผลการประเมินการทำงานร่วมกันโครงการทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 98.32

น้อย

1. วันไหว้ครู

ปานกลาง

โครงการ/กิจกรรม

มาก

ที่

มากที่สุด

สรุปโครงการ/กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
สรุปการประเมิน
มาก-มากที่สุด

90.55

8.21

1.29

-

98.71

2.

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดา พระบรม
ราชินี

88.66

9.55

1.77

-

98.21

3.
4.
5.
6.
7.

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ
วันลอยกระทง
วันมหาธีรราชเจ้า

91.82
94.50
94.50
96.25
93.88

6.04
4.21
4.21
3.75
4.29

2.14
1.29
1.29
1.82

-

97.86
98.80
98.50
100
98.17

8.

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร

88.88

9.74

1.38

-

98.63

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
86.79 13.21
100
วันเด็กแห่งชาติ
95.27 4.35 1.04
98.96
วันครูแห่งชาติ
93.28 5.37 1.35
98.65
กีฬาสีสัมพันธ์
86.22 12.01 2.05
98.23
ยามเช้าและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 91.92 8.08
100
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6
91.55 6.93 1.46
98.48
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ป.1-3
91.92 8.08
100
สภานักเรียน
92.90 6.08 1.05
98.95
รีไซเคิล
62.22 23.36 14.42
85.58
มุฑิตา-กตัญญู
90
10
100
ตรวจสุขภาพร่างกายและฟัน
91.43 8.57
100
ดื่มนมเพื่อสุขภาพ
85.75 11.93 2.29
97.68
การสาธิตการป้องกันอัคคีภัย
94.23 4.93 0.84
99.16
โครงการร่วมมือร่วมใจใช้หมวกกันน็อค
91.09 1856 9.65
96.96
พัฒนาทักษะชีวิต
88.23 10.09 1.68
98.32
รวม
90.44 7.53 2.03
97.97
สรุปการบรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินของทุกกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และผลการประเมินกิจกรรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.97 ซึ่งสูงกว่าทุกประเด็นเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ/กิจกรรมของฝ่าย
กิจการนักเรียน
สรุปได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายกิจการนักเรียนกำหนดไว้ในภาพรวม

สรุปการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

1.

วันไหว้ครู

30 พฤษภาคม 2562

3,500

2.

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดา
พระบรมราชินี

6 มิถุนายน 2562

1,000

3.
4.
5.
6.
7.

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ
วันลอยกระทง
วันมหาธีรราชเจ้า

1 กรกฎาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
3 ธันวาคม 2562
11 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562

500
1,000
1,000
1,500
500

8.

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรา
ลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

26 กรกฎาคม 2562

1,000

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันเด็กแห่งชาติ
วันครูแห่งชาติ
กีฬาสีสัมพันธ์

27 ธันวาคม 2562
10 มกราคม 2563
15 มกราคม 2563
10 มกราคม 2563
ยามเช้าและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ตลอดปีการศึกษา
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6
22-24 พฤศจิกายน 2562
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ป.1-3 14 กุมภาพันธ์ 2563
สภานักเรียน
ตลอดปีการศึกษา
รีไซเคิล
ตลอดปีการศึกษา
มุฑิตา-กตัญญู
6 มีนาคม 2563
ตรวจสุขภาพร่างกายและฟัน
ตลอดปีการศึกษา
ดื่มนมเพื่อสุขภาพ
ตลอดปีการศึกษา
การสาธิตการป้องกันอัคคีภัย
15 มกราคม 2563
โครงการร่วมมือร่วมใจใช้หมวกกันน็อค ตลอดปีการศึกษา
พัฒนาทักษะชีวิต
3-4 ตุลาคม 2562
รวม

500
5,000
1,000
2,500
500
120,000
25,000
500
40,000
5,000
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

500
500
5,000
226,800

หมายเหตุ

สรุปผลงานฝ่ายกิจการนักเรียน (หมวดสร้างสรรค์พัฒนา) ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน (หมวดสร้างสรรค์พัฒนา) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
นักเรียนโดยการส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน รวมทั้งมีการส่งเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก และ
คณะครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงาน ดังนี้
ด้านนักเรียน
วัน / เดือน / ปี
รายการ
ชื่อนักเรียน / รางวัลที่ได้รับ
25 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย โดยการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย งาน "Young EXAT
Football cup"
ที่สนามฟุตบอล TCFC พระรามเก้า

15 มกราคม 2563

การเข้าร่วมแข่งขัน “กิจกรรมเปิดรั้ว
โรงเรียนวัง” “SAIPANYA 5 G
(GOAL , GOODNESS , GIFTED ,
GAMES , GUESTS) ณ โรงเรียนสาย
ปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

การแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
- ด.ช. จีรายุทธ์ วิริยะพันธ์
- ด.ช. ปิติภัทร ชัยหนองบัว
- ด.ช. สายศีล ขุนกนก
- ด.ช. อธิชนันท์ เย็นประเสริฐ
- ด.ช. อนาวิล นิ่มเจริญ
- ด.ช. พีระวุฒิ สุขะ
- ด.ช. ปณิธาน เจริญลา
- ด.ช. ธนาธิป ทรัพย์สถาผผล
- ด.ช. กฤตภาส เผือกสำลี
- ด.ช. ฐาปนพงศ์ ศิริมนูญ
- ด.ช. กวิน
สุงสุวรรณ คนชุม
- ด.ช. ชโนดม เพ็งพารา
- ด.ช. ธณพล พันพูล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ
“คุณธรรมสร้างชาติ เทคโนโลยีล้ำยุค”
- ด.ญ. วรัชญา มณีกุล ป.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ด.ญ. ศศิกานต์ ปิ่นสุด ป.5/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขัน “การใช้โปรแกรมนำเสนอ”
(Presentation)
- ด.ญ. กัลยาณี เจริญลา ป. 6/1
- ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป. 5/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- ด.ญ. วรัญธร ภู่วงษ์ ป. 6/1
- ด.ญ. วชิรภรณ์ โพธิสาร ป. 6/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

วัน / เดือน / ปี
21 มกราคม 2563

29 มกราคม 2563

รายการ

ชื่อนักเรียน / รางวัลที่ได้รับ

การเข้าร่วมกิจกรรม “69 ปี
ศรีอยุธยาล้ำหน้าวิชาการ เปิดบ้านสู่
ชุมชน”
ณ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์

การแข่งขัน “การใช้โปรแกรมนำเสนอ”
(Presentation)
- ด.ญ. กัลยาณี เจริญลา ป. 6/1
- ด.ญ. ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์ ป. 5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพระบายสี
- ด.ญ. วรัชญา มณีกุล ป.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

งานนิทรรศวิชาการ
“SL. OPEN HOUSE 2020”
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

การประกวดวาดภาพระบายสี
- ด.ญ. วรัชญา มณีกุล ป.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันโปรแกรม Power Point
- ด.ญ. วรัญธร ภู่วงษ์ ป. 6/1
- ด.ญ. ลักษมณ ศรีเมือง ป. 5/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันตอบคำถาม Kahoot
- ด.ญ. รีฮาน ก๊าซ ป. 6/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันฟุตซอล
- ด.ช. ปณิธาน เจริญลา
ป. 3/1
- ด.ช. สายศีล ขุนกนก
ป. 3/1
- ด.ช. ปิติภัทร ชัยหนองบัว ป. 3/2
- ด.ช. อนาวิล นิ่มเจริญ
ป. 4/1
- ด.ช. กวิน สุงสุวรรณ คนชุม ป. 4/2
- ด.ช. ธณพล พันพูล
ป. 6/1
- ด.ช. กฤตภาส เผือกสำลี
ป. 6/1
- ด.ช. ชโนดม เพ็งพารา
ป. 6/1
- ด.ช. อธิชนันท์ เย็นประเสริฐ ป. 6/2
- ด.ช. พีระวุฒิ สุขะ
ป. 6/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ด้านครู
วัน /เดือน /ปี
รายการ
11 มีนาคม 2562 หลักสูตร KidBright กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คำนวณ
กระบวนทัศน์ใหม่ในการวัดและประเมินผลการประเมินเพื่อการ
11 มีนาคม 2562 เรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง
2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน
19 เมษายน 2562
สถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
30-31

การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงเด็กปฐมวัย

เมษายน 2562
15 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โค้ดดิ้ง ด้วย Microbit
ทักษะดิจิทัลสำหรับครูในการจัดเก็บรวบรวมเผยแพร่ทรัพยากร
6 กรกฎาคม 2562 การเรียนรู้
6-8
กรกฎาคม 2562
3 สิงหาคม 2562

การวัดประเมินผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลาง

เทคนิคละครเพื่อพัฒนาการพูดของครูปฐมวัย
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
15 สิงหาคม 2562 หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพฯ
การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
25 สิงหาคม 2562
สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสม กับผู้เรียนปฐมวัย
31 สิงหาคม 2562 การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพืน้ ฐานการวิจัย
19-21
การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ
โค้ดดิ้ง Coding for Teacher (C4T)
กันยายน 2562
อบรมผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือ
22 กันยายน 2562
นิทาน
23 กันยายน 2562 “กศน. สช. Wow Wowก้าวสู่ยุคดิจิทัล”
15-16
การจัดการเรียนรู้วิชา Coding : การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์
ตุลาคม 2562
16 มกราคม 2563 งานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563
ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่อง แนวทางการ
21 มกราคม 2563
ดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

สถานที่
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
โรงเรียนอุดมวิทยา
จ.ราชบุรี
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โรงแรมบางกอกพาเลส
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
โรงแรมเซ็นทารา
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
โรงแรมเอเชีย
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
โรงแรมที เค พาเลซ
แอนด์ คอนเวนชั่น
เกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ศูนย์ประชุมอิมแพ็คอารีนา
โรงแรมรอยัลริเวอร์
วิทยาลัยเทคนิค ดอนเมือง
โรงแรมบางกอก พาเลส

สรุปกิจกรรมวันไหว้ครู

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมวันไหว้ครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
ที่มาของกิจกรรม
กิจกรรมนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องความกตัญญู ระลึกถึง
พระคุณครู
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อที่ 4,5 เป้าหมายข้อที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ.
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1.2.3 , 1.3.2)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในเรื่องของความเคารพครู
2. เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระคุณครู
3. นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่ควรเทิดทูนตลอดไป
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่พึงปฏิบัติ คิดเป็น ร้อยละ 80
- เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องความกตัญญู เคารพครู บูชาครู ต้องเป็นร้อยละ 80
การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชุมปรึกษาหารือ คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่ มอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- จัดนิทรรศการ ครูเครือมาส บัวทอง ครูอรรัมภา วังมูล รับผิดชอบดำเนินการ
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียน กราบพระ เดินพาน ถือพานไหว้ครู ตัวแทนนักเรียนระดับ
ชั้นละ 2 คน ทุกระดับชั้น ครูชลิดา เพชรรัตน์ เป็นประธานในการดำเนินการ
- ฝึกซ้อมนักเรียนสวดมนต์ ร้องเพลง ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา ครูสุมณฑา ไกรฤกษ์
เป็นประธานในการดำเนินการ
- การกำหนดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา รับผิดชอบดำเนินการ
- แจกทุนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561 ครูเบญจภรณ์ ฑีฆวาณิช เป็นประธาน
ในการดำเนินการ
- การจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ครูฐิตติวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธาน
ในการดำเนินการ
- ตกแต่งเวที จัดดอกไม้หน้าโต๊ะหมู่บูชา ครูสมพิศ ปาลกะวงศ์ฯและคณะรับผิดชอบ
ดำเนินการ

- ถ่ายภาพ ครูอนุกูล เชื้อมอญ และ ครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม รับผิดชอบดำเนินการ
2. การดำเนินงาน (Do)
2.1 ฝึกซ้อมสวดมนต์ ร้องเพลงกิจกรรมวันไหว้ครู ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่
5 มิถนุ ายน 2562 ใช้ช่วงเวลาหลังกิจกรรมยามเช้า
2.2 ซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครู วันที่ 5 มิถุนายน 2562
2.3 พิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหอประชุมชั้นล่าง อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินิ
9.00 น. - ประธานเข้าสู่บริเวณพิธี
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ
- นักเรียนสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ
- ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นเดินพาน
- ประธานทำพิธีเจิมหนังสือ
- นักเรียนร่วมร้องเพลง “พระคุณที่สาม”
- ประธานมอบเกียรติบัตรทุนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561
- นักเรียนร่วมร้องเพลง “ขวัญใจนักเรียน”
- ประธานให้โอวาท
- นักเรียนร่วมร้องเพลง “ธงฟ้าแดง”
- เพลง “สรรเสริญพระบารมี”
2.4 งบประมาณ
ค่าดอกไม้ ธูปเทียน
1,500 บาท

3. การประเมินกิจกรรม (Check)
3.1 จากแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู

ที่

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ครู

นร.

ครู

นร.

ครู

นร.

ครู

นร.

