
 
 

 
 

โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา  2562 
 

 

 



ชื่อโครงการ                     งานสัมพันธ์ชุมชน 
แผนงาน                         บุคลากรและสัมพันธ์ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ                     นางสมพิศ    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  /ครูในฝ่ายบุคลากรสัมพันธ์ชุมชน 
                                    ฝ่ายกิจการนักเรียน    ฝ่ายสถานท่ี  และฝ่ายธุรการการเงิน 
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ          ตลอดปีการศึกษา 2562  
1.หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับช้ันเตรียมอนุบาล-
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สถานท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ในย่านธุรกิจ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย 
ข้าราชการและธุรกิจส่วนตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนจึงได้น ำ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดขึ้น เชิญผู้ปกครองและผู้สนใจในละแวกใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
โรงเรียน หรือนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิ กิจกรรมทุนการศึกษาภายในและ
ภายนอก กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน กิจกรรมอำลา -อาลัย กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญ 
กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 
2.วัตถุประสงค ์
        1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
        2.เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
        3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความรักภาคภูมิใจในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง 
3.เป้าหมาย  
       -นักเรียน ครู ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังท่ีทางโรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 
       -นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และเห็นความสำคัญของการเข้าร่วม
กิจกรรม 
4.ระยะเวลา    ตลอดปีการศึกษา  2562 
5.สถานที่        โรงเรียนสมาคมสตรีไทยและชุมชนใกล้เคียง 
6.ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
                         ภารกิจ  ด้านบุคลากร / สัมพันธ์ชุมชนข้อท่ี 1  เป้าหมายข้อท่ี 1   
                                ด้านกิจการนักเรียนข้อท่ี 3 4 5 เป้าหมายข้อท่ี  3 4 5  
                      สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
7.การเตรียมการ ( Plan) 
          7.1 ประชุมคณะครูและรับทราบกิจกรรม 
          7.2 เสนอโครงการ แต่งต้ังกรรมการและดำเนินการประชุม 
          7.3 ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ 
          7.4 สรุปผล 



8.การดำเนินงาน (Do)          
          8.1 หัวหน้าโครงการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
         8.2 ประชุมวางแผนกิจกรรม ทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมท่ีผ่านมาและปรับปรุง 
         กิจกรรมท่ีจะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
       - กิจกรรมทุนการศึกษา(ทุนภายใน/ทุนภายนอก) 
         ครูเบญจภรณ์ ฑีฆวาณิชและครูสมพิศ  ปาลกะวงศ์ รับผิดชอบ โดยการสำรวจนักเรียนท่ีเรียนดีตลอดปี
การศึกษาของแต่ละปี  ลำดับท่ี 1 และ 2 ของแต่ละช่วงช้ัน นำเสนอช่ือต่อท่านผู้บริหารและฝ่ายธุรการการมอบทุนจุ
มอบในวันไหว้ครูของทุกปี ประสานงานกับเครือข่ายของโรงเรียนเพื่อหาทุนสนับสนุนอื่นๆ อาทิ สมาคมสตรีไทยใน
พระบรมราชินูปถัมภ์  มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ทุนจากบริษัททางด่วนกรุงเทพฯ เป็นต้น 
      - กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  
       ครูบุญเรือน    รัชตารมย์ รับผิดชอบแผ่นพับ / บันทึกการเข้า-ออก ของกิจกรรมท่ีโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน 
        ครูกชกร   อนุตระกูล รับผิดชอบ Website 
        ครูวศิน   รัตนวราหะและครูอรรัมภา   วังมูล   รับผิดชอบ  Facebook 
        ทางโรงเรียนมีข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครองโดยส่ือสารทาง จดการบ้าน แผ่นพับ จดหมายเวียน    
        Website  และ  Facebook  ของโรงเรียน 
       - กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย  ผู้ปกครองจะพบปะกับผู้บริหารและคุณครูประจำช้ันเพื่อรับทราบนโยบายและ
การพัฒนาของนักเรียนได้เทอมละ 1 ครั้ง ตามตารางท่ีแจ้งไว้ในปฏิทินการศึกษา 
        - กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญ  ครูฐิตติวัฒน์  อิศรางกรู ณ อยุธยา ร่วมกับ 
ครูศศิพ็ญ  เพ็ญประภา 
       - กิจกรรมที่ หน่ วยงานภายนอกมาใช้สถานที่ ในการจัด กิจกรรมเผยแพ ร่ความ รู้และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่นๆ ครูพิชชาภา  อติชน รับผิดชอบกิจกรรมและประสานงานร่วมกับครูศศิเพ็ญ  เพ็ญประภา 
9.งบประมาณ    25,000  บาท 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
     -ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียง   
     -เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 
11. สรุปและประเมินผล  
      -ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยการสังเกต สัมภาษณ์ การจดบันทึก และประเมิน หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 
      - นำผลประเมินในการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงหาข้อแก้ไขในการดำเนินงานครั้งต่อไป 
 
