สรุปโครงการ / กิจกรรม
หมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2562
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สรุปโครงการ/กิจกรรมหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 หมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้วางแผนการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 12 กิจกรรมได้
ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 12 กิจกรรม ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้ง 12 กิจกรรม จาก
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่5 มีนาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถึง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ96.22 ดังนี้
1)* ป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับ พิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10
2) กิจกรรมวิสาขบูชา
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมของพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสำคัญของวัน
วิสาขบูชามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 96
3) กิจกรรมสาร ส.ส.ท.
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย/เทคโนโลยี/การทำงานร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 85.71
ข้อเสนอแนะ : บูรณาการกิจกรรมสารส.ส.ท.กับสาระคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนารูปแบบของงานให้น่าสนใจนั กเรียน
จะได้มีเวลาในการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น และควรจัดชั่วโมงพิมพ์งานสารส.ส.ท ที่โรงเรียนเพื่อที่ครูจะได้ให้คำแนะนำ
เมื่อนักเรียนมีปัญหาการใช้โปรแกรมMicrosoft Word
4) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อผู้อื่น
ทั้งมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.86
ข้อเสนอแนะ : ขอให้มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไป
5) กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนนำความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ในชีวิตคิดเป็นร้อยละ 92.72
ข้อเสนอแนะ : 6) กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางงวิทยาศาสตร์ ในบทบาทผู้นำและ
ผู้ตามคิดเป็นร้อยละ 97.25
ข้อเสนอแนะ : ควรจัดฐานกิจกรรมให้ห่างกัน เพื่อเสียงจะได้ไม่รบกวนกันและเปลี่ยนสถานที่ทัศนศึกษาเพื่อให้ได้
ความรู้ที่หลากหลาย

7) กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนพึงพอใจและได้รับความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตคิด
เป็นร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ : ขอให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป
8) กิจกรรมการประกวดมรรยาทไทย
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนนำความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติมรรยาทเพื่อนำไปใช้ชีวิต
คิดเป็นร้อยละ 95.55
ข้อเสนอแนะ : ขอให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจากคณะครูให้ช่วยกันดูแลการปฏิบัติ
มรรยาทของนักเรียนให้เป็นกิจวัตร ควรมีการให้กำลังใจแก่ผู้ที่ประพฤติตนดี มีมรรยาทในชีวิตประจำวัน
9) กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญและพึงพอที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 97.58
ข้อเสนอแนะ : ขอให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
10) กิจกรรมวันยุทธหัตถี
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันยุทธหัตถี รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยและพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.61
ข้อเสนอแนะ : ขอให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนจากการแสดงบนเวทีเป็นชมภาพยนตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระ
นเรศวร ตอน ยุทธหัตถีเพื่อให้นักเรียนซึมซับความรู้สึกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้น
11) กิจกรรมวันมาฆบูชา
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาคิดเป็นร้อยละ 90
ข้อเสนอแนะ : เพิ่มอุปกรณ์ประกอบลีลาประกอบเพลง เพื่อเพิ่มสีสันให้นา่ สนใจมากขึ้น
12) กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนให้ความสนใจและได้รับความรู้จากป้ายนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 97.65
ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมตอบปัญหาความรู้จากป้ายนิเทศเป็นการกระตุ้นความสนใจในการอ่าน

สรุปโครงงาน / กิจกรรมหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา2562
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- ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

83.87

14.50

1.63

-

98.37

8

กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย

58.87

37.43

4.37

.06

95.57

9

กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ

85.77

11.81

2.42

-

97.58

10 กิจกรรมวันยุทธหัตถี

52.74

42.87

4.39

-

95.61

11 กิจกรรมวันมาฆบูชา

90

10

-

-

100

12 กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์

85.86

12.39

1.75

-

98.25

เฉลี่ย

72.61

23.61

3.77

.005

96.22

1

โครงการ / กิจกรรม

2

กิจกรรมป้ายนิเทศความรู้
“ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ”
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

3

กิจกรรมสาร ส.ส.ท.

4

กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตฯ
(วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก)
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

5
6
7

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

มากที่สุด

สรุปการบรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินของทุกกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดและผลการประเมินกิจกรรมในภาพรวม
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ96.22ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ /กิจกรรมของหมวด
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
สรุปได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่หมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ในภาพรวม
หมายเหตุ กิจกรรมป้ายนิเทศความรู้ “ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ”เป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ก่อนเปิด
ภาคเรียน

สรุปการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
1
2
3
4
5

กิจกรรมป้ายนิเทศความรู้ “ พระราชพิธี 26 -27 เม.ย. 2562
บรมราชาภิเษก ”
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

9 พ.ค. – 24 พ.ค. 2562

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน

1 – 11 ก.ค. 2562

เข้าพรรษา
กิจกรรมวันมาฆบูชา

1 – 7 ก.พ. 2563

กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต(วัดพระราม9

13 พ.ค. -13 มิ.ย. 2563

กาญจนาภิเษก)

6

กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย

1 มิ.ย. – 25 ก.ย. 2562

7

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์

26 ก.ค. – 16 ส.ค. 2562

300
500
19,933
500
10,576
1,200
4.000

เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ)

8

กิจกรรม สาร ส.ส.ท.

ตลอดปีการศึกษา

9

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

31 พ.ค. – 27 มิ.ย. 2562

3,500

10 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ

20 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2562

500

11 กิจกรรมวันยุทธหัตถี

13 ม.ค. – 24 ม.ค. 2563

1,500

12 กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์

ตลอดปีการศึกษา

2,000

รวม

500

41,009

ทัศนศึกษาใช้งบอุดหนุนพัฒนา
ผู้เรียน

ในปีการศึกษา 2562 หมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักเรียนโดย
การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนรวมทั้งมีการส่งครูเข้าการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรม และศึกษาดูงาน ดังนี้
ด้านนักเรียน
วัน / เดือน / ปี

รายการ

ชื่อนักเรียน / รางวัลที่ได้รับ

15 มกราคม 2563

การเข้าร่วมแข่งขัน “ กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน
วัง ” ณ โรงเรียนสายปัญญา
- การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สังคม
การเข้าร่วมกิจกรรม” 69 ปี ศรีอยุธยาล้ำหน้า
วิชาการ ”
ณ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
-การแข่งขันตอบปัญหาสังคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ณธิดา ลีละวงศ์
ป.6/2
ด.ญ.ณิชชา บุญประถัมภ์ ป.6/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ณธิดา ลีละวงศ์
ป.6/2
ด.ญ.ณิชชา บุญประถัมภ์ ป.6/2
รางวัลชมเชย
ด.ช.กฤตเมธ บางแวก
ป.6/1
ด.ช.ภารุศ เพชรรัตน์
ป.6/2
ทีมที่1
รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ภัทรพล ชนะชัย
ป.6/1
ด.ญ.หมั่นหยี ไท
ป.6/2
ทีมที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.กฤตเมธ บางแวก ป.6/1

21 มกราคม 2562

29 มกราคม 2563

การเข้าร่วมงานนิทรรศวิชาการ “ SL. OPEN
HOUSE 2020” ณ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย
- การประกวดมรรยาทไทย

ด.ญ.อิสราภรณ์ สุขสกุลรุ่งเรือง ป.5/2

- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.รัฐธีร์ กัมมารบุตร ป.6/1
ด.ช.ธนภัทร ดีจริงตระกูล ป.6/2
ด.ญ.ณธิดา ลีละวงศ์
ป.6/2

ด้านครู
วัน /เดือน /ปี

รายการ

สถานที่

29 เมษายน –
1 พฤษภาคม2562

ประชุมพิจารณายกร่างหนังสือและแบบบันทึก
โรงแรมแอมบาสเดอร์
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(สสวท.)
12 มีนาคม 2562 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัด
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
18 – 19 มีนาคม อบรมการใช้หนังสือ สสวท. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
2562
และคะแนน o-net
14 มีนาคม 2562 การส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ ห้องวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทราบาย
กับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เซ็น-ทารา
เกี่ยวกับกรอบการประเมินการประเมินคุณภาพรอบ
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น
4ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
23 –24
พฤษภาคม 2562

การอบรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมิน
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนอกชนต้นแบบ
5–7 มิถุนายน 2562 การจัดการเรียนรู้แบบSTEM

โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด

8–9 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

24–25 มิถุนายน 2562 STEM TO STEAM

(สช.) จ.เชียงใหม่

6 กรกฎาคม 2562

เส้นทางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นอร์ทเทอดาม

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

7 กรกฎาคม 2562

การวัดและประเมินผล ระดับสถานศึกษา

โรงแรมบางกอกพาเลส

กรุงเทพฯ
(สช.) จ.ชลบุรี

13 กรกฎาคม 2562 การจัดมุมและพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

20 กรกฎาคม 2562 การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก
ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
15 สิงหาคม 2562 การส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 สิงหาคม 2562 การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
ห้องวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทราบาย
เซ็น-ทารา ศูนย์ราชการและคอน
เวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

วัน /เดือน /ปี

รายการ

18,24

การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก
ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 2562
( Professional Learning Community:PLC )
21 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ
Co 5-STEPS
23 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมรับการ
ประเมิน
30 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบCo 5STEPs
31 สิงหาคม –
การประชุมวิชาการ การเตรียมความพร้อมเด็กใน
1 กันยายน 2562 ยุคดิจิตัลสู่ตลาดอาชีพ
12 กันยายน2562
19 กันยายน2562
21 กันยายน2562
6 ตุลาคม 2562

26 ตุลาคม 2562

สถานที่
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา เขตหนอง
จอกกรุงเทพฯ
โรงเรียนเกษมพิทยา เขตคลองตัน
กรุงเทพฯ
โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
โรงแรมแอมบาสเดอร์

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการบริหาร
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ความเสี่ยง
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและCoding โรงแรมTKพาเลซแอนด์
คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ
ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หนังสือนิทาน
กระตุ้นสมอง กระตุน้ พัฒนาการผ่านนิทานสำหรับ
เด็ก
อิมแพค เมืองทองธานี
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม High Scope
การออกกำลังกายสำหรับเด็ก
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

9 – 10 พฤศจิกายน โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ( ปปช.)
2562

โรงแรมTKพาเลซแอนด์
คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

23 พฤศจิกายน 2562

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์

21 มกราคม 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
24 กุมภาพันธ์ 2563

เล่น คิด สร้างการคิดเชิงออกแบบ
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์
TPF: ถอดบทเรียนความสำเร็จในการใช้
กระบวนการ PLCยกคุณภาพเด็กไทย
การรณรงค์ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ห้องประชุม VICTOR 2 VICTOR
Club ชั้น 7 สามย่านมิตรทาวน์

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
(ดินแดง)

สรุปกิจกรรม
วันวิสาขบูชา

ปีการศึกษา2562

สรุปกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางปรานี สังข์ทอง และคณะครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ด้านวิชาการ
ข้อที่ 1 , 3 , 5
ด้านกิจการนักเรียน ข้อที่ 2 , 3 , 4 , 5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1(2) , 1.2 ( 1,2,3)
มาตรฐานที่ 3 ข้อ 1, 2
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมวันวิสาขบูชาและมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น
ชาวพุทธอยู่ในระดับมากถึงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90
การดำเนินงาน
จากการประเมินกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินกิจกรรมที่จัดในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็น
กิจกรรมที่ดีส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนามาเป็นแนวปฏิบัติ
1.การเตรียมงาน (Plan)
1.1 คุณครูจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์ หัวหน้าหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อวางแผนและกำหนด
รูปแบบของกิจกรรมวันวิสาขบูชา
1.2 คุณครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อจัดป้ายและวีดิทัศน์เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
1.3 คุณครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันกำหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
1.4 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

2. ขั้นปฏิบัติงาน (Do)
วันเวลา

ขั้นตอนทำงาน

สถานที่

9 พ.ค. 62

คุณครูจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์หัวหน้าหมวด
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อวางแผน
และกำหนดรูปแบบของกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ห้องสมุด

13 พ.ค. 62

คุณครูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมเนื้อหา
เพื่อจัดป้ายนิเทศและวีดิทัศน์เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

ห้องสมุด

วันเวลา

ขั้นตอนทำงาน

สถานที่

14 พ.ค. 62

คุณครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจัดป้าย
นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

17 พ.ค. 62

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมชม
วีดิทัศน์เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาที่ห้องประชุมชั้น 4
ดังนี้

ใต้อาคารเรียน
ห้องประชุมชั้น 4

เวลา 9.45-10.45 น. ชั้นป. 1-3
เวลา 11.00-12.00 น. ชั้นป. 4-6
คุณครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันสรุป
ความรู้จากวิดีทัศน์ที่นักเรียนได้รับเกี่ยวกับวัน
วิสาขบูชามีอะไรบ้าง
21 พ.ค. 62

คุณครูจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์ หัวหน้าหมวด
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม แจกแบบประเมินผลให้
คุณครูและนักเรียน

ในห้องเรียน

3.ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562
4. งบประมาณ 500 บาท

ผลการประเมินการดำเนินกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ลำดับที่

รายการ

1.