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

98

97

2

3

-

-

-

-

2. รูปแบบของการจัดกิจกรรม

97

86

3

9

-

5

-

-

97

78

3

19

-

3

-

-

97

92

3

6

-

2

-

-

91

83

7

17

2

-

-

-

92

78

6

18

2

4

-

-

96

85

4

15

-

-

-

-

3. จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. กิจกรรม เทิดพระคุณครู ตระหนักและ
เห็นความสำคัญ
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
6. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม
7. การปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความ
กตัญญู
รวมสรุป

90.55

8.21

1.29

-

จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครู และนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมวันไหว้ครู อยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.71 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
2. รูปแบบของการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 97.50
3. จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนสามารถ
คิดเป็นร้อยละ 98.50
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. กิจกรรมเทิดพระคุณครู ตระหนักและเห็นความสำคัญ
คิดเป็นร้อยละ 99.00
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 99.00
6. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 97.00
7. การปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญู
คิดเป็นร้อยละ 100
จากการแสดงความคิดเห็น
คณะครู
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเคารพครู รำลึกพระคุณครูและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

นักเรียน
เป็นกิจกรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณของครู
สรุปผลการประเมิน
ผลการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อดังนี้
เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันไหว้ครู คิดเป็นร้อยละ 100
- การปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องความกตัญญู เคารพครู บูชาครู คิดเป็นร้อยละ 100
แนวทางการพัฒนา
- ในปีการศึกษาหน้าจะมีการพัฒนาในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องความกตัญญู
เคารพครู บูชาครู ให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้
- เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในการดำเนินกิจกรรม ได้ปรับเปลี่ยนการสวดมนต์ให้
กระชับมากขึ้น ตัวแทนเดินพานเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพื่อกระชับเวลา เนื่องจากมีนักเรียนเตรียมอนุบาล
ร่วมกิจกรรมต้องปรับเวลาให้เหมาะสม ทำให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

สรุปกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
ที่มาของกิจกรรม
กิจกรรมนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกฝังนักเรียนในเรื่องของความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านวิชาการ ข้อที่ 3 เป้าหมายข้อที่ 1
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อที่ 4,5 เป้าหมายข้อที่ 2,3,4
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ. 1.2.1
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (1.2.2 , 1.2.3) 1.3 (1.3.1 , 1.3.2)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน รักชาติ เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตเลื่อมใสใส่ใจในการประพฤติ
ปฏิบัติตามหน้าที่ ของพลเมืองที่มีต่อประเทศชาติ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พระบรมราชินี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 80
การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
ประชุมคุณครูกลุ่มสาระวิชาสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมกำหนดวัน เวลา สถานที่
และมอบหมายภาระหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสนอและขออนุมัติจากผู้บริหาร
1.1 จัดกิจกรรมถวายพระพร กำหนดกิจกรรม ดำเนินกิจกรรม ฝึกซ้อมเพลง ฝึกซ้อมพิธีกร
ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา ครูอรรัมภา วังมูล รับผิดชอบดำเนินการ
1.2 จัดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ครูเครือมาส บัวทอง ครูอรรัมภา วังมูล รับผิดชอบดำเนินการ
1.3 การจัดเตรียมสถานที่ (จัดโต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งเวที จัดดอกไม้ ที่นั่งสำหรับประธาน ผู้ปกครอง
และเครื่องเสียง คณะครูผู้รับผิดชอบดำเนินการ คือ ครูฐิตติวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ
คณะดำเนินงาน
1.4 ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ ครูอรุกูล เชื้อมอญ และครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม รับผิดชอบดำเนินการ

2. การดำเนินงาน (Do)
2.1 ฝึกซ้อมร้องเพลง ระหว่าง 21 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2562 (ในชั่วโมงนาฏศิลป์และ
พักกลางวัน)
2.2 ซ้อมใหญ่กิจกรรมถวายพระพร 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.15 – 9.00 น.
2.3 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น.
2.4 คณะครูที่รับผิดชอบดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ขั้นตอนดำเนินการพิธีถวายพระพร
สถานที่ หอประชุมชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหราชินี
08.45 น. - คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมกันหอประชุมชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษามหราชินี
09.00 น. - ประธานเข้าสู่บริเวณพิธี
- ประธานสภาและรองประธานสภานักเรียน ทำหน้าที่พิธีกรกล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
- อ่านพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
- ประธานในพิธีนำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพร
หน้าโต๊ะหมู่บูชา
- ตัวแทนนักเรียนกล่าวอาเศียรวาท
- ร่วมร้องเพลง “สดุดีจอมราชันย์”
- ประธานให้โอวาท
- พิธีกรกล่าวสรุปและขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
- ทั้งหมดร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี
2.4 งบประมาณ
ค่าดอกไม้
1,500 บาท
อุปกรณ์จัดทำป้ายเวที
500 บาท
3. การประเมินกิจกรรม (Check)
3.1 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร เฉลี่ยร้อยละ 100
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แสดงความกตัญญู ที่มีต่อ
ประเทศชาติ

ผู้ปกครอง

80

15

5

20

-

5

-

-

-

-

82

95

20

10

-

-

8

5

-

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

78.50

20

30

21.50

-

-

-

-

-

-

85

90

15.50

15

10

4

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

ผู้ปกครอง

90

ผู้ปกครอง

นักเรียน

6.

ครู

5.

ผู้ปกครอง

4.

นักเรียน

3.

น้อย

ครู

2.

นักเรียนมีส่วนร่วมใน
85
กิจกรรม
รูปแบบการจัดกิจกรรม
80
ที่เหมาะสม
ประสบการณ์ตรงที่ได้รับ
100
จากการจัดกิจกรรม
ผู้ปกครองให้ความสนใจ
80
และเข้าร่วมกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัด
80.50
กิจกรรมเหมาะสม
นักเรียนปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี เทิดทูน
100
สถาบันพระมหากษัตริย์
รวมสรุป

ปานกลาง

นักเรียน

1.

นักเรียน

รายการ
ครู

ที่

มาก

ครู

มากที่สุด

-

-

จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมวันแม่ห่งชาติอยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.96 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
2. รูปแบบของการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 100
3. ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 98.33
4. ผู้ปกครองให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 96.67
6. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 100
จากการแสดงความคิดเห็น
คณะครู
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม ปลูกฝังสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าของคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญู
เป็ น การปู พื ้ น ฐาน การประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ต น มี ความภาคภู ม ิ ใ จในการเป็ น คนดี ข องครอบครั ว สั งคมและ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต
นักเรียน
ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ

สรุปผลการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี คิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
คิดเป็นร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพอใจ สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับ สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 98.80
- นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรม
ราชินี คิดเป็นร้อยละ 100
- นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 100
แนวทางการพัฒนา
- ในปีการศึกษาต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาในเรื่องของการ
ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดี รัก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- จัดบอร์ดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น

สรุปกิจกรรม
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ

นายฐิตติวัฒน์

อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่มาของการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของทุก ๆ ปี เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีทราบถึงพระราชประวัติและ
พระกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อตั้งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทราบพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าฯ
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการบำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจด้านกิจกรรมนักเรียนข้อ 3,4,5,6 เป้าหมายข้อที่3,4,5,6
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ. : มาตรฐานที่ 1 : ข้อที่1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6
: มาตรฐานที่ 3 : ข้อที่ 3.1,3.2,3.3.3,3.4,3.5
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้จักการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมคิดเป็นร้อยละ 85
การดำเนินการ
1. การเตรียมการ (Plan)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรม
1.2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรม
2. การดำเนินการ (Do)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้
- นายฐิตติวัฒน์ ศรีสถาพร
- นายกันตวัฒน์ เมืองเกษม
2.2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการปฏิบัติกิจกรรม
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- เวลา 09.00 – 10.00 น.
- สถานที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ณ ห้องประชุมชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกรียติ
2.3 กิจกรรม Cleaning Day ของนักเรียนชั้นปฐมวัยที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.การประเมินผลกิจกรรม (Check)
3.1 จากแบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของคณะครูและนักเรียน
ลำดั
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รายการ
บที่
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร. ครู นร.
1.

2.
3.
4.

นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่อง
พระราชประวัติของวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรม
รูปแบบในการจัดกิจกรรม
นักเรียนมีความตระหนักในการ
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
และมีจิตสารธารณะ
รวม

88.54

87.36

10.23

10.25

1.23

2.39

93.35

95.62

3.35

3.23

3.30

1.15

89.34

90.56

8.42

6.38

2.24

94.38

95.36

4.28

2.24

1.34

91.82

6.04

2.14

-

-

3.06

-

-

2.40

-

-

จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.86 เมื่อพิจารณาหลายด้านในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
1. นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องพระราชประวัติของวันสถาปนา
คิดเป็นร้อยละ 98.19
ลูกเสือแห่งชาติ
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
3. รูปแบบในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 97.35
4. นักเรียนมีความตระหนักในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
คิดเป็นร้อยละ 98.13
และมีจิตสารธารณะ
สรุปผลการประเมิน
ผลการจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อดังนี้
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ
97.86
เชิงคุณภาพ
นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คิดเป็นร้อยละ98.13

ข้อเสนอแนะ (Action)
จากการแสดงความคิดเห็น
คณะครู
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้
ตามที่ดี
นักเรียน
นักเรียนได้ทราบถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ การอยู่ร่วมกัน รู้รักสามัคคี

สรุปกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
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สรุปกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
ที่มาของกิจกรรม
กิจกรรมนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกฝังนักเรียนในเรื่องของความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความ
กตัญญูต่อบุพการี
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านวิชาการ ข้อที่ 3 เป้าหมายข้อที่ 1
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อที่ 4,5 เป้าหมายข้อที่ 2,3,4
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ. 1.2.1
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (1.2.2 , 1.2.3) 1.3 (1.3.1 , 1.3.2)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน รักชาติ เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญู มีจิตสำนึกในการเป็นลูกที่ดี รัก เคารพ และระลึกถึงพระคุณของ
แม่
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่ มีจิตสำนึกในการเป็นลูกที่ดี มีความกตัญญูและปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 80
การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
ประชุมคุณครูกลุ่มสาระวิชาสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมกำหนดวัน เวลา สถานที่และ
มอบหมายภาระหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสนอและขออนุมัติจากผู้บริหาร
1.1 จัดกิจกรรมถวายพระพร กำหนดกิจกรรม ดำเนินกิจกรรม ฝึกซ้อมเพลง ฝึกซ้อมพิธีกร
ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา ครูอรรัมภา วังมูล รับผิดชอบดำเนินการ
1.2 กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา ครูอรรัมภา วังมูล รับผิดชอบดำเนินการ
1.3 กิจกรรมประดิษฐ์ของขวัญ มอบให้คุณแม่ และประดิษฐ์การ์ดวันแม่
ครูสมพิศ ปาลกะวงศ์ฯ

ครูอนุกูล เชื้อมอญ รับผิดชอบดำเนินการ

1.4 จัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ครูเครือมาส บัวทอง ครูอรรัมภา วังมูล รับผิดชอบดำเนินการ
1.5 การจัดเตรียมสถานที่ (จัดโต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งเวที จัดดอกไม้ ที่นั่งสำหรับประธาน ผู้ปกครอง และเครื่อง
เสียง) คณะครูผู้รับผิดชอบดำเนินการ คือ ครูฐิตติวัฒน์ อิศรางกูรฯ และคณะ
1.6 จัดเตรียมดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา ครูสมพิศ ปาลกะวงศ์ฯ และคณะ
1.7 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 15 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
1.8 กิจกรรมร้องเพลงภาษาอังกฤษและและภาษาจีน
1.9 ถ่ายภาพ ครูอนุกูล เชื้อมอญ ครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม รับผิดชอบดำเนินการ
2. การดำเนินงาน (Do)
2.1 ฝึกซ้อมร้องเพลง รำถวายพระพร ระหว่าง 18 กรกฎาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562
(ในชั่วโมงนาฏศิลป์และชั่วโมงชมรม)
2.2 ซ้อมใหญ่กิจกรรมถวายพระพร 7 สิงหาคม 2562 เวลา 8.45 - 10.30 น.
2..3 ดำเนินกิจกรรมวันแม่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น.
2.4 บรรเลงดนตรีไทยถวายพระพร ณ สถานีวิทยุ อส. พระตำหนักจิตลดารโหฐาน ตัวแทนนักเรียนระดับ
ชั้น ป.3 - ป.6 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 25562 เวลา 8.30 - 11.00 น. ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
ครูวศิน รัตนวราหะ รับผิดชอบดำเนินการ
2.5 คณะครูที่รับผิดชอบดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.6 ขั้นตอนดำเนินการพิธีถวายพระพร
สถานที่ สนามหน้าเสาธง
08.45 น. - คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมกันบริเวณสนามหน้าเสาธง
09.00 น. - ประธานเข้าสู่บริเวณพิธี
- ประธานสภาและรองประธานสภานักเรียน ทำหน้าที่พิธีกรกล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
- อ่านพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ประธานในพิธีนำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพรหน้าโต๊ะหมู่บูชา
- ตัวแทนนักเรียนกล่าวอาเศียรวาท
- ตัวแทนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ถวายพานพุ่มหน้าโต๊ะหมู่บูชา
- ร่วมร้องเพลง “สดุดีมหาราชินี”
- คู่แม่ลูก (นักเรียนและผู้ปกครอง) ร่วมแสดงลีลาศประกอบเพลง “ยามเย็น”
- นักเรียนร่วมร้องเพลง จากกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
- ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวความรู้สึกต่อลูก
- นักเรียนร่วมลีลาประกอบเพลง “น้ำนมแม่”

- ประธานให้โอวาท
- พิธีกรกล่าวสรุปและขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ทั้งหมดร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี
- นักเรียนนำของที่ระลึกมอบให้คุณแม่
2.8 งบประมาณ
ค่าดอกไม้

1,500 บาท

อุปกรณ์จัดทำป้ายเวที

500 บาท

3. การประเมินกิจกรรม (Check)
3.1 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ เฉลี่ยร้อยละ 100
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แสดงความกตัญญูและรำลึก
พระคุณแม่
ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
ผู้ปกครอง

ครู

นักเรียน

ผู้ปกครอง

3.58 2.78 10

-

-

-

-

-

-

2.

รูปแบบการจัดกิจกรรม

94.66 95.33 100

5.34 4.67

-

-

-

-

-

-

89.42 91.63 90

8.44 5.78 10

-

-

-

-

3.
4.

ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมเหมาะสม
จากการเข้าร่วมกิจกรรมนัก
เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

100

100

100

-

นักเรียน

96.42 97.22 90

ครู

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

นักเรียน

1.

ครู

นักเรียน

น้อย

ครู

รายการ

ปานกลาง

-

ผู้ปกครอง

ที่

มาก
ผู้ปกครอง

มากที่สุด

-

-

2.14 2.59
-

-

-

-

-

-

5.

กิจกรรมถวายพระพร

92.59 96.38 95.42 7.41 3.62 3.68

-

10

0.9

-

-

-

6.

ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม

96.58 95.42 100

3.42 4.58

-

-

-

-

-

-

-

7.