 

ลงช่ือ........................................                                 ผู้อนุมัติโครงการ..................................... 
(นางสมพิศ    ปาลกะวงศ์)                                              (นางสาวจินตนา    ธรรมวานิช ) 
ผู้เสนอและผู้รับผิดชอบโครงการ                                              ผู้จัดการและผู้อำนวยการ 

 



 

 

 
 

สรุปกิจกรรม 
ทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2562 



สรุปกิจกรรมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบ   นางสมพิศ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา         

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจมีความขึ้น-ลง ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเมืองค่อนข้างสูง ผู้ปกครอง
มีภาระในการใช้จ่ายสูง ทางโรงเรียนได้มีนโยบายท่ีช่วยแบ่งเบาภาระในการดำรงชีวิต โดยการขอสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานนอกโรงเรียนเพื่อมอบให้แก่นักเรียนตลอดมา 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
ภารกิจด้านวิชาการ  ข้อท่ี  1 เป้าหมายข้อท่ี  2 
ภารกิจด้านกิจการนักเรียน    ข้อท่ี   1 เป้าหมายข้อท่ี 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. 
 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1,3.2,3.3 
 มาตาฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกำลังใจในการศึกษาหาความรู้  
 2.  เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนมีความพยายามในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
 3.  เพื่อเป็นแบบอย่างในการเรียนของนักเรียนอื่น ๆ ต่อไป 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ    
  - นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับทุนการศึกษาประเภท
เรียนดี คิดเป็นร้อยละ 85 
 เชิงคุณภาพ   

- นักเรียนพึงพอใจ ในกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85  
การดำเนินการ  (Plan)  

1. ท่านผู้อำนวยการประชุมหัวหน้าระดับ หัวหน้าหมวดและคุณครูท่ีรับผิดชอบจัดหาทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2. ท่านผู้อำนวยการช้ีแจงให้คุณครูท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษาผ่านทางหนังสือคำส่ังของโรงเรียน  
3. แต่งต้ังคุณครูท่ีรับผิดชอบสรรหานักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่าง ๆ  
4. คุณครูท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษาประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา
ประเภทเรียนดี มรรยาทดี และทุนมูลนิธิเกียรติร่วมมิตร 
 
 
 
 



ขั้นดำเนินการ (Do)  
ลำดับ ขั้นตอนการทำงาน วัน เวลา สถานที ่

1 ท่านผู้อำนวยการประชุมหัวหน้าระดับ หัวหน้า
หมวดและคุณครูท่ีรับผิดชอบจัดหาทุนการศึกษา 

ก่อนเปิดภาคเรียน ท่ี 1 ห้องประชุมชิน
โสภณพนิช 

2 คุณครูท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดหาทุนการศึกษา
ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา
นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ
ทุนการศึกษาต่าง ๆ 