ขั้นเตรียมการ

2.

- ประชาสัมพันธ์
ลักษณะกิจกรรม

ครู

นร.

ครู

นร.

ครู

นร.

น้อย
ครู

นร.

83

12

5

-

82

15

3

-

80

17

3

-

เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมของพุทธศาสนา

92

6

2

-

5.

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

85

10

5

-

6.

เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของการปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง

88

8

4

-

85

11

4

-

3.
4.

- นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรม
สถานที่ เวลา เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรม

รวมสรุป

จากตารางสรุปความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมนี้ในภาพรวมในระดับมากถึงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 96 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการประชาสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 95
2. ลักษณะกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม
คิดเป็นร้อยละ 97
3. สถานที่ เวลา เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 97
4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมของพุทธศาสนา คิดเป็นร้อยละ 98
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
คิดเป็นร้อยละ 95
6. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติพิธีกรรม
คิดเป็นร้อยละ 96
ทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง

จากข้อคิดเห็นของนักเรียน
ควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไป
สรุปผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1.บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2. บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
- เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมของพุทธศาสนา คิดเป็นร้อยละ 98
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 95
- เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 96

สรุปกิจกรรม
สาร ส.ส.ท.

ปีการศึกษา2562

สรุปกิจกรรม สาร ส.ส.ท. ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจด้านวิชาการ ข้อ 1,4 เป้าหมายข้อ ที่ 2,5
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ. : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 (3)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร
2. ฝึกนิสัยการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งต้องใช้คุณธรรม อาทิ ความสนใจใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อ
เวลา
3. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ในการค้นหาข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
เป้าหมาย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและใช้เทคโนโลยีค้นหาข้อมูล
สร้างสรรค์สารส.ส.ท.ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจได้
การดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 วางแผนกำหนดกิจกรรมในปฏิทินงานของโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
สาร ส.ส.ท. ยังคงให้พิมพ์ขาว – ดำ เน้นการค้นคว้าข้อมูล การคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้อง ฝึกการเขียนเรียบเรียงความ
และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล จัดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลในแบบของสื่อสิ่งพิมพ์
1. การวางแผนงาน ( Plan )
1.1. เตรียมนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ทั้ง 2 ห้อง เรียนรู้การทำสาร ส.ส.ท โดยนำตัวอย่างหนังสือพิมพ์
วารสาร และสารส.ส.ท ของรุ่นพี่ที่ทำไว้มาศึกษาส่วนประกอบ ข้อดี ข้อควรปรับปรุง และสิ่งที่ทำให้สาร ส.ส.ท. มี
ความน่าสนใจชวนติดตาม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
1.2. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5- 6 คน ดังนี้
ชั้นประถมปีที่ 6 / 1 รับผิดชอบเดือน มิถุนายน สิงหาคม พฤศจิกายน มกราคม
ชั้นประถมปีที่ 6 / 2 รับผิดชอบเดือน กรกฎาคม กันยายน ธันวาคม
กุมภาพันธ์
1.3. วารสารที่นักเรียนพิมพ์เสร็จและผ่านการตรวจต้นฉบับจากครูผู้รับผิดชอบแล้ว จะส่งไปทำสำเนา
จำนวน 40 ฉบับ ให้นักเรียนผู้รับผิดชอบเข้าเล่มให้เรียบร้อย และส่งไปให้ห้องสมุดจำนวน 5 ฉบับ ห้องเรียน
ระดับอนุบาลห้องละ 1 ฉบับ ห้องเรียนระดับประถมช่วงชั้น 1 ห้องละ 2 ฉบั บ ห้องเรียนระดับช่วงชั้น 2 ห้อง
ละ 3 ฉบับ

2. การปฏิบัติงาน ( Do )
ขั้นตอนการทำงาน
1.นักเรียนส่งหัวเรื่องในสารส.ส.ท ที่แต่
ละกลุ่มจะทำในแต่ละเดือน
2.นักเรียนส่งเรื่องที่จะลงในสาร ส.ส.ท.
ให้ครูอ่าน
3.นักเรียนพิมพ์ตน้ ฉบับสาร ส.ส.ท ส่ง
ให้ครูตรวจ
4. ส่งทำสำเนา ที่ห้องธุรการ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าเล่ม
สาร ส.ส.ท. ส่งตามชั้นเรียนและ
ห้องสมุด

เวลา
ก่อนเดือนที่รับผิดชอบ
อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ก่อนพิมพ์อย่างน้อย 1
สัปดาห์
ก่อนจะถึงเดือนที่หนังสือ
ออกอย่างน้อย
7 วัน
ก่อนถึงเดือนที่หนังสือออก
อย่างน้อย 3 วัน
ภายในสัปดาห์แรกของ
เดือน

สถานที่
ห้องสมุด ห้องเรียน ที่บ้าน
ห้องสมุด ห้องเรียน
ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องธุรการ
ห้องเรียน

2.1 ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 2562
2.2 งบประมาณ
1,000 บาท

3. ผลการประเมินกิจกรรมจากแบบประเมิน ( Check )
ผลการประเมินจาก นักเรียน ครูและผู้ปกครอง เฉลีย่ ดังในตาราง
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทย
นักเรียนได้ฝึกตนให้มีความรับผิดชอบ
นักเรียนมีทักษะในการพิมพ์คอมพิวเตอร์
นักเรียนได้ฝึกการวางแผนในการทำงาน
นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล
เนื้อหาของสารส.ส.ท ให้ความรู้และความบันเทิง
รวมเฉลี่ย

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

12.50
12.50
25
25
25
50
50
28.58

75
62.50
50
62.50
75
37.50
37.50
57.13

12.50
25
25
12.50
12.50
12.50
14.29

-

3.1 การประเมินของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
รายการ
ผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะ/การปัญหา
1. การเขียนข่าว
นักเรียนบางส่วนมีทักษะในการเขียนนำเสนอข้อมูล ฝึกให้นักเรียนเขียนสรุปข่าว
ด้วยตนเองมากขึ้น
หรือเรื่องที่อ่านในบทเรียน
2. การวางแผนการ
นักเรียนวางแผนการทำงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาทุก
ทำงาน
กลุ่มได้ดี
3. การพิมพ์งาน

- นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ตนเองที่บ้านต้องไปพิมพ์งานตามร้านบริการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนมักจะไปพิมพ์งานใน
วันหยุดทำให้งานล่าช้า
- การเรียนคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เน้น
กระบวนการทำงาน ไม่เน้นการพิมพ์ ทำให้ขาด
ทักษะด้านการใช้เครื่องมือในโปรแกรมWordจัดรูปแบบงานไม่ได้ และขาดความพยายามใน
การศึกษาวิธีการพิมพ์ หรือจัดรูปแบบ ด้วยตนเอง

- แทรกแผนการสอนการพิมพ์
งานสาร ส.ส.ท. ลงในวิชา
คอมพิวเตอร์
- จัดชั่วโมงสำหรับให้นักเรียน
ทำงานสารส.ส.ท. ที่โรงเรียน

4. ความรับผิดชอบ

นักเรียนหลายกลุ่มไม่ปฏิบัติตามแผน ขาดการ
ติดตามงาน อ้างว่าลืม ทำการบ้านอื่น ไม่มีเวลาทำ

จัดเวลาให้นักเรียนมีชั่วโมง
ทำงานร่วมกัน เช่น ท้ายชั่วโมง
เรียนคอมพิวเตอร์ หรือชมรม
คอมพิวเตอร์
ซึ่ง ครูต้องช่วยกระตุ้นการ
ทำงานและตรวจผลงานเป็น
ระยะ ๆ รวมทั้งเสริมให้นักเรียน
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้
มีความแปลกใหม่

ข้อคิดเห็นของนักเรียน
1) เพื่อนบางคนทำงานช้า บางคนขาดความรับผิดชอบ ต้องเสียเวลาคอย
2) งานวิชาอื่น ๆ มาก ทำให้มีเวลาหาข้อมูล และเขียนเรียบเรียงน้อย
ข้อคิดเห็นของครู
- นักเรียนส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลได้ แต่ต้องฝึกทักษะในการสรุปเรียบเรียงเรื่องให้กะทัดรัด
ชัดเจน และการเรียนรู้การสร้างสรรค์รูปแบบของงานที่น่าสนใจ และต้องเพิ่มความรับผิดชอบให้มากงานจึงจะ
ประสบความสำเร็จ

- นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านในต้องไปพิมพ์งานตามร้านคอมฯ ซึ่งจำกัดด้วยเวลาทำ
ให้ผลงานผิดพลาด และขาดการจัดรูปแบบที่น่าสนใจ
สรุปได้ว่าเป็นกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ตามที่ระบุไว้ในเป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านทักษะด้านการพิมพ์งานต่ำกว่าเป้าหมายที่
กำหนด
1. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทย อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.50 ซึ่ง สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้
2. นักเรียนมีทักษะในการพิมพ์งานโดยใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75
3. นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100
4. ข้อเสนอเพือ่ การปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป ( Action )
4.1 ควรมีการบูรณาการการทำสารส.ส.ท. กับสาระคอมพิวเตอร์ เพื่อกระตุ้นการทำงานของนักเรียนให้เสร็จ
ทันเวลาและมีคุณภาพมากขึ้น
4.2 ควรจัดชั่วโมงพิมพ์งานสาร ส.ส.ท. ที่โรงเรียน เพื่อที่ครูจะได้ให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนมีปัญหาในการใช้งาน
โปรแกรม Word

สรุปกิจกรรม
วันรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

ปีการศึกษา2562

สรุปกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ
ครูชลิดา เพชรรัตน์
หลักการและเหตุผล
ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด ทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวผู้เสพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ
และประเทศชาติ การแก้ไขปัญหาสารเสพติดต้องเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด โดย
การให้เวลากับบุตรหลานและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ นอกจากนี้สังคมโรงเรียนและสถานศึกษาต้องมี
การติดตาม สังเกตพฤติกรรมนักเรียน-นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับสารเสพติด การมุ่งให้ความรู้ในเรื่องอันตราย
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเสพติด สร้างการรับรู้ ความตระหนักถึงภัยอันตรายน่าจะการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติด และเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องร่วมมือกัน
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อ 1,3 : เป้าหมายข้อที่ 1,3
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ. : มาตรฐานที่1ข้อ1.2,1.3
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ข้อ 1.2
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ. : มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.1,3.2
วัตถุประสงค์
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพติด
2.นักเรียนปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด
3.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดได้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85
เชิงระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - 27 มิถุนายน 2562
การดำเนินการ
1.การวางแผน (Plan)
1.1ประชุมคณะครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดเพื่อ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

1.2 หัวหน้าหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและคณะครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประชุม
ร่วมกันเพื่อเตรียมกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลกและวันรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดใน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
1.3 ดำเนินกิจกรรมตามแผนและวันเวลาที่กำหนด
2.ขั้นปฏิบัติงาน (Do)
ลำดับ
1
2

ขั้นตอนการทำงาน
ครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เวลา
16 พฤษภาคม 2566

ร่วมประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
หัวหน้าหมวดและคณะครูหมวดวัฒนธรรมและ

สถานที่
ห้องสมุด

15 พฤษภาคม2565

ห้องสมุด

23 -24 พฤษภาคม 2562

ห้องสมุด

และสิ่งแวดล้อมจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวัดงดสูบบุหรี่

27 พฤษภาคม 2562,

ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โลกและวันรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

14 มิถุนายน 2562

60 พรรษามหาราชินี

31 พฤษภาคม 2562

บริเวณหน้าเสาธง

25 มิถุนายน 2562

ห้องประชุมชั้น 4

สิ่งแวดล้อมประชุมเตรียมกิจกรรมจัดป้ายนิเทศ
ครูชลิดา เพชรรัตน์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัน

3

รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและการงดสูบบุหรี่เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
ครูชลิดา เพชรรัตน์ และคณะครูหมวดวัฒนธรรม

4

ครูชลิดา เพชรรัตน์ได้มอบหมายให้
ด.ชภารุศ เพชรรัตน์ และด.ญกรวิภา คงอินทร์.
5.