นักเรียนตระหนักถึงกิจกรรมวันแม่

90.42 96.35 100

8.11 3.65

-

1.47

-

10

-

-

-

รวม

94.50

4.21

1.29

-

จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมวันแม่แห่งชาติอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 98.80 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 100

2. รูปแบบของการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม

คิดเป็นร้อยละ 100

3. ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 98.42

4. ผู้ปกครองให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 100

5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม

คิดเป็นร้อยละ 99.70

6. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

คิดเป็นร้อยละ 100

7. ตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่

คิดเป็นร้อยละ 99.51

3.2 จากการแสดงความคิดเห็น
คณะครู
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม ปลูกฝังสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าของคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญู เป็นการปู
พื้นฐาน การประพฤติปฏิบัติตน มีความภาคภูมิใจในการเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
นักเรียน
ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ
สรุปผลการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพอใจ สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
คิดเป็นร้อยละ 98.80
- นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่ คิดเป็นร้อยละ 100
- นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 100
แนวทางการพัฒนา
- ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง สถานที่ ที่นั่งสำหรับผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมมีเป็นจำนวนมาก
-

จัดบอร์ดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบ

สรุปกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
ที่มาของกิจกรรม
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนในเรื่องการเป็นพลเมืองที่ดีเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญู รู้และระลึกถึงพระคุณของบุพการี
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านวิชาการ ข้อที่ 3 เป้าหมายข้อที่ 1
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อที่ 4,5 เป้าหมายข้อที่ 2,3,4
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ.
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
วัตถุประสงค์
4. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
6. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
7. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความสนใจ พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คิดเป็นร้อยละ 80
การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชุมคณะครูกลุ่มสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมกำหนด วัน เวลา สถานที่ และแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสนอและขออนุมัติจากผู้บริหาร
1.2 จัดกิจกรรมถวายพระพร ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกซ้อม กำหนดกิจกรรม ดำเนิน
กิจกรรม โดยมี ครูอรรัมภา วังมูล เป็นผู้ประสานงาน
1.3 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครูเครือมาส บัวทอง
ครูอรรัมภา วังมูล รับผิดชอบดำเนินการ
1.4 การจัดเตรียมสถานที่ จัดโต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งเวที จัดดอกไม้ กรวยดอกไม้ ที่นั่งประธาน

เครื่องเสียง ครูฐิตติวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะรับผิดชอบดำเนินการ
1.5 ถ่ายภาพ ครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม รับผิดชอบดำเนินการ
2. การดำเนินงาน (Do)
1.2 ฝึกซ้อมร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติระหว่าง
วันที่ 13 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2561 (ในชั่วโมงนาฏศิลป์)
2.2 คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 กำหนดกิจกรรม
- ซ้อมใหญ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- ปฏิบัติจริง วันที่ 4 ธันวาคม 2561
- สถานที่ สนามหน้าเสาธง
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
08.45 น. - คณะครู ผู้ปกครอง พร้อมกัน ณ สนามหน้าเสาธง
09.00 น. - ประธานเข้าสู่บริเวณพิธี
- พิธีกรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม
- นำเสนอพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน”
- นักเรียนนั่งสมาธิระลึกถึงพระคุณพ่อ
- ประธานให้โอวาท
- พิธีกรกล่าวสรุปและขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน
- เชิญชวนผู้เข้าร่วมร้องเพลง เพลง”สรรเสริญพระบารมี”
2.5 งบประมาณ
ค่าดอกไม้

2,000 บาท

3.การประเมินกิจกรรม (Check)
3.1 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 100 ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 75
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ความร่วมมือในการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์
นักเรียนได้แสดงความกตัญญูและสำนึกในพระคุณของคุณพ่อ ผู้ปกครองมีความรู้สึกซาบซึ้งที่ได้เห็นลูกๆ
แสดงความรัก ความเคารพคุณพ่อ

แบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
ผู้ปกครอง

ครู

นักเรียน

ผู้ปกครอง

-

-

-

-

-

-

2.

รูปแบบการจัดกิจกรรม

94.66 95.33 100

5.34 4.67

-

-

-

-

-

-

89.42 91.63 90

8.44 5.78 10

-

-

-

-

3.
4.

ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมเหมาะสม
จากการเข้าร่วมกิจกรรมนัก
เรียนสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้

100

100

100

5.

กิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ

6.

ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจาก
96.58 95.42 100
การเข้าร่วมกิจกรรม
รวม

-

นักเรียน

3.58 2.78 10

ครู

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 96.42 97.22 90

นักเรียน

1.

ครู

นักเรียน

น้อย

ครู

รายการ

ปานกลาง

-

ผู้ปกครอง

ที่

มาก
ผู้ปกครอง

มากที่สุด

-

-

92.59 96.38 95.42 7.41 3.62 3.68

94.50

3.42 4.58

-

4.21

2.14 2.59
-

-

-

-

-

-

-

10

0.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.29

-

จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ อยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.50 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
1.นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 100

2. รูปแบบของการจัดกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 99.13

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 97.53

4. จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

คิดเป็นร้อยละ 98.46

5. กิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ

คิดเป็นร้อยละ 95.95

6. ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 100

3.2 จากการแสดงความคิดเห็น
คณะครู
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการรัก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระประมุขที่รัก
ของปวงชนชาวไทย
นักเรียน
เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมให้รู้ถึงการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นลูกที่ดี มีความกตัญญูต่อบุพการี
มีความภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมและจะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอและตลอดไป

สรุปผลการประเมิน
ผลการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ผู้ปกครองมีความสนใจพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่ วมกิจกรรมไป
เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คิดเป็นร้อยละ 100
- ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100

สรุปกิจกรรม
วันลอยกระทง

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง
ผู้รับผิดชอบ
นายวศิน รัตนวราหะ
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านบุคลากร ข้อ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ภารกิจด้านกิจการนักเรียนข้อที่ 2,4 เป้าหมายข้อที่ 2.3,4,5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ 1.2 (1.2.1 ), 1.3 (1.3.2)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของวันลอยกระทง เกิดความรักและ
ตระหนักถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย
2. ทราบถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีวันลอยกระทง
3. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของไทยโดยการแต่ง
กายชุดไทยหรือผ้าไทย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
– นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
– นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา
ของวันลอยกระทง คิดเป็นร้อยละ 100
– นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของไทยโดยการแต่งกาย
ไทยหรือผ้าไทย คิดเป็นร้อยละ 100
การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
1. คุณครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา หัวหน้ากลุ่มหมวดสร้างสรรค์พัฒนา ประชุมเพื่อวางแผนและกำหนด
รูปแบบของกิจกรรมวันลอยกระทง และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสนอและ
ขออนุมัติจากผู้บริหาร
2. จัดกิจกรรมลอยกระทง ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภาเป็นผู้รับผิดชอบ
3. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันลอยกระทง ครูเครือมาส บัวทอง ครูอรรัมภา วังมูล
4. ฝึกซ้อมนักเรียนสาธิตการแสดงรำวงลอยกระทง – พิธีกร ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
ครูอรรัมภา วังมูล

5. จัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง สระน้ำจำลอง ครูฐิตติวัฒน์ อิศรางกูล ฯ ครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม
ครูอนุกูล เชื้อมอญ ครูวศิน รัตนวราหะ
6. จัดเตรียมกระทง ของประธานในพิธีและตัวแทนนักเรียน ครูสมพิศ ปาลกะวงศ์ ฯ และคณะ
7. การถ่ายภาพและวิดีโอการแสดง ครูอนุกูล เชื้อมอญ ครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม
2. ขั้นดำเนินการ (Do)
ลำดับ
ขั้นตอนทำงาน
วันเวลา
สถานที่
1.
คุณครูในกลุ่มหมวดสร้างสรรค์พัฒนาร่วมกัน
ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมวันลอย
4 พ.ย. 2562
โรงอาหาร
กระทง
2.
ครูเครือมาส ครูอรรัมภา จัดบอร์ดวันลอย
6 พ.ย. 2562
บริเวณใต้อาคารเรียน
กระทง
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณครู นักเรียน
5-8 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ทั้งโรงเรียน
ผู้ปกครอง
4.
ตัวแทนนักเรียนอ่านประวัติความเป็นมาของ
8 พ.ย. 2562
หน้าเสาธง
วันลอยกระทง ในช่วงกิจกรรมยามเช้า
5.
จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
11 พ.ย. 2562
ใต้อาคารเรียน
ระยะเวลา 4-11 พฤศจิกายน 2562
งบประมาณ 2000 บาท
3.การประเมินระดับความพึงพอใจ (Check)
3.1 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 100 ผู้ปกครองเข้าร่วมเฉลี่ยร้อยละ 60
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในการร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม

มากที่สุด

5.

6.

และมีส่วนร่วม
รวม

นักเรียน

ระยะเวลาเหมาะสม
95.00 95.00
ในการจัดกิจกรรม
นักเรียนเกิดความรัก
95.00 95.00
และตระหนักถึง
ขนบธรรมเนียม
วัฒนันธรรมของไทย
กเรียนได้ร่วมอนุรักษ์
และสืบสาน
100.00 100.00
ขนบธรรมเนียม
วัผูฒ้ปกครองให้
นธรรมของไทย
ความสนใจ

ครู

3.

นักเรียน

นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ครู

2.

นักเรียน

การประชาสัมพันธ์

ครู

1.

นักเรียน

รายการ

น้อย

ครู

ที่

4.

ระดับความพอใจ
มาก
ปาน

95.00

90.00

5.00

10.00

-

-

-

-

100.00 95.00

100.00 95.00

-

5.00

-

-

-

-

5.00

5.00

-

-

-

-

5.00

5.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00

-

-

-

-

-

-

97.50 95.00 2.50 5.00
หมายเหตุ – แบบสำรวจแบบสุ่มจากตัวอย่าง ครู 20 คน นักเรียน 20 คน

จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมวันลอยกระทงอยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมาก-มากที่สุดเป็นดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 100
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
3. ระยะเวลาเหมาะสม ในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
4. นักเรียนเกิดความรักและตระหนักถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทย คิดเป็นร้อยละ 100
5. นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทย คิดเป็นร้อยละ 100
6. ผู้ปกครองให้ความสนใจและมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100

3.2 จากการแสดงความคิดเห็น
คณะครู
- ในการจัดงานครั้งต่อไป ให้จัดการประกวดรำวง
- ประกวดร้องเพลงลอยกระทง
4 สรุปผลการประเมิน(Action)
- ผลการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ
เชิงปริมาณ
– นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา
ของวันลอยกระทง คิดเป็นร้อยละ 100
– นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของไทยโดยการแต่งกาย
ไทยหรือผ้าไทย คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของไทยโดยการแต่งกายชุดไทย
หรือผ้าไทย คิดเป็นร้อยละ 100
- นักเรียนเกิดความรักและตระหนักถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทย คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปกิจกรรม
วันมหาธีรราชเจ้า

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ
นายฐิตติวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่มาของการจัดกิจกรรม
เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น
เพื ่ อ ปลู ก ฝั ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ์ ความเป็ น ผู ้ ม ี ร ะเบี ย บวิ น ั ย และบำเพ็ ญ ตนเป็น
ประโยชน์ ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาถึงทุกวันนี้ การจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้าของ
ทุก ๆ ปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทราบพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าฯ
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการบำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจด้านกิจกรรมนักเรียนข้อ 3,4,5,6
: เป้าหมายข้อที่ 3,4,5,6
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ. : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 , 3
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้จักการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 90
การดำเนินการ
การเตรียมการ (Plan)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรม
1.2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรม
การดำเนินการ (Do)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้
- นายฐิตติวัฒน์
อิศรางกูร ณ อยุธยา
- นางเบญจภรณ์
ฑีฆวาณิช
- นายวศิน
รัตนวราหะ
2.2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการปฏิบัติกิจกรรม
- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
- เวลา 08.30 - 9.30 น.
2.3 สถานที่
- โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ณ ห้องประชุมชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกีรยติ

การประเมินผลกิจกรรม (Check)
3.1 จากแบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้าของคณะครูและนักเรียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ที่
รายการ
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู นร.
นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องพระราช
1.
95.47 96.38 4.53 3.62
ประวัติของมหาธีรราชเจ้า
นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
2.
98.45 100 1.55
กิจกรรม
3. รูปแบบในการจัดกิจกรรม
86.43 86.45 7.54 10.38 6.03 3.17
นักเรียนมีความตระหนักในการบำเพ็ญ
4. ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและมีจิต
93.52 94.37 3.49 3.24 2.99 2.39
สาธารณะ
รวม
93.88
4.29
1.82

น้อย
ครู

นร.

-

-

-

-

-

-

-

-

จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้าอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 98.17 เมื่อพิจารณาหลายด้านในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
1. นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องพระราชประวัติของมหาธีรราชเจ้า
คิดเป็นร้อยละ 100
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
3. รูปแบบในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 95.4
4. นักเรียนมีความตระหนักในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 97.31
สรุปผลการประเมิน
ผลการจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อดังนี้
เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 97.31
ข้อเสนอแนะ (Action)
คณะครู
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้
ตามที่ดี
นักเรียน
นักเรียนได้ทราบถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ การอยู่ร่วมกัน รู้รักสามัคคี และฝึกให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย

สรุปกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
ที่มาของกิจกรรม
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นปลูกฝัง คุณธรรมให้กับนักเรียนในเรื่องการเป็นพลเมืองที่ดี มีความจงรักภัก ดี
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปลูกฝัง ให้มีความตระหนักในเรื่องความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นพระ
ประมุขของปวงชนชาวไทย
2. ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
3. เพื่อปลูกฝังความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาประเทศ
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านวิชาการ ข้อที่ 3 เป้าหมายข้อที่ 1
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อที่ 4,5 เป้าหมายข้อที่ 2,3,4
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ.
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (1.2.1 , 1.2.2 , 1.2.3) 1.3 (1.3.1 , 1.3.2)
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความสนใจ พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คิดเป็นร้อยละ 80
การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
ประชุมคณะครูกลุ่มสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมกำหนด วัน เวลา สถานที่ และแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสนอและขออนุมัติจากผู้บริหาร
1. 1จัดกิจกรรมถวายพระพร ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกซ้อม กำหนดกิจกรรม ดำเนิน
กิจกรรม โดยมี ครูอรรัมภา วังมูล เป็นผู้ประสานงาน
1.2 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครูเครือมาส บัวทอง และ
ครูอรรัมภา วังมูล รับผิดชอบดำเนินการ
1.3 ฝึกซ้อมร้องเพลง “สดุดีจอมราชันย์” ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา ครูอรรัมภา วังมูล รับผิดชอบดำเนินการ
1.4 การจัดเตรียมสถานที่ จัดโต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งเวที จัดดอกไม้ กรวยดอกไม้ ที่นั่งประธาน เครื่องเสียง
ครูฐิตติวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะรับผิดชอบดำเนินการ
1.5 การจัดเตรียมพานพุ่ม สำหรับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นละ 2 คน ตัวแทนครู 2 คน ตัวแทน
ผู้ปกครอง 2 คน ครูสมพิศ ปาลกะวงศ์ฯ ครูประภาวดี เจริญโภคราช ครูบุญเรือน รัชตารมย์
รับผิดชอบดำเนินการ

1.6 ถ่ายภาพ ครูอนุกูล เชื้อมอญ และครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม
2. การดำเนินงาน (Do)
2.1 ฝึกซ้อมการร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติระหว่าง
วันที่ 8 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 25562 (ในชั่วโมงนาฏศิลป์และเวลาพักกลางวัน)
2.2 คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 พิธีที่ถวายพระพร
- ซ้อมใหญ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
- ปฏิบัติจริง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
- สถานที่ สนามกีฬาโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
08.45 น. - คณะครู ผู้ปกครอง พร้อมกัน ณ สนามหน้าเสาธง
09.00 น. - ประธานเข้าสู่บริเวณพิธี
- พิธีกรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม
- นำเสนอพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประธานในพิธีนำเสนอคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ถวายพระพร
- พิธีการกล่าวอาเศียรวาท
- คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมร้องเพลง “สดุดจี อมราชันย์”
- ตัวแทนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ถวายพานพุ่ม
- ประธานให้โอวาท
- พิธีกรกล่าวสรุปและขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน
- เชิญชวนผู้เข้าร่วมร้องเพลง เพลง”สรรเสริญพระบารมี”
2.4 งบประมาณ
ค่าดอกไม้
2,000 บาท
3. การประเมินกิจกรรม (Check)
3.1 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 100 ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 60 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ความร่วมมือใน
การแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์

แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

ครู

นักเรียน

ผู้ปกครอง

ครู

นักเรียน

ผู้ปกครอง

ครู

นักเรียน

ผู้ปกครอง

น้อย

ผู้ปกครอง

ปานกลาง

นักเรียน

มาก

ครู

มากที่สุด

1.