ประมาณเดือน มิถุนายน ห้องสมุด 

3 ท่านผู้อำนวยการช้ีแจงให้คุณครูท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
เรื่องทุนการศึกษาผ่านทางหนังสือคำส่ังของ
โรงเรียน 

ประมาณเดือน มิถุนายน ห้องผประชุม
โสภณพนิช 

4 คุณครูท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบสรรหานักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษาในแต่ละ
ช่วงช้ัน ส่งรายช่ือท่ีคุณครูศิริพร เพ็ญประภา ตาม
ประเภททุนการศึกษา ดังนี้ 
1. ทุนมูลนิธิเกียรติร่วมมิตร 
2. ทุนเรียนดี 
3. ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโรงเรียนราษฎร์ 
4. ทุนอาหารกลางวัน 
5. ทุนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
6. ทุนคณะกรรมการบริหารสมาคมสตรีไทยแห่ง
ประเทศไทย 

ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 
- เดือนมกราคม 2563 

ห้องเรียน 

5 นักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา
ตามลำดับ 

ตามวัน เวลา ท่ีเจ้าของทุน
กำหนด 

- 

 
งบประมาณทุนเรียนดี ๑๐,๘๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 



การประเมินการจัดกิจกรรม (Check) 
1. จากแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด ปรับปรุง 

1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 97.85 2.15 - - - - 
2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 98.23 1.77 - - - - 
3 นักเรียนได้รับประโยชน์จาก

ทุนการศึกษา 
99.32 0.68 - - - - 

4 ทุนการศึกษาเหมาะสมกับนักเรียน 98.65 1.00   0.35 - - - 
5 ควรจัดหาทุนการศึกษาอื่น 

เพิ่มเติมในปีการศึกษาต่อไป 
100 - - - - - 

รวมสรุป 98.81 1.12 0.06 - - - 

จากตารางสรุปความพึงพอใจในกิจกรรมทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 99.93  เมื่อพิจารณารายด้าน ในระดับมากถึงมากท่ีสุดดังนี้ 

๑. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม    คิดเป็นร้อยละ  100 
๒. ความเหมาะสมของกิจกรรม    คิดเป็นร้อยละ  100 
๓. นักเรียนได้รับประโยชน์ในการจัดหาทุนการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  100 
๔. ทุนการศึกษาเหมาะสมกับนักเรียน   คิดเป็นร้อยละ   99.65 

  ๕. ควรจัดหาทุนการศึกษาอื่นเพิ่มเติมในปีการศึกษาต่อไป คิดเป็นร้อยละ  100 

สรุปผลการประเมิน   
             ผลการจัดทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดทุกข้อ ดังนี้ 
เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับทุนการศึกษาประเภท
เรียนดี คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน  ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ในกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้คิด
เป็นร้อยละ 15  

 
 
 
 