นำเสนอในช่วงกิจกรรมยามเช้า เกี่ยวกับ
ความสำคัญของวันงดสูบบุหรี่โลกและการรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติดนักเรียนร่วมตอบคำถามจากป้าย
นิเทศ
ครูจรัสศรี ศรีวิบูลย์ นิมนต์พระอาจารย์จากวัด

6

เบญจมบพิตรคือ พะครูสิริสิทธิสุนทร, พระมหา
ศักดิ์ชัยมาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 ในหัวข้อธรรมะบำบัดสิ่งเสพติด

ลำดับ

ขั้นตอนการทำงาน

เวลา

สถานที่

27 มิถุนายน 2562

-บริเวณสนามฟุตบอล

ศักดิ์ หลำรอดสังกัดสถานีตำรวจนครบาลพญาไท

14 มิถุนายน 2562 -

-ห้องเรียน ป.5/1และ

(ตำรวจครู D.A.R.E ) เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่ง

20 กันยายน 2562

ห้องเรียน ป.5/2

การแสดงของกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ
8

โดยดาบตำรวจธนวัฒน์ ดีการกระทำ พร้อม
เจ้าหน้าที่12 นาย เกี่ยวกับการค้นหายาเสพติดและ
วัตถุระเบิด
ร้อยตำรวจตรีสัมฤทธิ์ ฤกษ์ยาม ตำแหน่งรอง
สารวัตรจราจร สน.พญาไทและดาบตำรวจ ชาย

9

เสพติดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตาม
หลักสูตร 10 ชั่วโมง
พันตำรวจเอก นครินทร์ สุคนธวิท ตำแหน่ง รอง
ผบก.น.1 เป็นประธานในพิธีมอบเกรียติบัตรให้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จบหลักสูตรการ

10 อบรมโครงการแดร์และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการ

ใต้อาคารเฉลิมพระ
27 กันยายน 2562

เกียรติ 60 พรรษามหา

ตอบคำถามสะสมสติกเกอร์ที่ได้รางวัลมากที่สุด

ราชินี

2.1 ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2562
2.2 งบประมาณ 500 บาท
3.ผลการประเมินกิจกรรมจากแบบสอบถาม (Check)
1. จากการสังเกต
นักเรียน คณะครูและท่านผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมมีความพอใจในกิจกรรมนี้มาก โดยนักเรียนส่วนใหญ่
เห็นว่ากิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและวันรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตราย
ต่อสิ่งเสพติดซึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากการจัดป้ายนิเทศและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย และนักเรียนมีความพึงพอใจกับการแสดงของกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ
เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากอันตรายจากยาเสพติดจึงอยากให้มีกิจกรรมลักษณะนี้อีกใน
ปีการศึกษาต่อไป
2. จากแบบประเมิน
ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
ร้อยละ 97.86 นักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบของการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
ลำดับที่

รายการประเมิน

มากที่สุด
ครู

นร.

มาก
ครู

ปานกลาง
นร.

ครู

น้อย

นร.

ครู

นร.

1.

รูปแบบของการจัดกิจกรรมเหมาะสม

85.32 84.56 12.45 14.23 2.23 1.21

-

-

2.

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

85.64 86.54

9.46

10.36

4.9

3.1

-

-

3.

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสิ่ง

96.53 95.34

2.47

2.33

1.00 2.33

-

-

แนวทางในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจาก 86.45 87.35 10.63 10.65 2.92 2.00

-

-

-

-

3.4

-

-

86.57 84.68 12.35 13.36 1.08 1.96

-

-

87.35 87.03 10.42 10.92 2.22 2.05

-

-

เสพติด
4.

นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับมาเป็น
ยาเสพติด

5.

นักเรียนสามารถนำความรู้ไปบอกเล่าให้
ผู้ปกครองและคนใกล้ชิดรู้วิธีการป้องกัน 85.59 86.36 12.36 13.25 2.05 0.39
สิ่งเสพติดได้

6

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
(D.A.R.E)และมีทักษะในการศึกษา

85.36 84.35 13.25 12.25 1.39

เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและนำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
7

ความเหมาะสมของสถานที่
รวม
สรุป

87.19

10.67

2.14

-

ผลประเมินความพึงพอใจกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.86 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1) รูปแบบของการจัดกิจกรรมเหมาะสม

คิดเป็นร้อยละ 84.94

2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 86.09

3) นักเรียนมีความรู้เกี่ยวพิษเกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพติด

คิดเป็นร้อยละ 95.94

4) นักเรียนสามารถปฏิบัติตนห่างไกลจากยาเสพติด

คิดเป็นร้อยละ 86.9

5) นักเรียนสามารถนำความรู้ไปบอกให้ผู้ปกครอง

คิดเป็นร้อยละ 85.98

และคนใกล้รู้วิธีป้องกันสิ่งเสพติด
6) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถนำความรู้จาก

คิดเป็นร้อยละ 84.85

การเข้าร่วมกิจกรรม(DARE) ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียงความชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงพัชรีรั

ใจเดียว

ป.5/1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงทัศนนันท์ โสดานา

ป.5/1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงสุนิตา

ป.5/1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

โคตรุโพธิ์

เด็กหญิงลักษมณ ศรีเมือง

ป.5/2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงพิรญาณ์ อัฎฎะวัชระ

ป.5/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายวานุกูล

ป.5/2

บัญกาที

นักเรียนที่ได้รับรางวัลสติกเกอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. เด็กชายดนุพัฒน์

ปรีดาภัทรพงษ์

ป.5/1

2. เด็กชายณัฐกิตติ์

แสงหิรัญพงศ์กร

ป.5/2

สรุปผลการประเมินและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้
เชิงปริมาณ
-นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 ตามที่ระบุ
ไว้ในเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
-นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.86 มากกว่าเป้าที่กำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 12.86
- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวพิษเกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพติดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95.94
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนห่างไกลจากยาเสพติดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 86.9
- นักเรียนสามารถนำความรู้ไปบอกให้ผู้ปกครองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและคนใกล้รู้วิธีป้อ งกันสิ่งเสพติด
คิดเป็นร้อยละ 85.98
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดจากการเข้าร่วมกิจกรรม (D.A.R.E) ปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ คิดเป็นร้อยละ 84.85
เชิงระยะเวลา
นักเรียนทำกิจกรรมภายในช่วงเวลาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป(Action)
นักเรียน
เห็นสมควรให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ไ ด้ไปใช้ใน
การปฏิบัติตนและสอนให้นักเรียนมีทักษะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทุกคน
ครู
เป็นกิจกรรมที่ดีเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมเช่นนี้เพราะกิจกรรมมีความหลากหลายนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การรณรงค์สิ่งเสพติดจากการจัดป้ายนิเทศทั้งนี้นักเรียนสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้ปกครองได้รับทราบได้และ
นักเรียนได้รับความสุขและสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเพื่อเป็น
ประหยัดเวลาและนักเรียนได้รับสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุด

สรุปกิจกรรม
อบรมพัฒนาจิต
ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์
หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝัง ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถคิด พูด และกระทำ สิ่งต่าง ๆ อย่าง
มีเหตุผล สามารถนำหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งยังจัดการกับปัญหาที่พบ
อย่างผู้มีสติ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาจิตในโรงเรียนให้แก่นักเรียน เป็นประจำทุกปี แม้ทางโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนอยู่แล้ว อาทิ การปฏิบัติสมาธิในช่วงกิจกรรมยามเช้าของทุก
วัน กิจกรรมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาทุกเช้าวันศุกร์ การปฏิบัติฝึกสติ สมาธิ ที่สอดแทรกในการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละวิชาตามความเหมาะสม แต่การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตในวัด หรือ ศาสนสถานอื่น ๆ ซึ่งมีวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติสมาธิที่สามารถแนะนำเทคนิควิธีการฝึกสมาธิที่เหมาะสมกับวัยของนัก เรียนทั้งความ
แปลกใหม่ของสถานที่จะช่วยกระตุ้นความตั้งใจในการฝึกจิตของนักเรียน จึงมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรม ติดต่อ
ประสานงานกับพระอาจารย์อภิชาติ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ในปีการศึกษา 2560 ณ วัดพระราม 9
กาญจนาภิเษก
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจด้านกิจการนักเรียนข้อ 3,5 เป้าหมายข้อ ที่ 3,5
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ. : มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 (2,3) มาตรฐานที่ 3 ข้อ 1, 2
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพจิตนักเรียนให้เป็นผู้มีสติมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องกำกับในการดำเนิน
ชีวิต
2.นักเรียนเห็นประโยชน์ของการบริหารจิต นำหลักธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา ไปใช้ในชีวิต
เป้าหมาย
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่นับถือพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2.นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิต คิดเป็นร้อยละ 80
การเตรียมการ ( Plan)
1. หมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมประชุมวางแผนงานของหมวดประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 กำหนดวันจัดการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 –
6 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
2. กำหนดวันจัดอบรมพัฒนาจิตฯ ในปฏิทินงานประจำปี 2562 ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
3. ประสานงานกับ พระอาจารย์อภิชาติ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
4. ฝ่ายธุรการ ทำจดหมายถึงผู้ปกครองเพื่อขออนุญาต ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมและ ทำบุญร่วมกัน
5. จัดแบ่งหน้าที่ครูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ดังนี้
5.1 คณะครูรับผิดชอบดูแลนักเรียนตลอดการปฏิบัติกิจกรรม จำนวน 8 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(1) นางสาวกรรณิกา แสวง นางสาวชลิดา เพชรรัตน์ รับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1