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

100

100

90

-

-

10

-

-

-

-

-

-

2.

รูปแบบการจัดกิจกรรม

90

80

100

10

20

-

-

-

-

-

-

-

85

80

90

15

10

10

-

10

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่

3.
4.

รายการ

ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมเหมาะสม
จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

5.

กิจกรรมถวายพระพร

80

70

80

20

30

10

-

-

10

-

-

-

6.

ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม

90

75

90

10

20

10

-

5

-

-

-

-

รวม

88.88

9.74

1.38

-

จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา อยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.63 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
2. รูปแบบของการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 96.66
4. จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
คิดเป็นร้อยละ 100
5. กิจกรรมถวายพระพร
คิดเป็นร้อยละ 96.66
6. ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 98.33
3.2 จากการแสดงความคิดเห็น
คณะครู
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการรัก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น
พระประมุขที่รักของปวงชนชาวไทย
นักเรียน
เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมให้รู้ถึงการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรม

สรุปผลการประเมิน
ผลการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา
คิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 70
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ผู้ปกครองมีความสนใจพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำสิ่ง ที่ได้รับจากการเข้าร่ วม
กิจกรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คิดเป็นร้อยละ 100
- ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 98.33

สรุปกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ นางศศิเพ็ญ เพ็ญประภา และคณะ
ตอบสอนงแผนพัฒนาการคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านกิจการนักเรียนข้อ 4 , 5 เป้าหมายข้อที่ 3 , 4
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (1,3,4 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
3. เพื่อให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ในการส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คิดเป็นร้อยละ 80
ดำเนินงาน
การวางแผน (Plan)
- แต่งตั้งมอบหมายงานให้ครูประจำหน้าที่ต่างๆ รับผิดชอบวางแผนการประชุมเพื่อจัดกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบในช่วงกิจกรรมยามเช้า โดยให้นักเรียนที่เป็นประธานสภานักเรียนเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์ ในช่วงตอนเย็นให้ครูเวรประจำวันประชาสัมพันธ์ 1 สัปดาห์
การปฏิบัติงาน (DO)
- จัดแข่งขันกีฬาสีนอกรอบ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 10.00 น.
- มีการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ในชั้นเรียน โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
- การจัดเลี้ยงสังสรรค์ของนักเรียนในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ สถานที่จัดงานภายในห้องเรียนของนักเรียน

แบบประเมินผลกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นร.

ผู้ปกครอง

70

19.25

7.54

30

-

-

-

-

-

-

100

80

95

-

20

5

-

-

-

-

-

-

68.42

72.81

79.42

31.58

27.19

20.58

-

-

-

-

-

-

80.23

95.42

87.25

19.77

4.58

12.75

-

-

-

-

-

-

90

100

95

10

-

5

-

-

-

-

-

-

86.79

13.21

ผู้ปกครอง

92.46

นร.

80.75

ครู

ครู

3.

นักเรียนมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นักเรียนมีความรู้สึกผูกพันต่อครู และ
เพื่อน
รวมสรุป

ผู้ปกครอง

2.

นร.

-เครื่องเสียงเหมาะสม

ครู

ขั้นเตรียมการ
-การประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม
-สถานที่เหมาะสม

น้อย

นร.

1.

รายการประเมิน

ปานกลาง

ครู

ที่

มาก

ผู้ปกครอง

มากที่สุด

-

จากตารางสรุปการประเมินผลกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายด้านใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1) ขั้นการเตรียมการ
คิดเป็นร้อยละ 100
2) นักเรียนมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียม
คิดเป็นร้อยละ 100
ประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อรับปีใหม่
3) นักเรียนมีความผูกพันต่อครูและเพื่อน
คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการประเมินและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม กินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และ
มีความผูกพันต่อครูและเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ (Action)
ครู
ควรจัดกิจกรรมในลักษณะสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีกิจกรรมการตักบาตรรับปีใหม่ ทำให้
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ทำบุญร่วมกัน ซึ่งเป็นมงคลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
นักเรียน
ต้องการให้จัดกิจกรรมกินเลี้ยงร่วมกับเพื่อนๆแบบนี้ทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับเพื่อน และ
คุณครู

-

สรุปกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
ที่มาของกิจกรรม
เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า
และมั่นคง เด็กทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวชุมชนและรัฐเพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ เหล่านั้น
ได้รับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัยที่รัฐจัดให้ ได้รับการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความ
รั บ ผิ ด ชอบยึ ดมั ่ น ในความซื ่ อ สั ตย์ สุ จ ริ ต มี ความเมตตาเอื ้ อ เฟื ้ อ เผื ่ อ แผ่ ร ู ้ จ ั ก คนเสี ย สละ รู ้ จ ั ก ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องฝึกฝน เนื่องจากเด็กมีความสำคัญต่อ
ประเทศ หน่วยงานรัฐจึงได้จัดให้วันเสาร์ของอาทิตย์ที่ 2 ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกคน
เห็นความสำคัญและเพื่อสร้างความตระหนักให้เด็ก ๆ ทุกคนเป็นคนดีของครอบครัวและชุมชนและ
ประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครอบครัวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
2. เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเด็กในการรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรักและพัฒนาตนเอง
5. เพื่อส่งเสริมเด็กรู้รัก สามัคคี
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจด้านกิจการนักเรียนข้อ
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ : มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองตั้งแต่วัยเด็ก มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักคนเสียสละ คิดเป็นร้อยละ 90

การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชุมปรึกษาหารือ คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่ มอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- การกำหนดกิจกรรมวันเด็ก
ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา รับผิดชอบดำเนินการ
- การจัดเตรียมสถานที่
ครูเกสรี
เมืองเกษม ประธานในการดำเนินการ
- การจัดเตรียมฝ่ายอาหาร
ครูพิชชาภา อติชน
ประธานในการดำเนินงาน
- จัดป้ายรายชื่ออาหาร
ครูเบญจพร ครูกชพร
- ถ่ายภาพ
ครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม
1.2 งบประมาณ
ค่าอุปกรณ์ 1,000 บาท
2. การประเมินกิจกรรม (Check)
แบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
นักเรียน

ผู้ปกครอง

-

-

-

-

-

-

2.

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

94.66 95.33 100

5.34 4.67

-

-

-

-

-

-

89.42 91.63 90

8.44 5.78 10

-

-

-

-

3.
4.
5.

สถานที่ที่ใช้ในการจัดซุ้มอาหาร
นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
นักเรียนสามารถนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รวม

100

100

100

-

-

ผู้ปกครอง

3.58 2.78 10

นักเรียน

96.42 97.22 90

ครู

รูปแบบของการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม

ผู้ปกครอง

1.

นักเรียน

รายการ
ครู

ที่

ครู

น้อย

ผู้ปกครอง

ปานกลาง
นักเรียน

มาก
ครู

มากที่สุด

-

-

92.59 96.38 95.42 7.41 3.62 3.68

95.27

4.35

2.14 2.59
-

-

-

-

-

-

-

10

0.9

-

-

-

1.04

-

จากตารางสรุปผลความพึงพอใจของคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.96 ดังนี้
1. รูปแบบของการจัดกิจกรรมวันเด็ก
คิดเป็นร้อยละ 100
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
3. สถานที่ที่ใช้ในการจัดซุ้มอาหาร
คิดเป็นร้อยละ 98.42
4. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 100
5. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คิดเป็นร้อยละ 99.7

จากการแสดงความคิดเห็น
 คณะครู
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในความตระหนักต่อการเป็นเด็กที่ดี และมีความ
รับผิดชอบ
 นักเรียน
เป็นกิจกรรมทีท่ ำให้ได้ตระหนักถึงการเป็นคนที่ดี เพื่อที่จะสามารถทำสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ได้อีก
ต่อไป
 ผู้ปกครอง
กิจกรรมวันเด็กทำให้เด็ก ๆ ได้มีความสนุกสนานร่วมกัน และทำให้โรงเรียน กับผู้ปกครองได้ร่วมจัด
กิจการร่วมกัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี
สรุปผลการประเมิน
ผลการจัดกิจกรรมวันเด็ก บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อดังนี้
เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองตั้งแต่วัยเด็ก มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักคนเสียสละ คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปกิจกรรม
วันครูแห่งชาติ

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
ที่มาของกิจกรรม
จุดประสงค์ในการมีวันครูนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ
ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ
การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อที่ 4,5 เป้าหมายข้อที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ.

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในเรื่องของความเคารพครู
2. เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระคุณครู
3. นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่ควรเทิดทูนตลอดไป
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันครูแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่พึงปฏิบัติ และเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมในเรื่องความกตัญญู เคารพครู บูชาครู ต้องเป็นร้อยละ 85
การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชุมปรึกษาหารือ คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้
1.2 - ฝึกซ้อมกิจกรรม ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา เป็นประธานในการดำเนินการ
- การกำหนดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา รับผิดชอบดำเนินการ
- การจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ครูฐิตติวัฒน์ อิสรางกูรฯ เป็นประธานในการดำเนินการ
- ตกแต่งเวที จัดดอกไม้หน้าโต๊ะหมู่บูชา ครูสมพิศ ปาลกะวงศ์ฯ และคณะรับผิดชอบดำเนินการ
- ถ่ายภาพ ครูอนุกูล เชื้อมอญ และ ครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม

รับผิดชอบดำเนินการ

2.การดำเนินงาน (Do)
2.1ซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครู วันที่ 14 มกราคม 2563
2.2กิจกรรมวันครูแห่งชาติ วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ บริเวณหอประชุมชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

60 พรรษา มหาราชินิ
9.00 น.

- คุณครูทุกท่านนั่งประจำตำแหน่ง
- นักเรียนกล่าวประวัติความเป็นมา วันครูแห่งชาติ
- ตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัย
- นักเรียนร่วมร้องเพลง “พระคุณที่สาม”
- ประธานให้โอวาท
- ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”

2.3 งบประมาณค่าดอกไม้

1,500 บาท

3. การประเมินกิจกรรม (Check)
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
ชื่อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ครู

นร.

ครู

นร.

ครู

นร.

น้อย
ครู นร.

1.

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

89.23

91.42

7.42

5.88

3.35

2.70

-

-

2.

รูปแบบของการจัดกิจกรรม

95.37

96.22

4.63

2.11

-

1.67

-

-

88.41

91.06

9.23

6.33

2.36

2.61

-

-

96.42

93.50

2.88

4.73

0.7

1.77

-

-

3.
4.

จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรม เทิดพระคุณครู ทำให้ตระหนักและ
เห็นความสำคัญของครู

5.

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม

97.11

89.27

2.89

8.50

-

2.23

-

-

6.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม

89.31

92.69 10.69

5.67

-

1.64

-

-

7.

การปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญู

98.32

97.73

2.27

-

-

-

-

รวมสรุป

1.68

93.28

5.37

1.35

-

จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครู และนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมวันไหว้ครู อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 98.65 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 96.97

2. รูปแบบของการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม

คิดเป็นร้อยละ 99.16

3. จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

คิดเป็นร้อยละ 97.51

4. กิจกรรมเทิดพระคุณครู ตระหนักและเห็นความสำคัญของครู

คิดเป็นร้อยละ 98.76

5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม

คิดเป็นร้อยละ 98.88

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 99.18

7. การปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญู

คิดเป็นร้อยละ 100

จากการแสดงความคิดเห็น
คณะครู
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเคารพครู รำลึกพระคุณครูและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และทำให้ครูต้องตระหนักในวิชาชีพของตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์
นักเรียน
เป็นกิจกรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณของครู
4. สรุปผลการประเมิน
ผลการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อดังนี้
เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในระดับชั้นเตรียมปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ
คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันครูแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่พึงปฏิบัติ และเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องความกตัญญู เคารพครู บูชาครู ต้องเป็นร้อยละ 98.65
แนวทางการพัฒนา
ในปีการศึกษาหน้าจะมีการพัฒนาในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องความกตัญญู เคารพครู บูชา
ครูให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้

สรุปกิจกรรม
กีฬาสีสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2562

สรุปผลกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ
นายฐิตติวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจด้านกิจการนักเรียนข้อ 1 , 2 เป้าหมาย
ข้อที่ 1 , 2 สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 , 3
วัตถุประสงค์

1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้เกิดทักษะที่ถูกต้องในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา
สร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ทำให้เป็นผู้ที่มีอารมณ์แจ่มใส รู้จักการให้อภัย และมองโลกในแง่ดี
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัยในตนเอง

สามารถนำประโยชน์ และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการออกกำลังกายที่ถูกต้องไปใช้ใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ร้อยละ100
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง มีอารมณ์แจ่มใส
การดำเนินงาน
การเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมปรึกษาหารือ คณะกรรมการกีฬาสี กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่นักเรียนจะเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563
2. จัดแบ่งหน้าที่ครูรับผิดชอบในกิจกรรมกีฬาสี
1. นาย ฐิตติวัฒน์
อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางศศิเพ็ญ
เพ็ญประภา
3. นายวศิน
รัตนวราหะ
4. นางสาวพิชชาภา อติชน
6. นางสาวกชกร
อนุตระกูล
7. นางสมพิศ
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
8. นางสาวชลิดา
เพชรรัตน์
9. นายกันตวัฒน์
เมืองเกษม
10. นายอนุกูล
เชื้อมอญ
3. จัดทำแบบประเมิน และสรุปผลการจัดกิจกรรมกีฬาสี โดย นายฐิตติวัฒน์ อิศรางกูร ฯ

ข้อ
1

2

3
4

5

การประเมินผลการจัดกิจกรรม ( Check )
1. จากแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีของคณะครู นักเรียนและ ผู้ปกครอง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รายการ
ครู
นัก
ผู้
ครู
นัก
ผู้
ครู นัก
ผู้
ครู นัก
ผู้
เรียน ปกครอง
เรียน ปกครอง
เรียน ปกครอง
เรียน ปกครอง
รูปแบบของ
การจัด
85.26 86.58 86.37 12.47 11.34 12.14 2.27 2.08 1.49
กิจกรรมกีฬา
สีมีความ
เหมาะสม
ระยะเวลาใน 85.49 86.37 84.37 12.32 11.45 12.17 2.19 2.18 3.46
การจัด
กิจกรรม
สถานที่ที่ใช้ใน 87.43 87.52 86.54 11.39 10.37 12.59 1.18 2.11 0.87
การแข่งขัน
นักเรียนมีเจต 87.20 86.58 87.34 11.46 12.43 10.63 1.34 0.99 2.03
คติที่ดีต่อการ
ออกกำลังกาย
นักเรียน
สามารถนำ 85.68 86.36 84.65 13.48 11.49 14.53 0.84 2.15 0.82
ความรู้ไปใช้
ในชี วิตประ
จำวัน
รวม
86.22
12.01
2.05
จากตารางสรุปผลความพึงพอใจของคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
98.23 ดังนี้
1. รูปแบบของการจัดกิจกรรมกีฬาสี
คิดเป็นร้อยละ 100
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 97.39
3. สถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน
คิดเป็นร้อยละ 98.61
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
คิดเป็นร้อยละ 98.54
5. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คิดเป็นร้อยละ 98.73
2. จากความคิดเห็นของคณะครูผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครอง
คณะครู มีความเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายที่ถูกวิธี รู้กฎกติกา
ความเป็นผู้มีน้ำใจ

นักเรียน มีความเห็นว่า การเล่นกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรงและสนุกสนาน มีเพื่อนมาก สุขภาพดี
ผู้ปกครอง มีความเห็นว่า การแข่งขันกีฬาทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเล่นกีฬามาก
ขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี
สรุปผลการประเมินการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่อง กฎ กติกา การแข่งขันและการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ทำให้
เกิดทักษะที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการออกกำลังกาย

1.