ทุนภายในโรงเรียน 
         ทุนการศึกษาพร้อมวุฒิบัตร สำหรับนักเรียนท่ีเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 มอบในวันท่ี 8 มิถุนายน 2562 
ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก 
        -ทุนอนุสรณ์”อาจารย์สมถวิล  สังขะทรัพย์ “ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสมาคมสตรีไทย มอบทุนจำนวนเงิน 
         1,200 บาท 
        -ทุนอนุสรณ์ “ ประเลส  เกษตรสุวรรณ “ อดีตผู้จัดการและครูใหญ่ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย จำนวน 
1,200  บาท 
          - ทุนจากโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ให้เป็นทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 9.000 บาท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
1. เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีสุวัจรีย์  ช้ัน ป.1/2 ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ัน ป.2/1 
2. เด็กหญิงวริศรา  แท่นรัตน์ ช้ัน ป.1/1 ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ัน ป.2/2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
1. เด็กหญิงนรินทร์ดา บุญช ู  ช้ัน ป.2/1 ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ัน ป.3/1 
2. เด็กหญิงนิชธาวัลย์ แหวนแก้ว ช้ัน ป.2/1 ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ัน ป.3/2 
ชั้นประถมศึกษา 3 
1. เด็กหญิงอารณีย์  พินิจดวง ช้ัน ป.3/2 ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ัน ป.4/2 
2. เด็กชายชนะพล  กิจการเจริญสิน ช้ัน ป.3/1 ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ัน ป.4/1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
1. เด็กหญิงลักษมณ  ศรีเมือง  ช้ัน ป.4/2 ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ัน ป.5/2 
2. เด็กหญิงทัศนนันท์ โสดานา  ช้ัน ป.4/1 ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ัน ป.5/1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
1. เด็กหญิงณธิดา  ลีละวงศ์  ช้ัน ป.5/1 ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ัน ป.6/2 
2. เด็กหญิงกมลวรรณ เทียมสุข  ช้ัน ป.5/1 ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ัน ป.6/1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1. เด็กหญิงธัญวรัตน ์ ยังเต๊ะ  ช้ัน ป.6/1 ปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
2. เด็กหญิงโยษิตา  โหนา  ช้ัน ป.6/2 ปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอปถัมภ์ฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ทุนจากคณะผู้บริหารสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ จำนวน 10 ทุน ดังนี้ 
1. เด็กหญิงอรสา  เมืองเกษม ช้ันปฐมวัยปีท่ี 2/1 
2. เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณปัญญา ช้ันปฐมวัยปีท่ี 2/1 
3. เด็กชายปกรณ์  ศรีด้วง  ช้ันปฐมวัยปีท่ี 2/2 
4. เด็กชายศุภวิชญ์  พรมใจจอม ช้ันปฐมวัยปีท่ี 3/1 
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประสานเสือ ช้ันปฐมวัยปีท่ี 3/1 
6. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แข่งหมอก ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  แย้มสำรวล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 
8. เด็กชายชลธร  อรรคบุตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 
9. เด็กหญิงณิชชา  บุญประถัมภ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 
10. เด็กชายภารุศ  เพชรรัตน์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนภายนอกโรงเรียน 

 ทุนเพือ่การพัฒนาโรงเรียน จากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 12 

มิถุนายน 2562 

 

  

  

 

ทุนเพือ่การพัฒนาโรงเรียน ในกิจกรรมทางด่วนเพื่อประชาชน ณ การทางพิเศษจตุจักร เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 

2562 

 

 

 



ทุนจากมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน ดังนี้ 
1.  เด็กหญิงจุฑามาศ แย้มสำรวล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 
2.  เด็กหญิงพัชรรีรัตน ์ ใจเดียว  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
3.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วภู  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
4.  เด็กหญิงณิชชา บุญประถัมภ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 
5.  เด็กชายภารุศ  เพชรรัตน์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 

 
ทุนจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์   ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์   จำนวน 10 ทุน ดังนี้ 

1.  เด็กหญิงอรสา เมืองเกษม ช้ันปฐมวัยปีท่ี 2/1 
2.  เด็กชายปรวิศ แข่งหมอก ช้ันปฐมวัยปีท่ี 2/1 
3.  เด็กชายปกรณ์ ศรีด้วง  ช้ันปฐมวัยปีท่ี 2/2 
4.  เด็กชายศุภวิชญ์ พรมใจจอม ช้ันปฐมวัยปีท่ี 3/1 
5.  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประสานเสือ ช้ันปฐมวัยปีท่ี 3/1 
6.  เด็กหญิงหนึ่งธิดา แข่งหมอก ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
7.  เด็กชายอนาวิล นิ่มเจริญ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 
8.  เด็กหญิงพิชชานันท์ งามดอกไม ้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 
9.  เด็กหญิงณิชชา บุญประถัมภ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 
10.  เด็กชายภารุศ เพชรรัตน์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 
ทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์จำกัด  

มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของคุณครุบุญเรือน   รัชตารมย์ และคุณครูนพวรรณ พรรัตนพนัธุ์  

จำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

สรุปกิจกรรม 
สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2562 



สรุปกิจกรรมสายสมัพันธ์บ้านและโรงเรียน   ปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบ          ครูสมพิศ      ปาลกะวงศ์   ณ อยุธยา   
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน        :  ภารกิจด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน ข้อท่ี1 
                                                         เป้าหมายข้อท่ี 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ.    :  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ข้อ 1,3,8,9,10 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
การศึกษา 
ผลการดำเนินกิจกรรม 
           ในปีการศึกษา 2562 ได้เผยแพร่ความรู้จากแผ่นพับ 4 ฉบับ 
            -ครั้งท่ี 1 เดือนมิถุนายน 2562  
            -ครั้งท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2562 
            -ครั้งท่ี 3 เดือนพฤศจิกายน 2562 
           - ครั้งท่ี 4 เดือนมกราคม  2562 
           
ผู้รับผิดชอบ Website   ครูกชกร    อนุตระกูล ,ครูเครือมาส   บัวทอง  ,ครูชลิดา  เพชรรัตน์ ,ครูพรเพ็ญ  เริงโกมุท 
           โรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมกับบริษัท Position Front PageInternational Co.,Ltd ได้จัดทำ Website
ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่สาธารณชน โดยเข้าไปดูท่ี 
www.samakhomsatreethai.ac.th    งบประมาณ 1,831.84 ต่อเดือน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ผู้รับผิดชอบ Facebook   ครูวศิน รัตนวราหะ , ครูอรรัมภา  วังมูล, ครูสุดใจ  สิงทะบุตร,  
ครูกันตวัฒน์ เมืองเกษม,ครูธนนิธ์ธร  แดงทิม 
           นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมท่ีบุตรหลานได้เรียนรู้ตามสาระต่าง ๆ กิจกรรมของ
ทางโรงเรียน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์จาก Facebook โรงเรียน โดยพิมพ์คำว่า  โรงเรียนสมาคมสตรี
ไทยแฟนเพจ มีผู้กด Like   1,771    คน  หรือ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย แผนกอนุบาล มีผู้กด Like  277 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปกิจกรรมหน่วยงานภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

       เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาขอใช้สถานท่ีจัดกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ในปีการศึกษา 2561 มีหน่วยงานเข้ามาติดต่อและเผยแพร่หลายหน่วยงาน 

 

      
 

 

 

 

วันท่ี 10  กรกฎาคม  2562 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ช่ันแนล เปิดศูนย์บริการท่ีโรงเรียน

สมาคมสตรีไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับคุณครูผู้ปกครองและผู้ท่ีสนใจในชุมชนใกล้โรงเรียน 

   

 

 

 

 

วันท่ี 31 มกราคม 2563   สำนักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬาเข้ามาให้การตรวจสอบสมรรถภาพให้กับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1-6 

 
 

 

 

 

 

 

ได้รับบริการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากคลินิกทันตแพทย์อนุสรณ์

และคลินิกทันตแพทย์สมรักษ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) 



  

 

 

 

 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563  ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน” ครั้งท่ี 2 / 2562 ระดับช้ันเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อได้ทราบถึงพฤติกรรมและการเรียนของ
บุตรหลานของท่านท่ีผ่านมา เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการสนับสนุนและช่วยเหลือบุตรหลานของท่านในแต่ละด้านให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี  กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้กับนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ผู้ปกครองเสมอมา ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 15 มกราคม 2563  ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตราชเทวี เป็น

การสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ เพื่อให้คณะครู นักเรียน 

และนักการ ภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย ท้ังนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่ีเข้า