(2) นางสาวศรีนวล ภูมิประเทศ นายอนุกูล เชื้อมอญ รับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(1) นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์ นางสมพิศ ปาลกะวงศ์ ฯ รับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/1
(2) นางสาวสุดใจ สิงทะบุตร นางสาวธมนวรรณ เกลื่อนเพชร์ รับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
5.2 จัดเตรียมปัจจัย /เครื่องไทยทานถวายสังฆทานภิกษุ
: นางสาวพิชชาภา อติชน
5.3 จัดหาพาหนะ รถตู้
: นางเกสรี เมืองเกษม
5.4 จัดทำแบบประเมินกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรม : นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์
การดำเนินงาน ( Do )
1. ในการจัดอบรมปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตฯ โดยเข้าร่วมโครงการ
เยาวชนเข้าวัดฟังธรรม ของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
1.1 นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
จำนวน
73 คน เข้ารับรับการอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
1.2 ฝึกซ้อมมรรยาทชาวพุทธอาทิ การกราบเบญจางคประดิษฐ์ การประเคนของแด่พระภิกษุ และ
พิธีกรรมการถวายสังฆทาน
1.3 เตรียมอุปกรณ์ ถุงใส่ขยะ
2. กิจกรรมการอบรมดำเนินตามตารางอบรมพัฒนาจิต ของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
มีลักษณะการจัดกิจ กรรม ของนักเรียนป.5 – 6 สรุปได้ว่าเป็นการให้ ความรู้ แ ละฝึก ปฏิ บั ติแ ก่นักเรียน ดัง นี้
เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00 น. นักเรียนร่วมกันถวายปัจจัย ไทยทาน แด่พระอาจารย์ พระอาจารย์นำนักเรียนสวด
มนต์ทำวัตรเช้า ให้ความรู้เรื่องศีล 5 และข้อคิดของการพัฒนาจิตว่า การพัฒนาจิตต้องใช้เวลาเปรียบกับการไปออก
กำลังกายเพราะต้องการให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งต้องทำทุกวันจึงจะได้ผล การฝึกจิตก็เช่นเดียวกันนักเรียนต้องกลับไป
ทำให้ต่อเนื่อง และควรศึกษาพุทธศาสนาให้เข้าใจชัดเจนจะได้นำหลักคำสอนไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น
จากนั้นพระอาจารย์ได้ให้ความรู้แก่นักเรียน ดังนี้
- ประวัติของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สร้างขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ครองราชย์ครบ 50 ปี ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างแบบเรียบง่าย เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนในชุมชนใกล้เคียง เรียกว่า “ บวร ” หมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจแบบพอเพียง โครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีพึ่งพาธรรมชาติ
- พระอาจารย์นำนักเรียนฝึกนั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้า – ออก
- พระอาจารย์พานักเรียนชมกังหันชัยพัฒนาที่ติดตั้งในสระน้ำบริเวณวัด อธิบายระบบการทำงานของกังหันและ
การปลูกพืชริมสระที่มีคุณสมบัติช่วยดูดซับของเสียในน้ำมาใช้ในการเจริญเติบโต
เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งทางวัดจัดเลี้ยง
อาหารเป็น ข้าวหมูแดง นม น้ำผลไม้
เวลา 11.40 น. นักเรียนทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ล้างจานอาหารเวลา 12.00 น. นักเรียนเดินทางกลับโรงเรียน
3. ระยะเวลา คือ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
4. สถานที่จัดกิจกรรม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

5. งบประมาณที่ใช้จ่าย
ปัจจัยทำบุญ
สังฆทาน
ค่าพาหนะ
รวม

2,000
567
8,000
10,576

บาท
บาท
บาท
บาท

การประเมินกิจกรรม ( Check )
บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่นับถือพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.26 (ลาป่วย
2 คน)
2.นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิต ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.72 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
1. จากแบบประเมินกิจกรรม
ข้อ

รายการ

1
2
3

รูปแบบกิจกรรมเหมาะสม
ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
กิจกรรมช่วยสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียน
นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิต
ได้
การให้ความรู้ของวิทยากร
ความเหมาะสมของสถานที่
รวมเฉลี่ย

4
5
6

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นร. ครู ผป. นร. ครู ผป. นร. ครู ผป.
73.61 25 33.33 23.61 75 100 2.78 50
50 100 41.67 50 66.67 8.33 55.56

75

33.33 38.89

-

48.61

50

33.33 48.61

25

58.33
63.89

-

5.55

25

-

66.67 2.78

25

-

25 33.33 40.29 50 66.67 1.38 25
75 66.67 29.17 25 33.33 6.94 50.09
43.36
6.55

-

1.1 นักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในภาพรวมระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 93.45
1.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตรวมเฉลี่ยในระดับมากถึงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 97.22 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 17.22
1.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 98.62
1.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 94.45

นักเรียนเขียนสะท้อนความรู้ ความคิดที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้
ด.ญ.ธวัลรัตน์ สรรพธนาวัต : การไม่ประมาทจะทำให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลา และไม่ผิดพลาด
ด.ช.ภัทรพล ชนะชัย : เป็นการสวดมนต์ที่แปลกใหม่ พระอาจารย์สอนสนุกเข้าใจง่ายทำให้รู้ว่า การอยู่แบบมีสติทำ
ให้เราเกรงกลัวต่อบาป
ด.ช.สรวิศ ตุวยานนท์ : ตอนที่นั่งสมาธิรู้สึกจิตใจสงบขึ้น
ด.ช.อัครา ปุยภูงา : ได้เห็นกังหันชัยพัฒนาของจริง รู้สึกว่าจิตใจสงบโล่งสบาย อาหารกลางวันก็อร่อย
ด.ญ. วรัชญา มณีกุล : การฆ่าคนคือบาปสูงสุด ไม่ว่าแพ้หรือชนะย่อมเกิดการสูญเสีย ประทับใจมากและอยากไป
อีก
ด.ญ.พริบดาว แก้วผนึก : พระท่านสอนเรื่องศีล 5 การมีหิริโอตตัปปะ(ความละอายเกรงกลัวต่อบาป) เป็นธรรมที่
คุ้มครองโลก ได้เห็นอักษรอริยกะที่รัชกาลที่ 4 ทรงประดิษฐ์จารึกอยู่เหนือประตูโบสถ์ด้วย
ด.ญ.ปริฉัตร เทียนพรนำโชค : รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ไปฟังธรรมในวัด ได้ฝึกสมาธิ รอบวัดมีสระปลาใหญ่ ต้นไม้ร่มรื่นมาก
ด.ญ.พิรญาณ์ อัฏฏะวัชระ : พระอาจารย์บอกเรื่องมากมาย เช่นให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ท่าน
สอนให้รู้จักพอเพียง และให้ทำสมาธิเพื่อให้สมองปลอดโปร่ง
ครู กิจกรรมเหมาะสมกับระดับของนักเรียน และเวลา การฝึกจิตสมาธินั้นใช้เวลาต้องฝึกอย่างต่อเนื่องในชั้นเรียน
และที่บ้านด้วย

สรุปกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวธมนวรรณ เกลื่อนเพชร์
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนกล้าแสดงออก คิดเป็นทำเป็น มี
ประสบการณ์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง ในปีที่ผ่านมาการตอบรับ
ค่อนข้างดี ซึ่งปีนี่ได้จัดฐานวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติ ทดลองด้วย
ตนเองเกือบทุกฐาน ซึ่งบางฐานจัดให้มีเครื่องช่วยขยายเสียง และไม่ให้มุ่งแจกรางวัลน้องมากเกินไป
การตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ภารกิจด้านวิชาการ
ข้อ 1 , 3
เป้าหมาย
ข้อ 1 , 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ข้อที่ 2,3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ข้อที่ 3
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
4. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.6 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 90.00
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองเป็น ร้อยละ 80.00
2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80.00
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ร้อยละ 80.00
4. นักเรียนได้รับความรู้จากโครงการทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง
ร้อยละ 80.00
การดำเนินงาน
1. การวางแผน (Plan)
1.1 มีการประชุมครูในหมวดและคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมวางแผนงานก่อนล่วงหน้าตั้ง แต่วัน
พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ซึ่งปีนี่
จะมีกิจกรรมคือ
1) จัดนิทรรศการ ซึ่งจะเริ่มลงมือจัดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเทคโนโลยี
ข่าวสารวิทยาศาสตร์
ภัยแล้ง

2) ฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีดังนี้
ฐานที่ 1 ลาวา ซู่ซ่า

ฐานที่ 2 Sweet taste corn

ฐานที่ 3 Solar System

ฐานที่ 4 ไอติมเขย่า

ฐานที่ 5 This is my body

ฐานที่ 6 สัมผัสพิศวง

ฐานที่ 7 สมบัติของสาร

ฐานที่ 8 สายลมพาเพลิน

ฐานที่ 9 สนุกกับสายน้ำ

ฐานที่ 10 ชีวิตลึกลับ

ฐานที่ 11 สนุกกับ Coding

โดยแต่ละฐานมีคุณครูคอยดูแลและให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมสืบค้นกิจกรรมการทดลอง
แสดงความคิดเห็นเลือกปฏิบัติงานที่ฐานตามความสนใจ และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมเป็น
วิทยากรด้วย
2. การปฏิบัติงาน (Do)
ขั้นตอนการทำงาน
เวลา
สถานที่
1. ครูและนักเรียนทำการเตรียมงานและ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2562 ห้องวิทยาศาสตร์
ฝึกซ้อมทำการทดลอง
ห้องป.6/1-2
2. จัดนิทรรศการ
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2562
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
3. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
และ สนามกีฬาฟุตบอล
4. โครงการทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1) ระยะเวลาในการดำเนินงานกิจกรรม เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562
2) งบประมาณ ใช้งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
3. ผลการประเมินกิจกรรมจากแบบประเมิน (Check)
3.1 จากการสังเกตของครูที่ดูแลนักเรียนประจำฐาน
3.1.1 ด้านความเป็นผู้นำผู้ตาม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่เป็นวิทยากร
ประจำฐาน โดยภาพรวมแล้วมีบุคลิกความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่น้อง ๆ ด้วยความเชื่อมั่นใน
ตนเอง สนุกสนาน น้อง ๆ ที่เข้าฐานเชื่อฟังและปฏิบัติกิจกรรมตามคำแนะนำ
3.1.2 ด้านความกล้าคิดกล้าทำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นวิทยากรสามารถสืบค้น
นำการทดลองมาปรึกษา และเตรียมการทดลอง ได้ด้วยตนเอง มีความกล้านำเสนอ กล้าสื่อสารที่ดี
3.2 จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ผลการสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาก
ขึ้น เช่น
เด็กหญิงนนทชพร
: ได้ทำการทดลอง และทำให้กล้าแสดงออก
เด็กหญิงอาทิตยา
: ได้เห็นฐานที่แปลกใหม่ วิทยากรน่ารัก ได้รับความรู้เพิ่มเติมและทำให้เกิดความ สามัคคี
เด็กหญิงณธิดา
: ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติม ได้ทดลอง ได้ของแจก และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เด็กชายธนาธิป
: รู้สึกประทับใจการทดลองแปลกๆ สนุก ได้รับความรู้จากฐานต่าง ๆ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
: ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่รู้มา ได้ตอบคำถาม ทำให้รู้สึกสนุกสนาน
เด็กชายกฤตภาส
: ได้ทำการทดลองที่สนุก ประทับใจฐานวิทยาศาสตร์
เด็กชายชโนดม
: ได้รู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้
เด็กหญิงภัทรพร
: ได้รู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ในบทเรียนต่าง ๆ
เด็กหญิงวรัชญา
: รู้สึกดีใจที่ได้คิดฐานกิจกรรม ทำให้อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น
เด็กหญิงกมลวรรณ
: ได้เรียนรู้ฐานต่าง ๆ ได้รับความรู้ ได้ทดลองในสิ่งที่ไม่เคยทราบมาก่อน
เด็กชายวพีรวุฒิ
: ได้รับความรู้จากฐานต่าง ๆ มีความแตกต่างที่แฝงความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ
เด็กหญิงธวัลรัตน์
: ทำให้เรามีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น ได้สอนความรู้ให้กับน้อง ๆ
เด็กหญิงพริบดาว
: ได้ช่วยกันสอนน้อง ๆ ทำงานวิทยาศาสตร์และได้ช่วยครูและเพื่อน ๆ ทำงาน

ผลการประเมินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ดีมาก
ดี
รายการประเมิน
นร.
ครู
นร.
ครู
1. นักเรียนได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะ
83.00 75.00 17.00 25.00
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม
82.00 90.00 13.00 5.00
3. ความเหมาะสมและน่าสนใจของ
91.00 82.00 9.00 15.00
กิจกรรม
4. นักเรียนได้รับความรู้จากโครงการทัศน
ศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 87.00 81.00 13.00 19.00
ท้องฟ้าจำลอง
เฉลี่ย
85.75 82.00 13.00 16.00
เฉลี่ยรวม
83.87
14.50

ปานกลาง
นร. ครู

น้อย
นร.