2.

3.

4.

สรุปผลกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานกิจกรรมกีฬาสี
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่
3. สำรวจและจัดหาอุปกรณ์รางวัลในการแข่งขัน
4. กำหนดประเภทและกติกาในการแข่งขัน
การปฏิบัติงาน (Do)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
- เวลา 08.30 – 15.00 น.
- สถานที่ สนามกีฬาโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
3. ประชาสัมพันธ์
- วัน เวลา และสถานที่ในการจัดการแข่งขัน
- แจ้งให้ทราบถึงประเภทของกีฬา
4. จัดหาอุปกรณ์และรางวัล
ผลการประเมินกิจกรรม (Check)
1. นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
2. ผู้ปกครองให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
3. นักเรียนได้รับความสนุกสนานและทราบกฎกติกาและประเภทของกีฬา
ข้อเสนอแนะ (Action)
1. ควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงเกี่ยวกับกำหนดการและประเภทกีฬา
2. ควรมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาวันเดียวกับการแข่งขันประเภทนั้น ๆ ในกรณีที่มีการแข่งขันนอก
ตาราง
3. ควรให้นักเรียนที่เป็นนักกีฬาจับสลากคู่กัน เพื่อความเหมาะสมในการแข่งขัน
4. กรรมการควรประชุมกันว่าผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการชี้แนะการแข่งขันกีฬาสีหรือไม่

สรุปกิจกรรม
ยามเช้า

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมยามเช้า
ผู้รับผิดชอบ กิจการนักเรียน
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมยามเช้าจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทราบความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าของวิทยาการ รวมถึงการฝึกฝนให้นักเรียนมีความตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ของตนเองในการักษ์ชาติ
ศาสตร์ กษัตริย์และเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกต่อสาธารณะชน จากนั้นสามารถนำความรู้ทีได้ไป
เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไป
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อ 2 , 3 เป้าหมายข้อที่ 2 , 3
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ.
มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำการออกกำลังกายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การฝึกสมาธิ ในการทำกิจกรรมสวดมนต์
4. เพื่อให้นักเรียน ฝึกฝน ด้านทักษะ การจำ การอ่าน และการนำไปใช้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมนี้คิดเป็นร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในรูปแบบของ
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 80
การดำเนินงาน
1.การวางแผน (Plan)
1.1 กิจการนักเรียนประชุมวางแผนการดำเนินงานในการจัดรูปแบบกิจกรรมยามเช้ามอบหมาย
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์แจ้งให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองดำเนินงานในการจัดรูปแบบกิจกรรม
ยามเช้าและช่วยกันร่วมกิจกรรมยามเช้าด้วยกัน
2.ขั้นปฏิบัติงาน (Do)
2.1 ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา
- กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
- กิจกรรมสวดมนต์เช้า นั่งสมาธิ

- กิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง (คณะครูทั้งหมดสับเปลี่ยนตามตารางอบรม)
- กิจกรรมนำเสนอสาระน่ารู้ และทันต่อเหตุการณ์
- กิจกรรมออกกำลังกาย
- กิจกรรมฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาไทย
- กิจกรรมวงดุริยางค์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
- กิจกรรมตรวจเช็คอุณหภูมิปกติของนักเรียนทุกระดับชั้น
- กิจกรรมดื่มนมยามเช้าก่อนขึ้นชั้นเรียน
3. การประเมินการจัดกิจกรรม ( Check )
3.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยามเช้าคิดเป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด
3.2 คณะครูประจำชั้นและคณะครูทุกท่านร่วมกิจกรรมยามเช้าเป็นอย่างดี
ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 2562

แบบประเมินกิจกรรมยามเช้า ปีการศึกษา 2562
ลำดับที่
1.

รายการประเมิน
การเตรียมการ
1.1 การประชาสัมพันธ์
1.2 การดำเนินการตามโครงการ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยามเช้า

มากที่สุด

มาก

ครู นร. ครู

นร.

ปานกลาง
ครู

น้อย

นร. ครู นร.

97.40

2.60

-

-

80.32

19.68

-

-

91.36

8.64

-

-

4.

สถานที่ เวลา มีความเหมาะสมกับกิจกรรม
นักเรียนมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา

96.73

3.27

-

-

5.

นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

93.75

6.25

-

-

91.92

8.08

-

-

2.
3.

รวมสรุป

จากตารางสรุปความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมยามเช้าอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายด้าน ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1.การประชาสัมพันธ์ และการดำเนินตามโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยามเช้า
คิดเป็นร้อยละ 100
3.สถานที่ เวลา มีความเหมาะสมกับกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
4.นักเรียนมีระเบียบวินยั และตรงต่อเวลา
คิดเป็นร้อยละ 100
5.นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปผลการประเมินและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้
เชิงปริมาณ
-นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 20
4. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป(Action)
4.1 นักเรียน
เป็นกิจกรรมที่ดีที่จะได้รู้จักความเป็นระเบียบวินัย ฝึกฝนด้านการนั่งสมาธิ และด้านทักษะการ
อ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
4.2 ครู
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย การตรงเวลา การพัฒนาประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจาก
กิจกรรมนำเสนอสาระน่ารู้

สรุปกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ
นายฐิตติวัฒน์
อิศรางกูร ณ อยุธยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสามัคคีและระเบียบวินัยในการทำงานเป็นหมู่คณะ
2. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม
3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจด้านกิจการนักเรียนข้อที่ 3, 5 เป้าหมายข้อที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมฐ: มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 , 3
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 90
การดำเนินการ
1. การเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชุมปรึกษาคณะครูลูกเสือ – เนตรนารี ในการเข้าค่ายพักแรมในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562
1.2 กำหนด เวลา สถานที่
2. การดำเนินการ (Do)
2.1 แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการดูแลประจำหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี
2.2 แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและครูประจำฐาน
2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าค่ายพักแรม
2.4 สำรวจหน้าที่ ณ ไร่หุบพญาแคมป์ จ.นครนายก
2.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำฐาน
2.6 นัดหมายและตรวจสอบความเรียบร้อยในการฝึกอบรม
2.7 งบประมาณ 120,000 บาท

3.การประเมินผลกิจกรรม (Check)
ผลเฉลี่ยกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 – 6 วันที่
มากที่สุด
มาก
ที่
รายการ
ครู
นร.
ครู
นร.
การประชาสัมพันธ์มีความ
1.
86.32 87.23 11.45 11.46
เหมาะสม
2. สถานที่เหมาะสม
94.56 95.34 4.30
3.48
รูปแบบกิจกรรมมีความ
3.
96.43 97.68 3.57
2.32
เหมาะสม
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
95.23 96.34 2.77
1.48
นักเรียนมีมีความสามัคคีมี
5.
93.57 94.36 3.42
4.34
ระเบียบวินัย
6. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม
85.58 87.24 12.46 10.38
นักเรียนสามารถนำความรู้
7. ไปประยุกต์ใช้ใน
85.43 86.43 13.16 12.47
ชีวิตประจำวันได้
รวม
91.01 92.09 7.30 6.56
สรุป
91.55
6.93

22-24 พฤศจิกายน 2562
ปานกลาง
น้อย
ครู
นร.
ครู
นร.
2.23

1.31

-

-

1.14

1.18

-

-

-

-

-

-

2.00

2.18

-

-

3.01

1.3

-

-

1.96

1.38

-

-

1.41

1.1

-

-

1.69

1.21
-

-

1.46

จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
ป.4 – 6 อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ98.48 เมื่อพิจารณาหลายด้านในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ98.23
2. สถานที่เหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 98.84
3. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ100
4. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ97.91
5. นักเรียนมีมีความสามัคคีมีระเบียบวินัย
คิดเป็นร้อยละ97.85
6. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม
คิดเป็นร้อยละ97.83
7. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
คิดเป็นร้อยละ98.74
4. สรุปผลการประเมิน
ผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 -6 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ
ดังนี้
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 98.14
5. ข้อเสนอแนะ (Action)
จากฝ่ายต่าง ๆ มีดังนี้
ครู
- การเดินทาง ใช้รถเดินทางสะดวกปลอดภัย สถานที่เหมาะสมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในค่าย คิดเป็นร้อย
ละ 100
นักเรียน
- การเดินทางสะดวกปลอดภัย สถานที่สะดวกปลอดภัยมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม ได้รับ
ประสบการณ์ตรง
คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปกิจกรรม
Day Camp

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp)
ผู้รับผิดชอบ
นายกันตวัฒน์ เมืองเกษม
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
- ภารกิจด้านกิจการนักเรียนข้อที่ 3,4 เป้าหมายข้อที่ 3,5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.
- มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ 1.2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และฝึกให้เป็นผู้นำ
3. เพื่อสร้างความสามัคคีและความมีระเบียบวินัยในการทำงานเป็นหมู่คณะ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
– นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-3ได้ เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรับผิดชอบและพึงพอใจในการทำกิจกรรมต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม คิด
เป็นร้อยละ 80
การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
- ประชุมโครงการเสนอต่อผู้บริหาร
- ขออนุมัติโครงการ
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
- สำรวจสถานที่
- ดำเนินงานตามโครงการ
2. ขั้นดำเนินการ (Do)
วัน / เดือน / ปี
กิจกรรม
สถานที่ประชุม
20 ก.พ. 2560

ผู้กำกับและรองผู้กำกับ ประชุมวางแผน กิจกรรม และ
สถานที่จัดกิจกรรม

23 ก.พ. 2560 ประชุมแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ครูประจำกลุ่ม
27 ก.พ. 2560
2 มี.ค.2560

โรงอาหาร
โรงอาหาร

แจ้งสถานที่ และรูปแบบกิจกรรม Day Camp ณ ไร่
ปลูกรัก จ. ราชบุรี ให้ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ทราบ

ชั่วโมงเรียนลูกเสือ

เข้าร่วมกิจกรรม Day Camp

ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย , ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี
งบประมาณ งบประมาณ 1,500บาท
3.การประเมินระดับความพึงพอใจ(check)
จากแบบประเมินระดับความพอใจ กิจกรรมDAY CAMP
ระดับความพึงพอใจ
ที่
รายการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

น้อย

การเตรียมการ
1.

- ประชาสัมพันธ์

97.40

2.60

-

-

93.75

6.25

-

-

91.36

8.64

-

-

96.73

3.27

-

-

80.32

19.68

-

-

91.92

8.08

-

-

- การดำเนินการตามโครงการ
2.
3.
4.
5.

สถานที่เหมาะสม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง
นักเรียนมีความรู้สึกผูกพันต่อครู
และเพื่อน
รวม

จากตารางสรุปการประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมDay Camp ของนักเรียนและครู ประจำปี
การศึกษา 2562 พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากมากที่สุดเป็นดังนี้
1. การเตรียมการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถานที่เหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 100
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 100
5. นักเรียนมีความรู้สึกผูกพันต่อครูและเพื่อน
คิดเป็นร้อยละ 100
จากข้อคิดเห็นของคุณครู
ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไปเพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและฝึกความ
รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
สรุปผลการประเมิน(Action)
ผลการจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ
เชิงปริมาณ

– นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรับผิดชอบและพึงพอใจในการทำกิจกรรมต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม คิด
เป็นร้อยละ 100

สรุปกิจกรรมสภานักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรมสภานักเรียน
กิจการนักเรียน
คณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และนักเรียนทีมงานสภานักเรียน
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 2562

1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีทักษะในการระดมความคิ ด และการวางแผน
ในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนร่วม และมุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการดำเนินงานตาม
หลักประชาธิปไตยเพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างทักษะในการระดมความคิด และการวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนร่วม
2. เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยให้รู้จักการร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. นำสิ่งที่ลงมือปฏิบัติจริงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ครู เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะในการระดมความคิด และการวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 75
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยให้รู้จักการร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คิดเป็นร้อยละ 75
- นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 75
4. ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา 2562
5. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
6. ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อที่ 1 3 5 6
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. มาตรฐานที่ 1 2
7. การเตรียมการ (Plan)
7.1 ประชุมคณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และคณะสภานักเรียน กำหนดแผนงานและรับทราบกิจกรรม
ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและปรับปรุงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2562 ดังนี้
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
- กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย
- กิจกรรมยามเช้า
- กิจกรรมรณรงค์การใช้ผ้าเช็ดหน้าและหน้ากากอนามัย
- กิจกรรมสำรวจกีฬาสี
- กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจด้านอาหาร

7.2 เสนอโครงการ แต่งตั้งกรรมการและดำเนินการประชุม
7.3 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์
7.4 สรุปผลการวางแผนการดำเนินงาน
8. การดำเนินงาน (Do)
8.1 หัวหน้าโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
8.2 ประชุมวางแผนกิจกรรม
ลำดับที่
ขั้นตอนการทำงาน
คณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียนประชุมวาง
1.
แผนการทำงานตลอดปีการศึกษา 2562
ดำเนิ น กิ จ กรรมยามเช้ า โดยมี ค ณะสภา
2.
นักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
สำรวจแห่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำเดือน
3.
และส่งข้อมูลไปสาธารณะสุข เขตราชเทวี
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
สำรวจความพึงพอใจด้ านอาหารกลางวั น
4.
รวบรวมและสรุปผลรายสัปดาห์
สำรวจนักเรียนที่นำผ้าเช็ดหน้าและหน้ากาก
5.
อนามัย มาโรงเรียน
สำรวจความต้ อ งการของนั ก เรี ย นในการ
6.
กำหนดคณะสี เพื่อการแข่งขันกีฬาสี
คณะสภานั ก เรี ย นและครู ท ี ป รึ ก ษา วาง
7.
แผนการเลือกตั้งสภานักเรียน

เวลา

สถานที่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ห้องวิทยาศาสตร์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

หน้าเสาธง

ทุ ก วั น ที ่ 25 ของทุ ก เดื อ น
บริเวณรอบโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา2562
ตลอดปีการศึกษา 2562