ให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

สรุปกิจกรรม 
สุขภาพดีมีสุข 
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สรุปกิจกรรมสุขภาพดีมีสุข  ปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             ครูสมพิศ     ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน   :  ภารกิจด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสมศ.   :  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3.2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
             เพื่อให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ตระหนักในเรื่องสุขภาพและดูแล
ตนเองให้ปราศจากโรคภัยต่างๆ 
เป้าหมาย 
            - เชิงปริมาณ   
             คุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ  ผู้ปกครองและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 
            - เชิงคุณภาพ 
             คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ละเลยการไปโรงพยาบาลเพื่อ
ตรวจสุขภาพ  คิดเป็นร้อยละ  90         
การดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2562 ทางโรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนลได้ติดต่อประสานงานมาทางโรงเรียน
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่คุณครู ผู้ปกครอง และบุคคลท่ีสนใจ 
   1.การวางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมครูในฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน   แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องดูแลพนักงานและสถานท่ี 
1.2 ประสานงานกับฝ่ายธุรการว่าทางโรงพยาบาลได้ติดต่อมาแล้วหรือไม่ 
1.3 นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 

    2. ข้ันปฏิบัติงาน (Do) 

 ลำดับท่ี ข้ันตอนการทำงาน เวลา สถานท่ี 
1 ฝ่ายธุรการรับทราบข้อมูลจากโรงพยาบาล

บางปะกอก9 อินเตอร์เนช่ันแนล  
26  มิถุนายน  2562 ห้องธุรการ 

2 ฝ่ายธุรการนำเรื่องและรายละเอียดเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาและขออนุมัติ 

26 มิถุนายน 2562 ห้องธุรการ 

3 แจ้งคุณครูฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนเพื่อ
เตรียมการ 

 2 กรกฎาคม  2562 ห้องธุรการ 

 

 

 



ลำดับท่ี ข้ันตอนการทำงาน เวลา สถานท่ี 

  4 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครู ผู้ปกครองและ
ประชาชนในละแวกใกล้เคียงของโรงเรียน
ทราบว่า วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 
โรงพยาบาลบางปะกอก 9อินเตอร์เนช่ัน
แนลจะมาบริการตรวจสุขภาพ คัดกรอง
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
มะเร็งปากมดลูก ตรวจหาระดับน้ำตาลใน
เลือด ตรวจไขมัน โดยให้บริการฟรีใน
ช่วงเวลา 7.30-12.00น.ช้ันล่างใต้อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 

   5  กรกฏาคม  2562 บริเวณหน้าเสาธง 

5 ดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพ 10 กรกฎาคม 2562  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ/
ห้องพยาบาลช้ัน 

6 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 26  กรกฎาคม 2562 ห้องเรียนช้ันป.3/1 

 
งบประมาณ   ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ 
                   ของว่างและน้ำด่ืม 500 บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3.ผลการประเมินกิจกรรม(Check) 
      3.1 จากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการสุขภาพดีมีสุข ประจำปีการศึกษา 2561 

 
ข้อ 

 
รายการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
ผป. ครู นร. ผป. ครู นร. ผป. ครู นร. ผป. ครู นร. 

1 การเตรียมการ
ประชาสัมพันธ์ 

100 100 100 - - - - - - - - - 

2 สถานท่ีให้บริการ 87.32 85.35 86.34 10.32 12.57 12.34 2.36 2.08 1.32 - - - 
3 ความมีมาตรฐาน 100 100 100 - - - - - - - - - 
4 ระยะเวลาการให้บริการ 100 100 100 - - - - - - - - - 
5 ความพึงพอใจในการร่วม

กิจกรรม 

100 100 100 - - - - - - - - - 

สรุป 97.46 97.07 97.27 2.06 2.51 2.47 0.47 0.42 0.26    
 
3.2 จากการแสดงความคิดเห็น 
      ด้านครู 
          กิจกรรมตรวจสุขภาพ คุณครูทุกคนมีความพึงพอใจดีมาก 
     ด้านผู้ปกครอง  
          กิจกรรมท่ีจัดนี้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมพอสมควร เนื่องจากเป็นเวลา
ทำงานทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
     ด้านนักการภารโรง 
         กิจกรรมตรวจสุขภาพ นักการภารโรงมีความพึงพอใจ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
4.ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป (Action) 
         ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะว่าทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
หันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น  
 

 
 
  

 
 
 

 

 