ครู

-

-

-

-

4.00

-

-

-

3.00

-

-

-

-

-

-

-

1.75 1.63

-

-

จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนที่มีผลต่อกิจกรรม อยู่ในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 97.25 เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ดังนี้
1. นักเรียนได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 100
2. นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม
คิดเป็นร้อยละ 94.00
3. ความเหมาะสมและน่าสนใจของกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 97.00
4. นักเรียนได้รับความรู้จากโครงการทัศนศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 100
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง
สรุปผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.6 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองคิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 20.00
2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 94.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 15.00
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 97.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 16.00
4. นักเรียนได้รับ ความรู้ จ ากโครงการทัศ นศึก ษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื ่อ การศึ กษาท้ องฟ้ า จำลอง
คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 20.00
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป (Action)
1. ควรจัดฐานให้ตั้งอยู่ห่างกันมากกว่านี้
2. ควรกำหนดระยะเวลาในการเข้าแต่ละฐาน

กิจกรรมทัศนศึกษา
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

กิจกรรมทัศนศึกษา
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

สรุปกิจกรรม
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ผู้รับผิดชอบ
นางบุญเรือน รัชตารมย์และหมวดวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองแผนคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อ 4 เป้าหมายที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 (ข้อ1,2)
มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 1,2
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่า ความสำคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในการชมนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมร้อยละ 90
2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาคิดเป็นร้อยละ 90
การดำเนินงาน
1. การเตรียมงาน (Plan)
1.1 หัวหน้าหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้จัดการประชุม
คณะครูในหมวด เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรมและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อนำเสนอท่านผู้อำนวยการพิจารณามอบหมายหน้าที่
ดังนี้
1.2 ฝ่ายจัดเตรียมจดหมายนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระยายัง
คุณครูเกสรี เมืองเกษม
คุณครูบุญเรือน รัชตารมย์
ฝ่ายจัดเตรียมเทียนจำนำพรรษาพร้อมเครื่องไทยทาน
คุณครูเกสรี เมืองเกษม
คุณครูพิชชาภา อติชน
1.3 ฝ่ายจัดและตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษา
คุณครูจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์
คุณครูประภาวดี เจริญโภคราช
คุณครูชลิดา เพชรรัตน์
คุณครูสุมณฑา ไกรฤกษ์
คุณครูบุญเรือน รัชตารมย์
คุณครูอรรัมภา วังมูล
คุณครูวศิน
รัตนวราหะ
คุณครูอนุกูล
เชื้อมอญ
คุณครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม

1.4 ฝ่ายจัดเตรียมนักเรียนอาราธนาศีล พร้อมนำนักเรียนร่วมกล่าวคำถวายเทียนจำนำพรรษาและถวาย
ตัวเป็นพุทธมามกะ
คุณครูจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์ คุณครูสุมณฑา ไกรฤกษ์
คุณครูสุดใจ สิงทะบุตร
คุณครูนฤมล คิดดี
คุณครูธมนวรรณ เกลื่อนเพชร
1.5 ฝ่ายจัดเตรียมนักเรียนร่วมขบวนแห่เทียน /ฝึกซ้อมนางรำ
คุณครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
คุณครูเบญจภรณ์ ฑีฆวานิช
คุณครูอรรัมภา วังมูล
คุณครูวศิน รัตนวราหะ
คุณครูอนุกูล เชื้อมอญ
คุณครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม
คุณครูฐิตติวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
1.6 ฝ่ายจัดนิทรรศการและป้ายนิเทศ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คณะครูหมวดวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
2. ขั้นปฏิบัติงาน ( Do)
2.1 คุณครูเกสรี เมืองเกษม
คุณครูบุญเรือน รัชตารมย์
คุณครูปรานี สังข์ทอง
จัดทำจดหมายติดต่อเจ้าอาวาสวัดพระยายังเพื่อแจ้งความจำนงในการจัดกิจกรรมดังนี้
- เพื่อขอนำคณะนักเรียนและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์และถวายตนเป็นพุทธมามกะ
3. วัน เวลา สถานที่ดำเนินการ
3.1 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะครูผู้รับผิดชอบร่วมกันจัดนิทรรศการและป้ายนิเทศ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ตัวแทนนักเรียนนำเสนอ
ข้อมูล ความเป็นมาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในช่วงเลากิจกรรมยาม
เช้า พร้อมทั้งเชิญชวนคณะครู ท่านผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำบุญ
3.2 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- หลังจากนักเรียนร่วมทำกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธงแล้ว คณะครูร่วมกันจัดขบวน เพื่อนำนักเรียน
เดินทางไปวัดพระยายัง
- ตัวแทนนักเรียน นำคณะนักเรียนสวดมนต์ กล่าวคำอาราธนศีลและถวายตนเป็นพุทธมามกะ
- พระสงฆ์ให้ความรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- คณะครูและนักเรียนร่วมกันนั่งสมาธิ
ตัวแทนนักเรียนที่ทำหน้าที่ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มีดังนี้
1. เด็กชายกฤตเมธ
บางแวก
2. เด็กชายภัทรพล
ชนะชัย
3. เด็กชายภารุศ
เพชรรัตน์ล
4. เด็กหญิงกรวิภา
คงอินทร์
5. เด็กหญิงภัทรพร เชื้อเพชร
6. เด็กหญิงณธิดา
ลีละวงศ์

งบประมาณ 19,933 บาท
1. ค่าอาหารคาว – หวาน
1,935 บาท
2. ค่าปัจจัยถวายพระ , ค่าน้ำค่าไฟ
7,000 บาท
3. ต้นเทียนจำนำพรรษา
2,050 บาท
4. หลอดไฟ
1,160 บาท
5. เครื่องสังฆทาน
6,228 บาท
6. – ดอกไม้ตกแต่งต้นเทียน
-กรวยใบตองธูปเทียนแพ
1,560 บาท
-ดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ
การประเมินผลการจัดกิจกรรม (Check)
จากแบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ผลการประเมินกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562
รายการประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
1. การประชาสัมพันธ์
90
10
2. การจัดป้ายนิเทศ / นิทรรศการ
80
20
3. ความชัดเจนของเนื้อ
90
10
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
90
10
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
100
6. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา
ในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
90
10
7. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
รวมสรุป

100
91.42

8.58

-

-

จากตารางสรุป ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมนี้ในตารางอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 100
2. การจัดนิทรรศการ / ป้ายนิเทศ
คิดเป็นร้อยละ 100
3. ความชัดเจนของเนื้อหา
คิดเป็นร้อยละ 100
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
6. นักเรียนปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา
คิดเป็นร้อยละ 100
7. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คิดเป็นร้อยละ 100
จากการสังเกตพบว่า

- คณะนักเรียน และผู้ปกครอง มีความสนใจในการจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
- คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญ เป็นที่น่าพอใจ
สรุปผลการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1. บรรลุเป้าหมาย เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ คิดเป็นร้อยละ 100
2. บรรลุเป้าหมาย เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 20
ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และร่วมกันสืบทอด
พุทธศาสนา
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นกิจกรรมที่ควรจัดทุกๆปี

สรุปกิจกรรม
การประกวดมรรยาทไทย

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมการประกวดมรรยาทไทย ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์ และหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองแผนคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจ ด้านกิจการนักเรียน ข้อที่ 4 เป้าหมาย ข้อที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. : มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 ( 1,2 ) 1.2 ( 1,2,3 )
มาตรฐานที่ 3 ข้อ 1,2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยในด้านมรรยาท และปลูกฝังการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ความมีมรรยาทแบบไทย ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำมรรยาทไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความมีมรรยาทแบบไทย
เป้าหมาย
1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมรรยาทไทย
2. นักเรียนร้อยละ 85 นำมรรยาทไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การดำเนินงาน
การเตรียมงาน ( Plan )
การประกวดมรรยาทไทยเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้มรรยาทลงในสาระ
หน้าที่พลเมือง เรื่องมรรยาทไทย เน้นการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติมรรยาทไทยที่ถูกต้อง ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นซึ่ง
เป็ น ภาระกิ จ ที ่ ค ุ ณ ครู ป ระจำชั ้ น ทุ ก ระดั บ ชั ้ น ต้ อ งดำเ นิ น การฝึ ก ทั ก ษะด้ า นมรรยาทไทยในทุ ก ชั ้ น เรี ย น
หมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสนับสนุน โดยจัดสาธิตมรรยาท จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสำคัญของมรรยาท และการปฏิบัติมรรยาทอย่างถูกต้อง ทั้งจัดประกวดมรรยาทไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นั ก เรี ย นมี ค วามตระหนั ก ในความสำคั ญ ของมรรยาท และเป็ น การให้ ก ำลั ง ใจแก่ ผ ู ้ ม ี ม ร ร ยาท
ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการกำหนดวันจัดประกวดมรรยาทไทยรอบ 2 ใน วันที่ 4 – 6 กันยายน 2562
การปฏิบัติงาน ( Do )
วัน / เดือน / ปี
กิจกรรม
สถานที่
วันที่ 1 มิถุนายน 2562
1.เริ่มประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด
- สนามกีฬาของโรงเรียน
ถึง 31 กรกฎาคม 2562
มรรยาทไทยโดยคณะครูหมวดวัฒนธรรมและ
- ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สิ่งแวดล้อมจัดนักเรียนสาธิตและทบทวนท่า
- ห้องประชุม ชั้น 4
มรรยาทที่ถูกต้อง เป็นระยะ ในช่วงกิจกรรมยาม
เช้า กิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา คุณครูประจำ
ชั้น ช่วยฝึกการปฏิบัติมรรยาทในชั้นเรียน

วัน / เดือน / ปี
วันที่ 1 – 30 สิงหาคม
2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562
วันที่ 4 - 6 กันยายน 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562

3. งบประมาณ

1,200

กิจกรรม
สถานที่
3.การจัดการประกวดมรรยาทไทย รอบ1 ภายใน - ห้องเรียนของนักเรียน
ชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 คัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 5
คน และให้คะแนนการปฏิบัติมรรยาทอย่าง
สม่ำเสมอเพิ่มไม่เกินคนละ 5 คะแนน โดยคุณครู
ประจำชั้นเป็นผู้ให้คะแนน และส่งผลการคัดเลือก
ให้หมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
2.จัดป้ายนิเทศมรรยาทไทยและประชาสัมพันธ์ - ห้องประชุมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ท่ามรรยาท และวิธีการประกวดมรรยาทไทย
ฯ
4.ประกวดมรรยาทไทยรอบชิงชนะเลิศคัดเลือกผู้ - ห้องประชุมชั้น 4
มีคะแนนตามเกณฑ์เป็นผู้ได้รับงามอย่างไทย
และเกียรติบัตร คณะกรรมการ เป็นคุณครู
หมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คุณครู
สุมณฑา ไกรฤกษ์ คุณครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 95 ได้คะแนน 68 - 72
ระดับ ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 90 ได้คะแนน 64 - 67
ระดับ ดีเด่น
ร้อยละ 85 ได้คะแนน 61 - 63 ระดับ ดี
ประดับเข็มเยาวชนดีมีคุณธรรมให้แก่นักเรียนที่ สนามกีฬาของโรงเรียน
ชนะการประกวด
เรียนเชิญนางสาวสายใจ ผลานุสนธิ
มอบเกียรติบัตร
นางสาวศรีนวล ภูมิประเทศ
ประดับเข็มงามอย่างไทย
นางสุมณฑา ไกรฤกษ์ ให้โอวาท
บาท ( เฉลี่ยทุกรายการ)