ห้องเรียน

ตลอดปีการศึกษา 2562

ห้องเรียน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

โรงอาหาร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ใต้อาคารเรียน

9. งบประมาณ 12,500 บาท
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนมีทักษะในการระดมความคิด และการวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนร่วม
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยให้รู้จักการร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
11 ผลการประเมินกิจกรรม (Check)
11.1 ตัวแทนดำเนินกิจกรรมยามเช้า
คณะกรรมการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ โดยมีทีมร้องเพลงร่วมปฏิบัติกิจกรรม และแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบโดยไม่กระทบกับการเรียนในช่วงเช้า คณะสภานักเรีนรสามารถดำเนกิจกรรมยามเช้าได้ตามขั้นตอน และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

11.2 การสำรวจลูกน้ำยุงลาย
คณะกรรมการสภานักเรียน ดำเนินกิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกเที่ยงวันศุกร์ และเช้าวัน
จันทร์ของทุกสัปดาห์ ส่งผลสรุปการสำรวจไปยังสาธารณะสุข เขตราชเทวี ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน จากการ
สำรวจพบว่าบริเวณโรงเรียนยังพบลูกน้ำยุงลายเกือบทุกเดือน แต่เป็นจำนวนน้อย และบางเดือนก็ไม่พบว่ามีลูกน้ำ
ยุงลายเลย
11.3 การสำรวจความพึงพอใจด้านอาหารกลางวัน
คณะกรรมการนักเรียนแต่ละห้อง มีการจดบันทึกรายการอาหาร สำรวจความพึงพอใจอาหารใน
แต่ละวัน และสรุปผลส่งแบบบันทึกรายสัปดาห์ ส่งธุรการ เพื่อการปรับเปลี่ยนรายการอาหารตามความพึงพอใจ
ของนักเรียน
11.4 การรณรงค์การใช้ผ้าเช็ดหน้าและสวมหน้ากากอนามัย
คณะกรรมการนักเรียนแต่ละห้อง มีการสำรวจและจดบันทึก การนำผ้าเช็ดหน้าและสวมหน้ากาก
อนามัยมาโรงเรียนในแต่ละวัน และหากนักเรียนไม่นำมาจะมาการติดตามแก้ไขเป็นรายบุคคล ซึ่งจากการสำรวจ
นักเรียนส่วนใหญ่นำผ้าเช็ดหน้าและสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนเกือบทุกวัน เนื่องจากมีภาวะฝุ่น PM 2.5 จึงมี
การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกวัน
11.5 การสำรวจความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาสี
คณะสภานักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องการกำหนดคณะสี แล้วทำแบบลงคะแนน เลือกสี
ที่ต้องการมากที่สุด สรุปได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ต้องการ สีฟ้า และสีแดง ในการแข่งขันกีฬาสี และใช้เสื้อกีฬาสีเป็น
สัญลักษณ์ในการแข่งขัน
11.6 กิจกรรมกุหลาบแดง
ประกาศคุณงามความดี ยกย่องนักเรียนที่ทำความดี โดยการเก็บสิ่งของต่าง ๆ ได้ และนำมา
ประกาศหาเจ้าของ และส่งมอบคืน หากไม่มีเจ้าของมารับคืนจะมีการจดบันทึกไว้ หากเป็นเงินจะนำไปบริจาคใน
กิจกรรมทางศาสนา
11.7 การเลือกตั้งสภานักเรียน (เพื่อดำเนินงานปีการศึกษา 2563)
11.7.1 พรรคที่ลงสมัครรับลเอกตั้ง จำนวน 4 พรรค
1. พรรค ส.ส.ท. เพื่อชาติไทย
2. พรรค ส.ส.ท. ก้าวไกล
3. พรรค อนาคตใหม่ ส.ส.ท.
4. พรรค S.S.T. ก้าวไกล
11.7.2 สรุปผลการเลือกตั้ง
1. การหาเสียง ที่หน้าเสาธง และในห้องเรียน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. การเลือกตั้ง นักเรียนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ร้อยละ 99.00
นักเรียนไม่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ร้อยละ 1.00
จำนวนบัตรดี ร้อยละ 98.00
จำนวนบัตรเสีย ร้อยละ 2.00
3. พรรคที่ได้รับเลือกตั้ง คือ อนาคตใหม่ ส.ส.ท.

ตารางจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้น
ปฐมวัยปีที่ 3
ประถมปีที่ 1
ประถมปีที่ 2
ประถมปีที่ 3
ประถมปีที่ 4
ประถมปีที่ 5
ประถมปีที่ 6

รวม

จำนวนผู้สิทธิเลือกตั้ง
39
24
32
34
43
35
46

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ
38
24
35
32
43
35
46

จำนวนผู้ไม่มาใช้สิทธิ
1
3
2
-

259

250

6

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมสภานักเรียน ของนักเรียนและครู ประจำปีการศึกษา 2562 (Check)
ระดับความพึงพอใจ
ที่
รายการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
1.

2.
3.
4.
5.

การเตรียมการ
- การประชาสัมพันธ์
- การดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
ลักษณะของกิจกรรม
- นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
- นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมเป็น
สภานักเรียน
ความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรม
สถานที่ เวลา เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
กิ จ กรรมนี ้ ม ี ส ่ ว นร่ ว มในนั ก เรี ย นมี ค วาม
กระตือรือร้น กล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบ
รวม

93

7

-

-

89.20

8.42

2.38

-

96.15

3.85

-

-

98.42

1.58

-

-

91.51

5.36

3.13

-

89.28

10.72

-

-

92.77

5.42

1.81

92.90

6.05

1.05

-

จากตารางแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมสภานักเรียน ของนักเรียนและครู ประจำปีการศึกษา 2562
พบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ เมื่อพิจารณารายด้าน ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 100
2. การดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 97.62
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
4. นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมเป็นสภานักเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
5. ความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 96.87
6. สถานที่ เวลา เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
7. กิจกรรมนี้มีส่วนร่วมในนักเรียนมีความกระตือรือร้น
คิดเป็นร้อยละ 98.19
กล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบ

12. สรุปผลการดำเนินและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ครู เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะในการระดมความคิด และการวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนร่วม
คิดเป็นร้อยละ 90
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยให้รู้จักการร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คิดเป็นร้อยละ 90
- นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 90
13. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป (Action)
ควรเพิ่มเติมกิจกรรมการส่งเสริมความมีระเบียบวินับให้กับนักเรียน โดยทำโครงการสร้างเสริมระเบียบวิ
นับในโรงเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่มาสาย และนักเรียนที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียน

สรุปกิจกรรม
ธนาคารรีไซเคิล

ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมธนาคารรีไซเคิล ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ
สภานักเรียน
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านสัมพันธ์ชุมชน ข้อที่ 2
เป้าหมายข้อที่ 3
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน
ข้อที่ 2
เป้าหมายข้อที่ 2
สอดคล้องมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (3)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และคุณครูเห็นความสำคัญของการประหยัดอดออมและการดำเนินชีวิตแบบ
พอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียน และคุณครู มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกธนาคารรีไซเคิล
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการแยกเศษวัสดุเหลือเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85
2. คุณครูในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
1 นักเรียน และคุณครูเห็นความสำคัญของการประหยัดอดออมและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง คิดเป็น
ร้อยละ 85
2 นักเรียน และคุณครู มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกธนาคารรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 85
3 นักเรียน และคุณครูรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการแยกเศษวัสดุเหลือเป็นประเภทต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 80
การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชุมปรึกษาหารือ กำหนดวันในการดำเนินกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมทุกเช้าวันจันทร์
เวลา 06.30 น. – 08.00 น. ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563
1.2 จัดครูทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
- ประธานดำเนินงาน
คุณครูพรเพ็ญ
เริงโกมุท
- ที่ปรึกษาโครงการ
คุณครูฐิติมา
สุทธิภิญโญกุล
- ผู้รับซื้อสินค้ารีไซเคิล
คุณครูพรเพ็ญ
เริงโกมุท
- คุณครูทำหน้าที่ดูแลบัญชีรีไซเคิล ระดับชั้น อ.1- ป. 6 คุณครูพรเพ็ญ เริงโกมุท
คุณครูฐิติมา สุทธิภิญโญกุล

2. ขั้นดำเนินการ (DO)
ที่

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ
พค. มิย. กค. สค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.

1 ปรึกษาหารือ/แบ่งหน้าที่ครู
ผู้รับผิดชอบ
2 เริ่มดำเนินการกิจกรรมรีไซเคิลภาค
เรียนที่ 1
3 เริ่มดำเนินการกิจกรรมรีไซเคิลภาค
เรียนที่ 2
4 คุณครูผู้รับผิดชอบสรุปยอดรวม
และคิดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกรี
ไซเคิล
5 คุณครูสุดใจ จัดทำยอดสรุปการปิด
บัญชีของนักเรียนชั้น ป. 6 (จ่ายเงิน
ให้สมาชิก)
6 จัดทำแบบประเมินเพื่อสรุป
ภาพรวมของกิจกรรม
7 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม
ธนาคาร
รีไซเคิล
สถานที่ดำเนินกิจกรรม หน้าห้องประชุมชิน โสภณพนิช
งบประมาณ
- ค่ากระดาษสำหรับทำเอกสาร
500
- เงินทุนสำหรับซื้อวัสดุรีไซเคิล
39,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 40,000

บาท
บาท
บาท

3. การประเมินการจัดกิจกรรม (Cheek)
จากแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมธนาคารรีไซเคิล ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนและครู
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ข้อ
รายการ
ครู น.ร. ครู น.ร. ครู
น.ร. ครู น.ร.
1 ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง 63.12 54.67 19.75 32.75 17.13 12.58 นักเรียนและครูเห็นความสำคัญของการ
2
68.25 67.54 18.75 15.67 13 16.79 แยกขยะ
ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการเป็น
3
67.25 52.15 19.15 35.25 13.60 12.60 สมาชิกธนาคารรีไซเคิล
กิจกรรมนี้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
4
64 69.45 20 19.57 16 10.98 สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างอย่าง
5
62.15 53.67 21.62 31.15 16.23 15.18 เกิดประโยชน์
สรุปรวม
62.22
23.36
14.42
จากตารางสรุปความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีผลต่อกิจกรรมธนาคารรีไซเคิล ประจำปีการศึกษา
2562 อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.58 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
1. ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
คิดเป็นร้อยละ 85.14
2. นักเรียนและครูเห็นความสำคัญของการแยกขยะ
คิดเป็นร้อยละ 85.10
3. ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกธนาคารรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 86.90
4. กิจกรรมนี้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คิดเป็นร้อยละ 86.51
5. กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ 84.29
จากการแสดงความคิดเห็น
ด้านนักเรียน
มีความเห็นว่ากิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ และช่วยให้รู้จัก
การประหยัดอดออม นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะมูลฝอย
ด้านครู
เป็นกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม ช่วยลดภาวะโลกร้อน และ
รวมถึงช่วยให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรของโลกด้วยความประหยัด และคุ้มค่า เกิดการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย
4. สรุปผลการดำเนินและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
เชิงปริมาณ
ครูและนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 85.58 ซึ่ง
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 0.58

เชิงคุณภาพ
- นักเรียน และครูเห็นความสำคัญของการประหยัดอดออมและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
คิดเป็นร้อยละ
85.10 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 0.10
- นักเรียน และครู มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกธนาคารรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 86.90
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 1.90
- นักเรียน และครูรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการแยกเศษวัสดุเหลือเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง คิดเป็น
ร้อยละ 86.51 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 1.51

สรุปกิจกรรม
มุทิตา – กตัญญู

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมมุทิตา-กตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ
นางสมพิศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ความเป็นมา
เนื่องจากทางโรงเรียนต้องการปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูและสถานศึกษาที่เคยเล่าเรียน
มา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อน
นักเรียนด้วยกันทางโรงเรียนจึงได้จัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมแสดงมุทิตา-กตัญญู ขึ้นในปี
การศึกษา 2562
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณซึ่งให้การอบรมสั่งสอนนักเรียนจนจบชั้นสูงสุดของ
โรงเรียนและเป็นการแสดงความยินดีต่อการจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
3. เพื่อเป็นสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนักเรียนด้วยกัน
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านวิชาการ ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2 และ 3
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อที่ 2
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.3.2
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตา – กตัญญู
คิดเป็นร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
มุทิตา-กตัญญู คิดเป็นร้อยละ 80
การดำเนินงาน
1.การวางแผน (Plan)
1.1 ผู้บริหารออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมมุทิตา – กตัญญู ประจำปี
การศึกษา 2562
1.2 คณะครูลงชื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งและดำเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ผู้บริหารออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ฝ่ายสถานที่ ครูฐิตติวัฒน์ (ประธาน) ,ครูชลิดา , ครูกชกร,ครูวศิน ,ครูกันตวัฒน์
2.ฝ่ายดอกไม้ ครูสมพิศ (ประธาน) ,ครูสุมณฑา ,ครูบุญเรือน ,ครูสมพิศ ,ครูประภาวดี ,ครูนฤมล,
ครูเบญจรัตน์
3.ฝ่ายจัดทำป้ายเวที,ซุ้มภายนอก ครูเครือมาส (ประธาน) ,ครูอรรัมภา , ครูรัตติกาล , ครูอนุกูล
4.ฝ่ายฝึกซ้อมกิจกรรม ครูศศิเพ็ญ (ประธาน) ,ครูสุมณฑา ,ครูจรัสศรี ,ครูศรีนวล ,

ครูเบญจภรณ์ ,ครูชลิดา ,ครูสุดใจ
ครูรัตติกาล
5.ฝ่ายพิธีกร ครูสุดใจ
6.ฝ่ายเครื่องเสียง ครูวศิน
7.ถ่ายภาพ
ครูกันตวัฒน์
8.ดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรม ครูอรรัมภา,ครูกรรณิกา
9.คุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ธาริณี กฤษดา ณ อยุธยา ประธานในพิธี อาจารย์
จินตนา ธรรมวานิช ,ครูสายใจ มครูศศิเพ็ญ , ครูสุมณฑา ครูจรัสศรี ครูศรีนวล ,ครูประภาวดี ,ครูสุนท
ราภรณ์ ,ครูปรานี ,ครูบุญเกื้อ , ครูพรเพ็ญ ,ครูเบญจภรณ์ ,ครูฐิติมาครูสมพิศ ,ครูพิฐชญาณ์ ,ครูฐิตติวัฒน์
,ครูเกสรี
หมายเหตุ
การแต่งกายคณะครูร่วมกิจกรรม ผู้หญิงสวมกระโปรง เสื้อจิตรลดาเหลือง
2. การปฏิบัติงาน (DO)
ลำดับ
ขั้นตอนการทำงาน
วัน/เวลา
สถานที่
คณะครูที่รับผิดชอบแต่ละหน้าที่
ห้องประชุม
1.
6 มีนาคม 2563
ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ชินโสภณพนิช
พิธีกรกล่าวทักทายแขกผู้มาร่วมงาน
ห้องประชุม
2.
6มีนาคม 2563
จากนั้นรายงานวัตถุประสงค์
ชินโสภณพนิช
ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกที่มี
ห้องประชุม
3.
ต่อคุณครูและโรงเรียน
6 มีนาคม 2563
ชินโสภณพนิช
ด.ญ.ธวัลรัตน์ สรรพธนาวัต ป.6/1)
ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวแสดงความรู้สึกที่
ห้องประชุม
4.
มีต่อคุณครูและโรงเรียน(ผู้ปกครองของ
6 มีนาคม 2563
ชินโสภณพนิช
ด.ญ.นนทชพร ด้วงประภัศร์ ป.6/2 )
อาจารย์ธาริณี กฤษดากร ณ อยุธยา
ห้องประชุม
5.
อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช กล่าวให้
6 มีนาคม 2563
ชินโสภณพนิช
โอวาทแก่นักเรียน
6.
คณะนักเรียนชั้นป.6 ร่วมกันร้องเพลง
ห้องประชุม
6 มีนาคม 2563
คุณครูกระดาษทราย,เพลงพระคุณที่สาม
ชินโสภณพนิช
นักเรียนกราบขอพรคุณครู จากนั้นผูก
ห้องประชุม
7.
6 มีนาคม 2563
สายสิญจน์ที่ข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคล
ชินโสภณพนิช
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ร้องเพลง
ห้องประชุม
8.
6 มีนาคม 2563
ธงฟ้าแดง
ชินโสภณพนิช
พิธีกรกล่าวปิดงาน+ร่วมร้องเพลง
ห้องประชุม
9.
6 มีนาคม 2563
สรรเสริญพระบารมี
ชินโสภณพนิช

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.30-10.30 น.
งบประมาณ
5,000 บาท
3. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมจากแบบสอบถาม (Check)
1.จากแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมมุทิตา-กตัญญู ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับความคิดเห็น

ครู

นร.

ผป.

รวมสรุป

ผป.

9.

นร.

8.

ครู

7.

ผป.

6

นร.

5.

น้อย

ครู

4

การประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานตามแผนของ
กิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้
เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที
ต่อคุณครู
ความพึงพอใจในรูปแบบของ
กิจกรรม
สถานที่ เวลา เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม
กิจกรรมนี้มีส่วนส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรักและผูกพัน
ต่อสถานศึกษา
เป็นกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู
และนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสม
สมควรให้จัดอย่างต่อเนื่อง

ปานกลาง

ผป.

3

รายการประเมิน

มาก

นร.

1
2

มากที่สุด

ครู

ที่

80

80

80

20

20

20

-

-

-

-

-

-

80

80

100

20

20

-

-

-

-

-

-

-

90

80

100

20

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

80

90

30

20

10

-

-

-

-

-

100

80

100

-

20

-

-

-

-

-

-

-

100

70

100

-

30

-

-

-

-

-

-

-

90

80

100

0

20

-

-

-

-

-

-

-

10

16.67

3.33

-

-

-

-

-

-

90

83.33 96.67

10

จากตารางสรุปความพึงพอใจในกิจกรรมมุทิตา-กตัญญู ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 100
2. การดำเนินงานตามแผนของกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
4. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู
คิดเป็นร้อยละ 100
5. ความพึงพอใจในรูปแบบของกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
6. สถานที่ เวลา เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
7. กิจกรรมนี้มีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและผูกพันต่อสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100
8. เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
9. เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสมควรให้จัดอย่างต่อเนื่อง
คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปผลการประเมินและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกระดับชั้น คุณครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตา-กตัญญู คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 20
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกระดับชั้น คุณครูและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตา-กตัญญู คิดเป็น
ร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 20
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป (Action )
- เป็นกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณครู สมควรจัดให้มีต่อไปในปีการศึกษาหน้า

สรุปกิจกรรม
การบริการเพื่อสุขภาพ

ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมบริการเพื่อสุขภาพปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ

หมวดสร้างสรรค์พัฒนา

หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก ทางโรงเรียนฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน เพราะสุขภาพแข็งแรง
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนในวัยเรียน ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้ค้นพบ
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นผลทำให้นักเรียนสามารถเรียนได้เต็มความรู้
ความสามารถ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักรักษาสุขภาพ
2. เพือ่ ให้นักเรียนทุกคนรู้จักปฏิบัติตนให้มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ
3. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีพลานามัยแข็งแรง

ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน
ข้อที่ 1
เป้าหมายข้อที่ 1
สอดคล้องมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นเตรียมเตรียมปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นเตรียมปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับบริการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจสุขภาพฟัน
คิดเป็นร้อยละ 100

การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชุมสมาชิกในกลุ่มงานสร้างสรรค์และพัฒนา แบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการเพื่อสุขภาพ ให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองรับทราบในช่วงวันและ
เวลาที่มีการตรวจสุขภาพ
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และการมี
สุขภาพร่างกาย สุขภาพฟันที่แข็งแรง
1.4 พิมพ์จดหมายประชาสัมพันธ์และใบตอบรับในการตรวจสุขภาพในแต่ละครั้ง ส่งให้ผู้ปกครองพิจารณา

2. ขั้นดำเนินการ (DO)
ระยะเวลาดำเนินการ
ที่

การดำเนินการ

1 ชี้แจงรายละเอียดของโครงการบริการเพื่อ
สุขภาพให้คุณครูทุกท่านทราบ
2 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการเพื่อสุขภาพ
ให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองทราบ
3 3.1 ตรวจสุขภาพร่างกายและฟันประจำปี โดย
แพทย์และพยาบาลจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2 ราชปรารภ กรุงเทพมหานคร
3.2 กิจกรรมดื่มนมเพื่อสุขภาพ
3.3 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3.4 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ
กรุงเทพมหานคร
3.5 หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ให้นักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 3
3.6 กิจกรรมน้ำใสแก้วสะอาด นักเรียนระดับ
ชั้นปีที่ 3-5 เป็นผู้รับผิดชอบ
3.7 กิจกรรมภาวะโภชนาเกิน
3.8 ตรวจสุขภาพฟัน ในนักเรียนระดับชั้นปีที่
1 – 6 จากคลินิกทันตแพทย์อนุสรณ์ และ
คลินิกทันตแพทย์สมรัก ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
4 สรุปผลการประเมินการจัดโครงการบริการเพื่อ
สุขภาพ

พค. มิย. กค. สค. ก.ย. ต.ค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.

สถานที่ดำเนินกิจกรรม
- โรงอาหาร
- สนามหน้าเสาธง

กลุ่มงานสร้างสรรค์จัดเตรียมสถานที่
คุณครูผู้รับผิดชอบจะมาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูทราบ

งบประมาณ
ไม่มีงบประมาณรายจ่ายจากโรงเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

3. การประเมินการจัดกิจกรรม (Cheek)
จากแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการบริการเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน
ข้อ

รายการ

1

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง

2

นักเรียนทุกคนได้ตรวจสุขภาพร่างกายและฟันตรง
ตามเป้าหมายเชิงคุณภาพตามที่ตั้งไว้
นักเรียนรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของการตรวจ
สุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และการมีสุขภาพร่างกาย
สุขภาพฟันที่แข็งแรง

3

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

90.25

9.75

-

-

90.25

9.75

-

-

90.15

9.85

-

-

4

กิจกรรมนี้มีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายและ
ฟันที่แข็งแรง

90.75

9.25

-

-

5

กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน

95.75

4.25

-

-

91.43

8.57

-

-

สรุปรวม

จากตารางสรุปความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อโครงการบริการเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
ของนักเรียนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุด
ดังนี้
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
คิดเป็นร้อยละ 100
2. นักเรียนทุกคนได้ตรวจสุขภาพร่างกายและฟันตรง
คิดเป็นร้อยละ 100
ตามเป้าหมายเชิงคุณภาพตามที่ตั้งไว้
3. นักเรียนรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ
อย่างสม่ำเสมอ และการมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพฟันที่แข็งแรง
4. กิจกรรมนี้มีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายและฟันที่แข็งแรง
5. กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน

คิดเป็นร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ 100

4. สรุปผลการประเมิน
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นเตรียมเตรียมปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นเตรียมปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับบริการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจสุขภาพ
ฟัน คิดเป็นร้อยละ 100

จากการแสดงความคิดเห็น
ด้านนักเรียน
นักเรียนทุกคนจะได้รับการบริการตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพฟันจากทางคณะแพทย์ ตามวันและ
เวลาที่ทางโรงเรียนได้กำหนด
ด้านครู
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น รู้จักรักษาสุขภาพ รู้จักปฏิบัติตนให้มีสุขนิสัยที่ดีใน
การดูแลสุขภาพ เป็นผู้ที่มีพลานามัย จึงสมควรให้คงจัดโครงการนี้ต่อเนื่องตลอดไป

สรุปกิจกรรม
ดื่มนมยามเช้าเพื่อสุขภาพ

ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมดื่มนมยามเช้าเพื่อสุขภาพ ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ
หมวดสร้างสรรค์พัฒนา
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน
ข้อที่ 1 เป้าหมายข้อที่ 1
สอดคล้องมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (4)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมยามเช้าเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง จากการดื่มนมยามเช้า
3. เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการดื่มนม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มนมได้ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
การดำเนินงาน
1. การเตรียมการ (Plan)
1.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดื่มนมยามเช้าให้นักเรียนและคุณครูรับทราบในช่วงกิจกรรม
ยามเช้า
1.2 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของการดื่มนม
1.3 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมยามเช้า ให้ตัวแทนห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ห้องละ 2 คน ไปรับหม้อนมพร้อมหลอด จากโรงอาหาร
1.4 นักเรียนตัวแทน 2 คน แจกนมพร้อมหลอดให้เพื่อนสมาชิกในห้องเรียน โดยมีคุณครูประจำบริการ
ตัดถุงนมเพื่อให้นักเรียนดื่มนมสะดวกและง่ายขึ้น
1.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดื่มนมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมยามเช้าในทุกวันจันทร์
ถึงวันศุกร์
1.6 นักเรียนเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัยปีที่ 3 ดื่มนมในช่วงเวลาพักรับประทานของว่าง
เวลา 10.00 น. และหลังจากตื่นนอนเวลา 14.30 น. โดยนักเรียนอนุบาลจะดื่มนมจากแก้วส่วนตัว
ของแต่ละบุคคล

2. ขั้นดำเนินการ (DO)
ลำ

การดำเนินการ

ดับ

ระยะเวลาดำเนินการ
พค. มิย. กค. สค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.

1 ชี้แจงกิจกรรมดื่มนมยามเช้าเพื่อ
สุขภาพให้คุณครูรับทราบ
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดื่มนมยาม
เช้าให้นักเรียนในช่วงกิจกรรมยาม
เช้าของทุกสัปดาห์แรกของภาคปี
การศึกษา
3 นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึง
ประถมศึกษา 6 ดื่มนมเพื่อ
สุขภาพ
- เตรียมปฐมวัย- ปฐมวัยปีที่ 3
เวลา 10.00 น. และ เวลา 14.30 น.
- ประถม 1 – 6 เวลา 8.20- 8.30 น.

4 สรุปผลการประเมินการจัด
กิจกรรมดื่มนมยามเช้าเพื่อสุขภาพ
สถานที่ดำเนินกิจกรรม
- โรงอาหาร คนงานจัดเตรียมนมเท่ากับจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
- สนามหน้าเสาธง
นักเรียนดื่มนมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมยามเช้า
- ห้องเรียนชั้นเตรียมปฐมวัย – ปฐมวัยปีที่ 3 ดื่มนมช่วงเวลา 10.00 น. และ
เวลา 14.30 น. โดยมีคนงานจัดเตรียมนมให้น้องปฐมวัยแต่ละระดับชั้น
งบประมาณ
ไม่มีงบประมาณรายจ่ายจากโรงเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

3. การประเมินการจัดกิจกรรม (Cheek)
จากแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมดื่มนมยามเช้าเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน
ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง

87.25

12.75

-

-

2 นักเรียนทุกคนดื่มนมได้ตรงตามเป้าหมายเชิง
คุณภาพตามที่ตั้งไว้
3 นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการ
ดื่มนม
4 กิจกรรมนี้มีส่วนช่วยให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง

89.75

10.25

-

-

85.25

12.25

2.50

-

80.75

10.15

9.10

-

5 กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน

85.75

14.25

-

-

สรุปรวม
85.75
11.93
2.32
จากตารางสรุปความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อกิจกรรมดื่มนมยามเช้าเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา
2562 อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.68 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
คิดเป็นร้อยละ 100
2. นักเรียนทุกคนดื่มนมได้ตรงตามเป้าหมายเชิงคุณภาพตามที่ตั้งไว้

คิดเป็นร้อยละ 100

3. นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการดื่มนม

คิดเป็นร้อยละ 97.50

4. กิจกรรมนี้มีส่วนช่วยให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง

คิดเป็นร้อยละ 90.90

5. กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน

คิดเป็นร้อยละ 100

4. จากการแสดงความคิดเห็น
ด้านนักเรียน
นักเรียนส่วนใหญ่ดื่มนมได้หมดตามปริมาณที่กำหนดในแต่ละวัน มีนักเรียนเพียงบางส่วนที่ดื่มนมที่ทาง
โรงเรียนแจกให้ไม่ได้ โดยมีสาเหตุจาก แพ้นม นักเรียนจึงแก้ปัญหาด้วยการเตรียมนมจากบ้านมาดื่มเอง เพื่อจะ
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับเพื่อน ๆ
ด้านครู
เป็นกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน นักเรียนในวัยระดับเตรียมปฐมวัยถึง
ระดับประถมเป็นวัยที่ต้องดื่มนมเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน จึงสมควรให้คงจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องตลอดไป
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นเตรียมปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นเตรียมปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มนมได้ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปกิจกรรม
การฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย
และการอพยพหนีไฟ

ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
วัตถุประสงค์
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติภัยและสาธารณภัยที่ค่อนข้างรุนแรงและหลายรูปแบบไม่
ว่าจะเป็นอุบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะ
รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทางโรงเรียนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิต ความปลอดภัยของนักเรียน ครู
และบุคลากรในโรงเรียน จึงจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ในโรงเรียน เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย
การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สิน อักทั้งเพื่อความพร้อมที่จะรับมือ กับ
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ภารกิจด้านสัมพันธ์ชุมชน
ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน
ข้อที่ 3,5 เป้าหมายข้อที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.2 (4)
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.1 , 3.2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการช่วยการป้องกันภัยอันเกิดจากอัคคีภัย
2. เพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้รับประสบการณ์ตรงจากการสาธิตการป้องกันอัคคีภัย
3. เพื่อให้นักเรียนและคณะครูสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดอัคคีภัย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90
- คณะครู และบุคลากร ในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
คณะครู นักเรียน และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของความปลอดภัย การป้องกัน
อัคคีภัย และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 90
การดำเนินงาน
การเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมปรึกษาหารือ กำหนดวันในการดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2
2. ประสานงานกับกองตำรวจดับเพลิง พญาไท
3. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับทราบ
4. จัดกิจกรรมการสาธิตการป้องกันอัคคีภัย

5. จัดครูทำหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- นางศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
ประธานดำเนินงาน
- คณะครูกลุ่มสาระสร้างสรรค์พัฒนา ร่วมดำเนินการ
ขั้นดำเนินการ (Do)
ที่

ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินการ
พ.ค

มิ.ย

ก.ค ส.ค. ก.ย

ต.ค

ปรึกษาหารือ กำหนดวันเวลา
1 สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม/
แบ่งหน้าที่ครูรับผิดชอบ
ประสานงานกับหน่วยดับเพลิง
2
พญาไท
ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน
3
ผู้ปกครอง ทราบ
จัดนิทรรศการ และให้ความรู้
4 หน้าเสาธง ในการป้องกัน
อัคคีภัย
จัดทำแบบประเมินสรุปภาพรวม
5
กิจกรรม
สรุปผลการประเมินการจัด
6
กิจกรรม
สถานที่ดำเนินกิจกรรม สนามกีฬาหน้าเสาธง โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
งบประมาณ

500 บาท

พ.ย ธ.ค. ม.ค

ก.พ

มี.ค.