การประเมินผลการจัดกิจกรรม ( Cheak )
ได้ทำการประเมินผลกิจกรรมทั้ง 3 ฝ่าย คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง สรุปผลการประเมินดังนี้
1. จากการสังเกต
ในช่วงของการประกวดนักเรียนมีความระมัดระวังในการปฏิบัติตนมาก การแสดงมรรยาทต่าง ๆ จะ
สวยงามแต่ท่ามรรยาทจะมีจุดผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในภาพรวมนักเรียนตื่นตัวฝึกฝนท่ามรรยาทมากขึ้น และชั้น
เรียนที่ครูประจำชั้นช่วยสร้างความตระหนัก กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติมรรยาทไทย พบว่า
นักเรียนที่เข้าประกวดมรรยาทรอบ 2 มีชั้นเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลทั้ง 5 คน ได้แก่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 , 6/1 และ 6/2 สรุปจำนวนผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม
จำนวน
24 คน
ระดับดีเด่น
จำนวน
18 คน
ระดับดี
จำนวน
13 คน
รวมทั้งสิ้น
จำนวน
55 คน
2. จากแบบประเมิน
2.1 นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม
2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 95.57
2.3 นักเรียนนำมรรยาทไทยที่ถูกต้องไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 96.06 ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมาย ในการจัดกิจกรรมโดยผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ข้อเสนอแนะจากแบบประเมิน ( Action )
1.เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2.คุณครูและผู้ปกครองควรให้ความสำคัญและช่วยกันชี้แนะตักเตือนเมื่อเห็นนักเรียนละเลยไม่ปฏิบตั ิ
3.เป็นกิจกรรมที่ควรปลูกฝังให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจนเป็นกิจวัตร

1
2
3
4
5
6

ผลการประเมินการประกวดมรรยาทไทย ปีการศึกษา 2562
รายการ
มากที่สุด
มาก
นักเรียน ครู นักเรียน ครู
นักเรียนได้อ่านป้ายนิเทศความรู้
31.50
50
48.82 50
เกี่ยวกับมรรยาทไทย
นักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม 68.50 66.66 13.39 33.33
นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น 96.85 66.66 3.15 33.33
ไทย
นักเรียนนำมรรยาทที่ถูกต้องไปใช้ 47.24 66.66 48.82 33.33
ในชีวิตประจำวัน
การใช้สถานการณ์ในการประกวด 45.67 41.67 52.76 50
ช่วยฝึกการแก้ปัญหา
ระยะเวลาในการประกวดมรรยาท 49.61 66.66 48.82 33.33
เหมาะสม
เฉลี่ย
56.56 59.72 35.96 38.89
รวมเฉลี่ย
58.14
37.43

ผลการประเมินกิจกรรมจากผู้ปกครอง
รายการ
1 ผู้ปกครองแนะนำการใช้มรรยาทไทยแก่
นักเรียน
2 นักเรียนนำมรรยาทที่ถูกต้องไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
3 นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย
4 การใช้สถานการณ์ในการประกวดช่วยฝึกการ
แก้ปัญหา
5 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมประกวดมรรยาท
ต่อไป
รวมเฉลี่ย

ปานกลาง
นร. ครู
18.89 -

น้อย
นร. ครู
.79 -

18.11
-

-

-

-

3.94

-

-

-

1.57 8.33

-

-

1.57

-

-

-

7.35 1.39 .13 4.37
.06

มากที่สุด
50

มาก
43.75

ปานกลาง
6.25

น้อย
-

50

31.25

18.75

-

37.50
37.50

62.50
56.25

6.25

-

75

25

-

-

50

43.75

6.25

-

ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง
เป็นการช่วยทบทวนย้ำเตือนในการใช้มรรยาทไทยให้แก่เด็กรุ่นใหม่เป็นกิจกรรมที่ดี ควรส่งเสริมให้ทุกคนร่วม
กิจกรรม และจากแบบประเมิน ผู้ปกครองคิดเป็นร้อยละ 100 เห็นควรให้จัดกิจกรรมประกวดมรรยาทต่อไป

ผลการประกวดมรรยาทไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชั้น
อ. 1/1

อ. 1/2

อ. 2/1

อ. 2/2

อ. 3/1

อ. 3/2

ชื่อ - นามสกุล

คะแนน

ระดับ

ด.ช.ธีรธาร

ทีไทสง

66

ดีเด่น

ด.ญ.พัชริสา

โชติกระโทก

62

ดี

ด.ญ.กานต์ธิดา

ศรีเลิศ

66

ดีเด่น

ด.ญ.ภัณฑิลา

ศิริเสริฐวานิช

63

ดี

ด.ญ.อรสา

เมืองเกษม

63

ดี

ด.ช.ณัฐชนน

สุวรรณปัญญา

61

ดี

ด.ช.ปกรณ์

ศรีด้วง

72

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.สิมิลัน

ลิ่มกุล

66

ดีเด่น

ด.ญ.กัลย์ฐิตา

สุทธิโรจน์

64

ดีเด่น

ด.ช.เพียรวิทย์

วรรณฉวี

71

ยอดเยี่ยม

ด.ช.ศุภวิชญ์

พรมใจจอม

66

ดีเด่น

ด.ญ.พิมพ์นิภา

ชูคะรัมย์

63

ดี

ด.ญ.ปษิตา

โหนา

62

ดี

ด.ช.พัฒน์รพี

เพ็ชรปุ่น

70

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.พรลภัส

เถรวัฒน์

63

ดี

ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ พัฒนเรืองไล

63

ดี

ด.ญ.ธัญลักษณ์

สุขสมาน

68

ยอดเยี่ยม

ด.ช.นิติธร

พฤกษวานิช

65

ดีเด่น

ป.1/1

ชั้น
ป. 1/2

ป. 2/1

ป.2/2

ป. 3/1

ป. 3/2

ชื่อ - นามสกุล

คะแนน

ระดับ

ด.ญ.อารดา

ศรีสอน

65

ดีเด่น

ด.ญ.มณฑิรา

ศรีประสิทธิ์

61

ดี

ด.ญ.ศุภิสสยา

เทพทอง

70

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.ชญาณิศ

ศรีชัยปัญหา

69

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.ปริชญา

ธาลโชติ

61

ดี

ด.ญ.ศิริรัตน์

จันทรัตน์

72

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.อริษรินทร์

โพธิ

72

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.วริศรา

แท่นรัตน์

71

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.รัตนาวลี

กอบุญ

70

ยอดเยี่ยม

ด.ช.นัทธวัฒน์

หอมหวล

63

ดี

ด.ญ.ธนัญชนก

คุณมาศ

72

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.พนมเบญจาพร เมืองแก้ว

64

ดีเด่น

ด.ญ.ปุญญิศา

ญาณปัญญา

63

ดี

ด.ญ.หนึ่งธิดา

แข่งหมอก

72

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.นิชธาวัลย์

แหวนแก้ว

69

ยอดเยี่ยม

ด.ช.วีระพงษ์

เนตนิยม

67

ดีเด่น

ชั้น

ป. 4/1

ป. 4/2

ป. 5/1

ป. 5/2

ป. 6/1

ชื่อ - นามสกุล

คะแนน

ระดับ

ด.ญ.อิษฎาอร

เพ็ชร์สีสม

65

ดีเด่น

ด.ญ.ทอแสง

เลไลลำ

64

ดีเด่น

ด.ญ.กานต์สินื

ศรีสุวัจรีย์

62

ดี

ด.ช.สิรวิชญ์

ปอแก้ว

65

ดีเด่น

ด.ญ.ภัทรวดี

ชินอ่อน

65

ดีเด่น

ด.ญ.จุฑามาศ

แย้มสำรวล

64

ดีเด่น

ด.ญ.พัชรีรัตน์

ใจเดียว

71

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.อภิมล

บุญอินทร์

71

ยอดเยี่ยม

ด.ช.คุณภัทร

โคประโคน

70

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.พิชญาภา

แดนดงยิ่ง

64

ดีเด่น

ด.ญ.พิรญาณ์

อัฏฏะวัชระ

71

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.อิสราภรณ์ สกุลสุขรุ่งเรือง

67

ดีเด่น

ด.ญ.ธวัลรัตน์

สรรพธนาวัต

72

ยอดเยี่ยม

ด.ช.ภัทรพล

ธนะชัย

72

ยอดเยี่ยม

ด.ช.กฤตเมธ

บางแวก

70

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.กชพรรณ ก้อนทอง

69

ยอดเยี่ยม

ด.ช.ภูมิภัทร

61

ดี

โคประโคน

ชั้น
ป. 6/2

ชื่อ - นามสกุล

คะแนน

ระดับ

ด.ญ.หมัน่ หยี

ไท

72

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.ณธิดา

ลีละวงศ์

72

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.กรวิภา

คงอินทร์

71

ยอดเยี่ยม

ด.ญ.ญานิศา

ลาภาเกษมทิพย์

67

ดีเด่น

ด.ญ.ณิชชา

บุญประถัมภ์

66

ดีเด่น

สรุปผู้ได้รับรางวัลดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ
ดีเด่น
ระดับ ดี

จำนวน
จำนวน
จำนวน
รวม

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 95 ได้คะแนน 68 - 72
ร้อยละ 90 ได้คะแนน 64 - 67
ร้อยละ 85 ได้คะแนน 61 - 63

24
18
13
55

คน
คน
คน
คน
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ยอดเยี่ยม
ดีเด่น
ดี

สรุปกิจกรรม
วันรัฐธรรมนูญ

ปีการศึกษา2562

สรุปกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ
นางปรานี
สังข์ทอง และคณะครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ด้านวิชาการ ข้อที่ 1,3,5
ด้านกิจการนักเรียน ข้อที่ 2,3,4,5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.6
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ ที่15.4
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย
2.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เป็นผู้มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญและมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90
การดำเนินงาน
จากการประเมินกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินพบว่า ควรจัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญต่อไปในปี
การศึกษา 2562 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนดำรงชีวิตโดยใช้หลักประชาธิปไตยได้เป็น
อย่างดี
1. การเตรียมงาน (Plan)
1.1คุณครูจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์ หัวหน้าหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อวางแผนและกำหนด
รูปแบบของกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
1.2 คุณครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญ
1.3 คุณครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันกำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ

2.ขั้นปฏิบัติงาน (Do)
วันเวลา
27 มีนาคม 2562

20-22 พฤศจิกายน 2562
4 ธันวาคม 2562
25-29 พฤศจิกายน 2562

9 ธันวาคม 2562

9 ธันวาคม 2562

ขั้นตอนการทำงาน
คุณครูจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์ หัวหน้าหมวด
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อวางแผน
และกำหนดรูปแบบของกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
คุณครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียม
เนื้อหาเพื่อจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญ
คุณครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจัดป้าย
นิเทศให้ความรู้ที่ใต้อาคารเรียน
คุณครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมฝึกซ้อม
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำ
แสดงลีลาประกอบเพลงประชาธิปไตย
คุณครูหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พูดนำเสนอในช่วง
กิจกรรมยามเช้าเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญ

สถานที่
ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องวิทยาศาสตร์
ใต้อาคารเรียน
ห้องประชุมชั้น 4

หน้าเสาธง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนแสดง หน้าเสาธง
ลีลาประกอบเพลงนำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่ 1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แสดงลีลาประกอบเพลง
ประชาธิปไตยในช่วงกิจกรรมยามเช้า

3. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 27 มีนาคม - 9 ธันวาคม 2562
4.งบประมาณ 500 บาท
นักเรียนนำเสนอข้อมูลวันรัฐธรรมนูญในช่วงกิจกรรมยามเช้า
ด.ญ.ณธิดา ลีละวงศ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
นักเรียนที่นำร้องเพลงและแสดงลีลาประกอบเพลง
ด.ญ.กัลยาณี
เจริญลา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ด.ญ.วรัญธร
ภู่วงษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ด.ญ.พิมพ์ชนก แก้วภู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ด.ญ.ธวัลรัตน์ สรรพธนารัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ด.ช.กฤตภาส เผือกสำลี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ด.ช.ธนพล
พันพูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ด.ช.ชโนดม
เพ็งพารา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ด.ญ.ณธิดา
เพชรรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ด.ญ.ณัชชา
บุญประถัมภ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ด.ญ.กรวิภา
คงอินทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ด.ญ.นนทชพร

ด้วงประภัศร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ปีการศึกษา2562
มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
ลำดับที่
รายการ
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู นร.
ขั้นเตรียมการ
1.
84.25 84.65 12.36 12.45 3.39 2.9
-ประชาสัมพันธ์
ลักษณะกิจกรรม
2.
-นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
86.23 85.64 11.34 10.38 2.43 3.98
กิจกรรม
สถานที่ เวลา เหมาะสมในการ
3.
83.24 84.62 13.46 13.54 3.3 1.84
จัดกิจกรรม
นักเรียนปฏิบัติตามประชาธิปไตย
4.
85.26 86.47 12.42 12.35 2.32 1.18
ได้
นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรม
5.
86.57 87.24 12.13 9.46 1.3 3.3
วันรัฐธรรมนูญ
นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจใน
6.
87.35 87.68 11.48 10.35 1.17 1.97
ความเป็นประชาธิปไตย
รวมสรุป
85.77
11.81
2.42
จากตารางสรุปความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมในภาพรวมในระดับมากถึงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 97.58 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1.ขั้นเตรียมการประชาสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 96.85
2.ลักษณะกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม
คิดเป็นร้อยละ 96.80
3.สถานที่ เวลา เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 97.43
4.นักเรียนปฏิบัติตามประชาธิปไตยได้
คิดเป็นร้อยละ 98.25
5.นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
คิดเป็นร้อยละ 97.7
6.นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นประชาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ 98.43
จากข้อคิดเห็นของนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปในปีการศึกษาต่อไป
สรุปผลการประเมินบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้
1.บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
2.บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
-เพื่อนักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ คิดเป็นร้อยละ 97.7
-เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นประชาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ 98.43

น้อย
ครู นร.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สรุปกิจกรรม
กิจกรรมวันยุทธหัตถี

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมวันยุทธหัตถีปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์ และหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : ภารกิจด้านกิจการนักเรียนข้อ 5 เป้าหมายข้อ ที่ 5
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ข้อ 1, 3
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความสำคัญของวันยุทธหัตถี
2. เพื่อส่งเสริมความรู้สึกรักภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและความเป็นคนไทย
3. เพื่อกระตุ้นเตือนให้รู้จักหน้าที่ของคนไทยที่ควรมีต่อชาติ
เป้าหมาย
1. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถี คิดเป็นร้อยละ 100
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมวันยุทธหัตถีและมีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย อยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85
1. การเตรียมการ ( Plan )
วางแผนการจัดกิจกรรมในปฏิทินงานประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 กำหนดจัด
กิจกรรมในวันที่ 17 มกราคม 2563
ในปีการศึกษา 2562 จัดกิจกรรม ดังนี้
- จัดป้ายนิเทศความรู้ เรื่อง วันยุทธหัตถี
- นำเสนอความรู้ช่วงเสียงตามสายเกี่ยวกับวันยุทธหัตถี พร้อมเปิดเพลงปลุกใจให้รักชาติและการแสดงลีลา
ประกอบเพลงรากไทย เราสู้ และละครสั้นเล่าประวัติวันยุทธหัตถีในช่วงกิจกรรมยามเช้า
2. การดำเนินงาน ( Do )
วันเดือนปี
การดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
13
มกราคม 2563 2.1 จัดป้ายนิเทศความรู้ เรื่องวันยุทธหัตถี นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์
บริเวณใต้อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นางบุญเรือน
รัชตารมย์
14 - 17 มกราคม 2563
2.2 เปิดเพลงปลุกใจให้รักชาติและช่วง
นางสาวอรรัมภา วังมูล
กิจกรรมยามเช้า
นางสาวจรัสศรี
ศรีรัตนวิบูลย์
นางสาวรัตติกาล ชุนวร
17
มกราคม 2563
2.3 เปิดเพลงปลุกใจให้รักชาติและช่วง
กิจกรรมยามเช้า
2.4 แสดงลีลาประกอบเพลงรากไทย
นางสาวอรรัมภา วังมูล และนักเรียนชมรม
นาฏศิลป์ ป. 3 - 6

วันเดือนปี

การดำเนินงาน
2.5 ละครสั้นเล่าประวัติวันยุทธหัตถี

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.กัลยานี เจริญลา
ป.6/1
ด.ญ.ธวัลรัตน์ สรรพธนาวัต ป.6/1
ด.ญ.ศศิกานต์ ม่วงรัตน์
ป.6/1
ด.ญ.รีฮาน
ก๊าซ
ป.6/1
ด.ช.ธนภัทร
ดีจริงตระกูล ป.6/2
นางสาวอรรัมภา วังมูล และนักเรียนชมรม
นาฏศิลป์

2.6 แสดงลีลาประกอบเพลงเราสู้

17 – 24 มกราคม 2563

2.7 ควบคุมเพลง / เสียงประกอบการ
แสดง
2.8 เครื่องเสียง
2.9 ถ่ายภาพ
2.10 ตอบคำถามสารานุกรมไทยเกี่ยวกับ
วันยุทธหัตถี

ด.ช.ภูริวัจน์

ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์

งบประมาณ
1,500
บาท (เฉลี่ยทุกรายการ)
3. การประเมินกิจกรรมวันวันยุทธหัตถี( Check )
มากที่สุด
รายการ
ครู
นร.
1. นักเรียนได้รับความรู้จากป้ายนิเทศ
38.47 42.58
วันยุทธหัตถี
2.นักเรียนพอใจที่ได้/การแสดงบนเวที
53.85 63.37
3.นักเรียนได้เห็นแบบอย่าง/ข้อคิดที่ดี จาก 61.53 73.27
การชมละคร / ลีลาประกอบเพลง
4.นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับวันยุทธ 30.77 26.74
หัตถีไปถ่ายทอดต่อผู้อื่นได้
5.นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทย 61.53 75.25
และความเป็นไทย
สรุปรวม
52.74

รัตน์ชัยวงศ์ ป.6/1

นายกันตวัฒน์ เมืองเกษม
นายอนุกูล
เชือ้ มอญ
นางสาวชลิดา เพชรรัตน์

มาก
ปานกลาง
น้อย
ครู
นร. ครู
นร. ครู
นร.
61.53 54.45 2.97
46.15 33.66 30.77 23.76 7.70

2.97
2.97

-

-

53.85 63.37 15.38 9.89

-

-

38.47 22.78

-

-

42.87

-

1.97
4.39

จากแบบประเมินบรรลุตามเป้าหมายในภาพรวมระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
95.61สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินรายข้อพบว่า

-

- นักเรียนความรู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและความเป็นไทยระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ98.03สูง
กว่าเป้าหมายที่กำหนด
- นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับวันยุทธหัตถีไปถ่ายทอดต่อผู้อื่นได้ ระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 90.11
- นักเรียนได้เห็นแบบอย่างที่ดี จากพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนเรศวรระดับมากถึง
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.03
- นักเรียนพอใจที่ได้ชมการแสดงละครและลีลาประกอบเพลงเราสู้ และเพลงรากไทย ระดับมากถึงมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.03
- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างน้อย 1 รายการ อาทิชมละครสั้นเล่าประวัติวันยุทธหัตถี/ลีลา
ประกอบเพลงรากไทย เพลงเราสู้ฟังและร้องเพลงปลุกใจในช่วงกิจกรรมยามเช้าศึกษาความรู้จากป้ายนิเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
จากแบบประเมินโดยผู้ปกครอง
ข้อ
รายการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
1 กิจกรรมที่จัดให้ความรู้และมีความน่าสนใจ
28.57
71.43
2 กิจกรรมที่จัดเพียงพอและเหมาะสมกับนักเรียน
42.86
57.14
3 กิจกรรมที่จัดกระตุ้นความรู้สึกรักและภูมิใจในความเป็นไทย
42.86
57.14
รวมเฉลี่ย
38.10
61.90
ในภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันยุทธหัตถี ด้านการให้ความรู้ การกระตุ้นให้เกิด
ความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100
จากการเขียนสะท้อนความรู้สึกของนักเรียน
ด.ช.ภัทรพล ชนะชัย : รู้สึกประทับใจ ตื่นเต้นที่การแสดงออกมาสมบูรณ์ สนุกเร้าใจน้อง ๆ ที่ชมการแสดง ได้ข้อคิด
ว่าเราต้องกตัญญูต่อชาติ ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษไทยที่ปกป้องแผ่นดินให้เราได้อยู่สืบมาจนถึงทุกวันนี้
ด.ช.ธีรวัฒน์ หมั่นถนอม : ฉากต่อสู้ให้อารมณ์ ความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติไทย ได้รู้ว่าคนไทยยอมเสียสละเลือดเนื้อ
และชีวิตเพื่อให้ยังมีชาติไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้
ด.ญ.วรัชญา มณีกุล : ไม่ว่าเราจะทำอะไรให้วางแผนอย่างรอบคอบ อย่ากลัวอุปสรรคและความรู้เปรียบเหมือนดาบ
ที่เราจะใช้ฝ่าฟันอุปสรรคลงได้
ด.ญ.กมลวรรณ เทียมสุข : ทุกคนควรรักชาติของตน กล้าหาญที่จะปกป้องชาติเหมือนสมเด็จพระนเรศวรที่ไม่ยอมให้
ใครมาทำลายประเทศของท่านได้
ด.ญ.ศศิกานต์ ม่วงรัตน์ : จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันยุทธหัตถี เพื่อเล่าถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังฟัง
ด.ญ.สกาวรัตน์ สิงขรณ์ : ตื่นเต้นกับท่ารำเพลงรากไทยมีความอ่อนช้อย สง่างาม
ด.ช.ธนภัทร ดีจริงตระกูล : รู้สึกภูมิใจในประเทศไทยที่มีกษัตริย์ทรงทำศึกยุทธหัตถี แต่ก็ไม่ควรทำสงครามกันควร
เจรจากันด้วยสันติ
ด.ช.ศุภณัฐ อมรแสงทอง : รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนน่วมในกิจกรรมที่สะท้อนถึงวีรกรรมของพระองค์ท่าน ถ้าพระ
นเรศวรไม่สามารถเอาชนะพระมหาอุปราชาได้ ประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีอิสรภาพเหมือนทุกวันนี้
ด.ญ.นภัสกร มะหันต์ : ชอบกิจกรรมวันยุทธหัตถีมากเพราะมีการแสดงจินตลีลาที่สวยงาม ละครก็แฝงไปด้วย
ความรู้ทำให้หนูรู้เรื่องราวของการทำยุทธหัตถีและความหมายของยุทธหัตถี อยากให้เพิ่มเวลาการแสดงเพราะสนุก