เม.ย

การประเมินการจัดกิจกรรม (Check)
แบบประเมินกิจกรรมการสาธิตการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562
มากที่สุด
ที่
1.

รายการ

มาก

ปานกลาง

น้อย

ครู นร. ครู นร. ครู นร. ครู

นร.

96.42

3.58

-

-

89.56

9.23

1.21

--

3.

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ
เห็นความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัย และ
การอพยพหนีไฟ
มีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดกิจกรรม

92.71

5.42

1.87

-

4.

สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

97.66

2.34

5.

การให้ความรู้จากวิทยากร

95.12

3.73

1.15

--

94.23

4.93

0.84

-

2.

สรุป

-

จากตารางประเมินสรุปในภาพรวมของคณะคุณครูและนักเรียน ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
99.16 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1.

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ

คิดเป็นร้อยละ 100

2.

เห็นความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ

คิดเป็นร้อยละ 98.79

3.

มีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 98.13

4.

สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

คิดเป็นร้อยละ 100

5.

การให้ความรู้จากวิทยากร

คิดเป็นร้อยละ 98.85

สรุปผลการประเมินบรรลุเป้าหมายดังนี้
เชิงปริมาณ
คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
เชิงคุณภาพ
คณะครู นักเรียน และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของความปลอดภัย การป้องกัน
อัคคีภัย และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 99.16 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากการแสดงความคิดเห็น (Action)
คณะครู
การจัดกิจกรรมในครั้งทำให้คณะครู นักเรีย น และบุคลากร สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่ออัคคีภัย
ขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกวิธีเมื่อมีการอพยพการหนีไฟ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคณะครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน
คณะนักเรียน
ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันตนเองเมือ่ เกิดอัคคีภัย ระมัดระวังเหตุที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัย ด้วย
การเฝ้าระวัง มีการตรวจสอบภายในบ้านกับผู้ปกครอง แล้วรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย อีกทั้งกิจกรรมที่กอง
ตำรวจดับเพลิง พญาไท จัดขึ้นนั้นได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน อยากให้มีการจัดกิจกรรมทุกปี

สรุปกิจกรรม
ร่วมมือร่วมใจใช้หมวกนิรภัย

ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการร่วมมือร่วมใจใช้หมวกนิรภัย ปีการศึกษา 2562
หลักการและเหตุผล
ในภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการประสบอุบัติเหตุของผู้ใช้รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน มีเป็นจำนวน
มาก มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น เพราะไม่ตระหนักถึงการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ไม่คำนึงถึงความสำคัญ
ของการสวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์
และรถจักรยาน ปลูกฝังความมีวินัยจราจร รักที่จะดูแลความปลอดภัยของตนเอง ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการ ร่วมมือร่วมใจใช้หมวกนิรภัยให้แก่นักเรียน ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
หมวกนิรภัยในรูปแบบต่าง ๆ
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ภารกิจด้านบุคลากร/สัมพันธ์ชุมชน ข้อที่2 เป้าหมายข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และ
รถจักรยาน
3. เพื่อปฏิบัติตนเป็นต้นแบบในการสร้างวินัยจราจรแก่บุคคลอื่นได้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกคน เข้าร่วมโครงการร่วมมือร่วมใจใช้หมวกนิรภัย
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร้อยละ 80 มีความรู้และปฏิบัติตามวินัยจราจรการ
ใช้หมวกนิรภัย
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอนุกูล เชื้อมอญ
นายวศิน
รัตนวราหะ
นายฐิตติวัฒน์ อิสรางกูร ณ อยุธยา
นางศศิเพ็ญ
เพ็ญประภา
แผนการดำเนินการ
1. ประชุมประชาสัมพันธ์ให้คณะครูรับทราบ
2. จัดทำแบบสำรวจการเดินทางไป-กลับโรงเรียน การใช้ยานพาหนะ
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
- การจัดป้ายนิเทศ และนำเสนอความรู้
- วิทยากรจากภายนอก
- ชมภาพยนตร์

- ประกวดคำขวัญรณรงค์การใช้หมวกนิรภัย
4. วัดและประเมินผลโครงการ
- แบบสำรวจการใช้หมวกนิรภัย
- แบบสังเกตความร่วมมือและการปฏิบัติตน
- แบบประเมินโครงการ
ที่

2562

กิจกรรม

2563

มิย. กค. สค. กย. พย. ธค. มค. กพ.
1. ประชุมประชาสัมพันธ์ให้คณะครูรับทราบ
2. จัดทำแบบสำรวจการเดินทางไป-กลับโรงเรียน การใช้
ยานพาหนะ
3.
4.

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
วัดและประเมินผลโครงการ

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
งบประเมิน
500
บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ทางรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน สามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ สามารถป้องกันตัวเองจากอันตรายที่
เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามวินัยจราจรได้
อย่างถูกต้องถาวร

การประเมินผลการดำเนินงาน (Check)
ผลการประเมินความพึงพอใจในการทำโครงการร่วมมือร่วมใจใช้หมวกนิรภัย ประจำปีการศึกษา 2562
ชือ่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
การประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนักในความ
นักเรียนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตน
อย่างถูกต้อง
นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
รวมสรุป

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
81.21
100
93.45

มาก
7.07
6.55

ปานกลาง
11.72
-

น้อย
-

85.25

10.75

4

-

95.47

3.19

1.24

-

91.09

18.56

9.65

-

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจในการทำโครงการร่วมมือร่วมใจใช้หมวกนิรภัย ประจำปี
การศึกษา 2558 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับคิดเป็นร้อยละ 96.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 88.28
2. การดำเนินงานตามโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
3. กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความ
คิดเป็นร้อยละ 100
4. นักเรียนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ 96
5. นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
คิดเป็นร้อยละ 98.42
การบรรลุเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกคนเข้าร่วมโครงการร่วมใจใช้หมวกนิรภัย คิดเป็น
ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีความรู้และปฏิบัติตามวินัยจราจรในการใช้หมวก
นิรภัยคิดเป็นร้อยละ 96.96 มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 16.96
การเสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (Action)
โครงการร่วมใจใช้หมวกนิรภัยเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนตระหนักถึง
ความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัย สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ด้วยเหตุนี้จึงควรจัดกิจกรรมนี้
ต่อไปในปีการศึกษาหน้า

สรุปโครงการทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2562

สรุปโครงการทักษะชีวิตปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายฐิตติวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจด้านกิจกรรมนักเรียนข้อ 3,4,5,6
: เป้าหมายข้อที่ 3,4,5,6
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ. : มาตรฐานที่ 1:ข้อ 1.6
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ :ข้อ 1.2
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ.: ข้อ 3.1,3.3,3.4
วัตถุประสงค์
1.นักเรียนสามารถการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้
2.นักเรียนสามารถการวางแผนการและการแก้ปัญหาในการทำงาน
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
-การประเมินผลการทำงานร่วมกันโครงการทักษะชีวิตในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85
การดำเนินงาน
เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสัง คม
และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงานและความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ เช่น การวางแผน การแก้ปัญหา ทางโรงเรียนจึง
จัดโครงการทักษะชีวิต
1.การวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดวันเวลาในการทำกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
1.2 แบ่งหน้าที่และมอบหมายความรับผิดชอบของคณะครู
2.ดำเนินกิจกรรม(Do)
ขั้นตอนการทำงาน
2.1ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดวันเวลาในการทำ
กิจกรรม
2.2 กำหนดและออกคำสั่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

เวลา
20 กันยายน 2562

สถานที่
ห้องประชุมชินโสภณพนิช

23 กันยายน 2562

ห้องวัดผล

ขั้นตอนการทำงาน
ฝ่ายจัดเตรียมเครื่องปรุง อุปกรณ์ในการทำอาหาร
- ครูสมพิศ
ปาลกะวงศ์ ฯ
- ครูพิชชาภา อติชน
- ครูประภาวดี เจริญโภคราช
ครูดูแลนักเรียนที่ไปจ่ายตลาด (เวลา 6.30 น.)
ป.5 ครูศรีนวล,ครูกรรณิกา ,ครูชลิดา,
ครูเบญจภรณ์,ครูธมนวรรณ
ป.6 ครูจรัสศรี ,ครูธมนวรรณ , ครูสุดใจ
ครูเครือมาส , ครูอรรัมภา
ครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม คอยให้คำชี้แนะขณะ
นักเรียนลงมือปฏิบัติ
วันที่ 3 ตุลาคม 2562
ภาคเช้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ครูจรัสศรี
ศรีรัตนวิบูลย์
- ครูธมนวรรณ เกลื่อนเพ็ชร
- ครูอรรัมภา วังมูล
- ครูเครือมาส บัวทอง
- ครูสุดใจ
สิงทะบุตร
ภาคบ่ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ครูบุญเรือน รัชตารมย์
- ครูรัตติกาล ชุนวร
- ครูอรรัมภา วังมูล
- ครูธมนวรรณ เกลื่อนเพ็ชร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ครูประภาวดี เจริญโภคราช
- ครูศศิเพ็ญ
เพ็ญประภา
- ครูนฤมล
คิดดี
- ครูกชกร
อนุตระกูล
วันที่ 4 ตุลาคม 2562
ภาคเช้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-ครูศรีนวล
ภูมิประเทศ
-ครูกรรณิกา แสวง

เวลา

สถานที่

23 ตุลาคม 2562

ห้องวัดผล

3 - 4 ตุลาคม 2562

ขั้นตอนการทำงาน
- ครูเบญจภรณ์ฑีฆวนิช
- ครูชลิดา
เพชรรัตน์
- ครูธมนวรรณ เกลื่อนเพ็ชร
ภาคบ่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ครูบุญเกื้อ
มิ่งขวัญตา
- ครูสุรางค์
อิ่มจาด
- ครูสมพิศ
ปาลกะวงศ์ ฯ
- ครูศศิเพ็ญ
เพ็ญประภา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ครูจริยา
เลิศสมบูรณ์
- ครูปรานี
สังข์ทอง
- ครูชลิดา
เพชรรัตน์
- ครูสุดใจ
สิงทะบุตร
ฝ่ายการเงิน
- ครูพิชชาภา อติชน
ฝ่ายประเมินผล
- ครูฐิตติวัฒน์อิศรางกูร ฯ
- ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
ฝ่ายถ่ายภาพ
- ครูอนุกูล เชื้อมอญ
- ครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม
- ครูสุมณฑา ไกรฤกษ์
2.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประชุม
แบ่งกลุ่มนักเรียนและชี้แจงแบ่งหน้าที่รับผิดชอบใน
การเตรียมอุปกรณ์
สำหรับประกอบอาหาร
2.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมทักษะชีวิต

เวลา

สถานที่

26 กันยายน 2562

ห้องประชุมชั้น 4

3-4 ตุลาคม 2562

ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

2.1 ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562
2.2 งบประมาณ 5,000 บาท

3.ผลการประเมินกิจกรรมจากแบบสอบถาม (Check)
1. จากการสังเกต
นักเรียน คณะครูที่ร่วมกิจกรรมมีความพอใจในกิจกรรมนี้มาก โดยนักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรม
โครงการทักษะชีวิตเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถวาง
แผนการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
2. จากแบบประเมิน
ร้อยละ 85 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการทักษะชีวิต อยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
แบบประเมินผลโครงการทักษะชีวิต
ลำดับที่

รายการประเมิน

1.

รูปแบบของการจัดกิจกรรมเหมาะสม
นักเรียนมีการแบ่งหน้าที่ทำงานของแต่
ละคน
นักเรียนมีการวางแผนการทำงานในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกันตามที่ได้รับ
มอบหมาย
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาขณะ
ปฏิบัติงานได้
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองและนำไปปรับไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
ความเหมาะสมของสถานที่
รวม
สรุป

2.
3.
4.
5.
6
7

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู นร.
86.23 87.24 11.56 10.36 2.21 2.4

น้อย
ครู นร.
-

86.35 88.35 12.13 10.34 1.52 1.31

-

-

94.38 95.23

2.16 2.32

-

-

87.48 88.36 10.56 11.56 1.96 0.08

-

-

86.72 87.63 12.13 10.56 1.15 1.81

-

-

86.85 88.64 11.32 10.56 1.83

0.8

-

-

85.23 86.42 13.14 11.25 1.63 2.33
87.61 88.84 10.61 9.58 1.78 1.58
88.23
10.09
1.68

-

-

3.46

2.45

-

จากตารางสรุปผลการประเมินการทำงานร่วมกันจากโครงการทักษะชีวิตในภาพรวมของคณะครูและนักเรียน
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.32 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1) รูปแบบของการจัดกิจกรรมเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 97.69
2) นักเรียนมีการแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละคน
คิดเป็นร้อยละ 98.58
3) นักเรียนมีการวางแผนการทำงานในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
คิดเป็นร้อยละ 97.76
4) นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกันตามที่ได้รับมอบหมาย
คิดเป็นร้อยละ 98.98
5) นักเรียนสามารถแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงานได้
คิดเป็นร้อยละ 98.52

6) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และนำไปปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 98.68
7) ความเหมาะสมของสถานที่
คิดเป็นร้อยละ 98.02
3. สรุปผลการประเมิน
ผลการจัดโครงการทักษะชีวิตบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อดังนี้
เชิงปริมาณ
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98.58มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คิด
เป็นร้อยละ 18.58
เชิงคุณภาพ
- การประเมินผลการทำงานร่วมกันโครงการทักษะชีวิตในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 98.32 มากกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด คิดเป็นร้อยละ 17.82
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป(Action)
นักเรียน
เห็นสมควรให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ฝึกการแก้ปัญหาและรู้จักการวางแผนในการทำงานร่วมกัน
ครู
เป็นกิจกรรมที่ดีเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมเช่นนี้เพราะกิจกรรมที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองในขณะลงมือปฏิบัติงานนักเรียนมีความสนุกสนานพร้อมทั้งมีทักษะในการกระบวนการทำงานมี
การวางแผนและปฏิบัติงานตามขั้นตอนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