มาก และอยากขอบคุณนักแสดงด้วยค่ะ
4. ข้อควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป ( Action
1) จากผลการประเมินพบว่า ผู้ชมกิจกรรมชื่นชมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี การดำเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนดี การ
แสดงทุกชุดกระตุ้นให้เกิดความสำนึกรักและภาคภูมิใจในชาติ
2) การจัดกิจกรรมในปีต่อไปเห็นควรให้เพิ่ม กิจกรรมชมภาพยนตร์เกี่ยวกับตำนานสมเด็จพระนเรศวร จะ
ช่วยให้เด็กจดจำความรู้ และนำไปถ่ายทอดได้ดีมากขึ้น

สรุปกิจกรรม
วันมาฆบูชา

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวสุดารัตน์ สีดา และหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองแผนคุณภาพโรงเรียน ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อ4 เป้าหมายที่3
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. มาตรฐานที่3 ข้อที่1.1 (ข้อ1,2)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและสืบทอดพระพุทธศาสนา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ร้อยละ80
2.นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา คิดเป็นร้อยละ 80
การดำเนินงาน
1.การเตรียมงาน ( Plan )
หัวหน้าหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้จัดการประชุมคณะ
ครูในหมวด เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
2.การดำเนินงาน ( Do)
วัน / เดือน / ปี
1– 2 ก.พ. 2563

กิจกรรม
จัดป้ายนิเทศวันมาฆบูชา

3 – 7 ก.พ 2563

น้องระดับปฐมวัยได้รับฟังเสียงตามสาย
จากพี่ประถมที่ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ
วันมาฆบูชาในช่วงเสียงตามสาย และช่วง
กิจกรรมยามเช้าและฟังเพลงวันมาฆบูชา

ผู้รับผิดชอบ
คุณครูสุดารัตน์ สีดา
คุณครูวศิน รัตนวราหะ
ด.ญ.ณธิดา
ลีละวงศ์
ด.ญ.ภัทรพร เชื้อเพชร
ด.ญ.ศศิประภา ชาญพิชิตวนิช

วัน / เดือน / ปี
4-6 ก.พ.2563

5-7 ก.พ.2563

กิจกรรม
-นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่1 ระบายสี
ภาพพระสงฆ์
-นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่2
ระบายสีภาพกิจกรรมที่ทำในวันมาฆบูชา
-นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่3 วาดภาพ
ตามจินตนาการเกี่ยวกับวันมาฆบูชา
-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ทำ
ใบงานตอบคำถามเกี่ยวกับวันมาฆบูชา
นักเรียนชมป้ายนิเทศ
- ร้องเพลงวันมาฆบูชาที่บริเวณหน้าเวที

ผู้รับผิดชอบ
คุณครูประจำชั้นปฐมวัยทุกคน
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6

คุณครูสุดารัตน์ สีดา
คุณครูพรเพ็ญ เริงโกมุท

ระยะเวลา 1 -10 ก.พ. 2563
งบประมาณ 500 บาท
• เพลงจากยูทูบวันมาฆบูชา
• ใบงานทุกระดับชั้น
3. การประเมินผลการจัดกิจกรรม(Check)
จากแบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
ผลการประเมินกิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2562
รายการประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
1.การประชาสัมพันธ์
90
10
2.การจัดป้ายนิเทศ
90
10
3.ความชัดเจนของเนื้อหา
80
20
4.นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
90
10
5.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
80
20
6.นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาใน
90
10
การร่วมอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
7.นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา
100
สรุป
90
10
-

น้อย
-

จากตารางสรุป ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมนี้ในตารางอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 100

2. การจัดป้ายนิเทศ
คิดเป็นร้อยละ 100
3. ความชัดเจนของเนื้อหา
คิดเป็นร้อยละ 100
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
6. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี คิดเป็นร้อยละ 100
7. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา
คิดเป็นร้อยละ 100
จากการสังเกตพบว่า
- คณะนักเรียนและคุณครูมีความสนใจในการจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
- คณะคุณครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงวันมาฆบูชา
สรุปผลการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1.บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ คิดเป็นร้อยละ 100
2.บรรลุเป้หมายเชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 100
4.ข้อเสนอแนะ (Action)
การจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ควรมีการร้องเพลงและมีลีลาประกอบเพลงโดยจะมีป้ายชื่อวันมาฆบูชาให้
เด็ก ๆ ได้ถือประกอบการร้องเพลงมาฆบูชาเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เคลื่อนไหวท่าทาง ให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น

สรุปกิจกรรม
ทันโลก ทันเหตุการณ์

ปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมทันโลก ทันเหตุการณ์ ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบ ครูชลิดา เพชรรัตน์
หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์ เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป
เป็นผู้มีนิสัยสนใจใฝ่หาความรู้ และติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการจัดป้ายนิเทศ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อ3 เป้าหมายข้อที่3.6
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ.:มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักในการใฝ่ศึกษาหาความรู้
2. เพื่อเสริมความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์น่าสนใจทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ แก่นักเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับความรู้จากป้ายนิเทศ”ทันโลก ทันเหตุการณ์ “คิดเป็นร้อยละ 80
เชิงระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 – 6 มีนาคม 2563 )
การดำเนินการ
1.การวางแผน (Plan)
1.1ท่านผู้อำนวยการประชุมหัวหน้าระดับและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
1.2 คุณครูเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม ในรูปแบบของการจัดป้ายนิเทศ
1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ”ทันโลก ทันเหตุการณ์
1.4ดำเนินกิจกรรมตามแผนและวันเวลาที่กำหนดไว้

2.ขั้นปฏิบัติงาน (Do)
ลำดับ
1
2

3

ขั้นตอนการทำงาน

เวลา

ท่านผู้อำนวยการประชุมหัวหน้าระดับ หัวหน้าหมวดและคุณครูที่
15 พฤษภาคม 2562
รับผิดชอบ
คุณครูชลิดา เพชรรัตน์ทำตารางจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ
15 พฤษภาคม 2562
คณะคุณครู
ดังนี้ระดับช่วงชั้น
-ปฐมวัย
นางสาวธนินธ์ธร แดงทิม ประธาน
-คุณครูประจำชั้น เตรียมปฐมวัยและปฐมวัย1-3
นางสาวพัชรินทร์ ปาเบ้า
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
นางบุญเกื้อ มิ่งขวัญตา ประธาน
-คุณครูประจำชั้นปีที่ 1-2 และ
นางศศิเพ็ญ เพ็ญประภา , นายวศิน รัตนวราหะ ,
นางสาวอรรัมภา วังมูล ,นายอนุกูล เชื้อมอญ
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
นางประภาวดี เจริญโภคราช ประธาน
- คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และ
นายฐิตติวัฒน์ อิศรางกรู ณ อยุธยา ,นางสมพิศ ปาลกะวงศ์ ณ
อยุธยา , นางสาวเครือมาส บัวทอง,
นางสาวธมนวรรณ เกลื่อนเพ็ชร์
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
นางเบญจภรณ์ ฑีฆวาณิช ประธาน
-คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
นางสาวชลิดา เพชรรัตน์ ,นางสาวกชกร อนุตระกูล
นางสาวสุดใจ สิงทะบุตร , นายกันตวัฒน์ เมืองเกษม
-คุณครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละระดับช่วงชั้นจัดหาข้อมูลที่
ภาคเรียนที่1
น่าสนใจ จัดแสดงบนป้ายนิเทศบริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 21พฤษภาคม –
ระดับช่วงชั้นละ 3 สัปดาห์
30 กันยายน 2562
ภาคเรียนที่ 2
ระหว่างวันที่ 4
พฤศจิกายน2562
6 มีนาคม 2563

2.1 ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 – 6 มีนาคม 2563
2.2 งบประมาณ 2000 บาท

สถานที่
-ห้องประชุมชิน
โสภณพนิช
-ห้องสมุด

3.ผลการประเมินกิจกรรมจากแบบสอบถาม (Check)
1. จากการสังเกต
นักเรียน ,ครูและท่านผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมมีความพอใจในกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียน ,ครู และผู้ปกครองได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้จากป้ายนิเทศ
มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต
2. จากแบบประเมิน
ร้อยละ 97.17 นักเรียน ,ครู ผู้ปกครองได้รับความรู้จากป้ายนิเทศ
ผลการประเมินโครงการทันโลก,ทันเหตุการณ์
ครู

นร.

ผู้ปกครอง

ครู

นร.

ผู้ปกครอง

ครู

นร.

ผู้ปกครอง

85.38

86.23

86.23

12.46

11.43

12.47

2.19

2.34

1.3

-

-

-

2.

รูปแบบของการจัด
กิจกรรมเหมาะสม
ความรู้ที่ได้รับจากป้าย
นิเทศ

86.54

3.

ป้ายนิเทศที่จัดมีความ
น่าสนใจ

1.

4.
5.
6

นำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำ
วัน
สถานที่จัดมีความ
เหมาะสม
ระยะเวลาในการจัด
เหมาะสม

รวมสรุป

น้อย

ผู้ปกครอง

รายการประเมิน

ปานกลาง

นร.

ลำดับที่

มาก

ครู

มากที่สุด

87.24

85.46

12.43

10.52

11.35

1.03

2.24

3.19

-

-

-

87.48

86.34

86.32

12.54

13.45

11.38

1.2

1.12

2.3

-

-

-

86.23

85.15

86.35

11.43

12.45

12.46

2.34

2.4

1.19

-

-

-

85.36

86.42

85.46

13.14

11.23

12.54

1.5

2.35

2

-

-

-

85.36

82.68

85.34

12.38

15.23

14.23

2.26

2.09

0.43

86.05

85.68
85.86

85.86 12.39 12.38 12.41 2.40
12.39

1.99
2.04

1.74

-

-

-

3.ผลการประเมินกิจกรรมจากแบบสอบถาม (Check)
1. จากการสังเกต
นักเรียน ,ครูและท่านผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมมีความพอใจในกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียน ,ครู และผู้ปกครองได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้จากป้ายนิเทศ
มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต
2. จากแบบประเมิน
นักเรียน ,ครู ผู้ปกครองได้รับความรู้จากป้ายนิเทศระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.17 มากกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 18.25
จากตารางสรุปผลการประเมินโครงการทันโลก,ทันเหตุการณ์ของนักเรียน ,ครู ผู้ปกครองที่ได้รับความรู้จาก
ป้ายนิเทศ เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1) รูปแบบของการจัดกิจกรรมเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 98.05

2) ความรู้ที่ได้รับจากป้ายนิเทศ
คิดเป็นร้อยละ 97.85
3) ป้ายนิเทศที่จัดมีความน่าสนใจ
คิดเป็นร้อยละ 99.17
4) นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
คิดเป็นร้อยละ 98.02
5) สถานที่จัดมีความเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 98.05
6) ระยะเวลาในการจัดเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 98.40
สรุปผลการประเมินและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
-ครู , นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองได้รับความรู้จากการศึกษาป้ายนิเทศอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.85 มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด
- ครู , นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองให้ความสนใจกับป้ายนิเทศอยู่ใน ระดับมาก
ถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 99.17
-ครู , นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 98.02
เชิงระยะเวลา
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
4. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป(Action)
นักเรียน
เห็นสมควรให้จัดโครงการเช่นนี้ต่อไป เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์และสามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ศึกษาจากป้ายนิเทศมามาป้องกันและปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
ได้
ครู
เป็นกิจกรรมที่ดีเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมเช่นนี้เพราะกิจกรรมมีที่ให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรงที่มี
ความหลากหลายนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการจัดป้ายนิเทศทั้งนี้นักเรียนสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบจึงอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเพื่อนักเรียนจะได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ พร้อม
ทั้งนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองได้
ผู้ปกครอง
เป็นกิจกรรมที่ดีเห็นสมควรให้จัดต่อไปในปีการศึกษา 2562 เพราะเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
บางอย่างผู้ปกครองไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันและนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

