งานสานักงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1. นางพิมพ์ภัทร ภาโยธี
2. นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
3. นางชัชชญา เอกศิริ
ผลการปฏิบัติงาน
วัน/เดือน/ปี
ทีจ่ ัดกิจกรรม
11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
5 สิ งหาคม พ.ศ. 2558
16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
18 - 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
20 มกราคม พ.ศ. 2559
8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หัวหน้ า
เจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ พิธีไหว้ครู ประจาปี การศึกษา 2558
กิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการ หัวข้อ “ ภัยใกลัตวั และศิลปะ
ป้ องกันตัว” ปี 2558
โครงการ พิธีไหว้ครู ประจาปี การศึกษา 2559
โครงการ อดเปรี้ ยวไว้กินหวาน ปี การศึกษา 2559
กิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการ หัวข้อ “ สิ ทธิของเราเรี ยกร้องได้”
ปี 2559
โครงการ พิธีไหว้ครู ประจาปี การศึกษา 2560

หมายเหตุ

สรุ ปและประเมินผล/ภาพกิจกรรม
1.โครงการ พิธีไหว้ ครู ประจาปี การศึกษา 2558
สรุ ปผลการดาเนินงาน
1.ระยะเวลาในการดาเนินงาน
11 มิถุนายน 2558
2.สถานทีด่ าเนินการ
หอประชุมโรงเรี ยนโพธิ์ ไทรพิทยาคาร
3.งบประมาณ
5,100 บาท
4.เป้าหมาย
4.1 นักเรี ยนโพธิ์ ไทรพิทยาคาร จานวน 1,278 คน เข้าร่ วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู จานวน 1,231
คน คิดเป็ นร้อยละ 96.32
4.2 ครู และบุคลากรภายในโรงเรี ยนปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินกิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 100

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจาปี การศึกษา 2558

2.กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้ อ “ ภัยใกลัตัวและศิลปะป้องกันตัว” ปี 2558
สรุ ปผลการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาการดาเนินงาน
2. สถานทีด่ าเนินการ
3. งบประมาณ
4. การบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
เชิงปริมาณ :
เป้ าหมาย
ผลการดาเนินงาน
เชิ งคุณภาพ :
เป้ าหมาย
ผลการดาเนินการ
เป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นกิจกรรม
เชิงเวลา :
เป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นกิจกรรม

5 สิ งหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น.
หอประชุมโรงเรี ยนโพธิ์ ไทรพิทยาคาร
2,500 บาท

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งหมด 817 คน
มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งหมด 817 คน
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม ร้อยละ 60
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม ร้อยละ 65.22
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ร้อยละ 60
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ร้อยละ 71.74
จัดกิจกรรมในวันที่ 5 สิ งหาคม 2558
จัดกิจกรรมในวันที่ 5 สิ งหาคม 2558

ภาพกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้ อ “ ภัยใกลัตัวและศิลปะป้องกันตัว” ปี 2558

3.โครงการ พิธีไหว้ ครู ประจาปี การศึกษา 2559
สรุ ปผลการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาการดาเนินงาน
16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
2. สถานทีด่ าเนินการ
หอประชุมโรงเรี ยนโพธิ์ ไทรพิทยาคาร
3. งบประมาณ
11,000 บาท
4. การบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
เชิงปริมาณ :
เป้ าหมาย
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 1,273 คน
ผลการดาเนิ นงาน
มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 1,265 คน
เชิ งคุณภาพ :
เป้ าหมาย
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 86.77
เป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นกิจกรรม
เชิงเวลา :
เป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นกิจกรรม

ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 89.06
จัดกิจกรรมในวันที่ 16 มิถุนายน 2559
จัดกิจกรรมในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจาปี การศึกษา 2559

4.โครงการ อดเปรี้ยวไว้กนิ หวาน ปี การศึกษา 2559
สรุ ปผลการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาการดาเนินงาน
2. สถานทีด่ าเนินการ
3. งบประมาณ
4. การบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
เชิงปริมาณ :
เป้ าหมาย
ผลการดาเนินงาน
เชิ งคุณภาพ :
เป้ าหมาย
ผลการดาเนินการ
เชิงเวลา :
เป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นกิจกรรม

18 - 19 สิ งหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น.
หอประชุมโรงเรี ยนโพธิ์ ไทรพิทยาคาร
ได้รับเงินอุดหนุ นจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ จานวน 16,000 บาท

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งหมด 100 คน
มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งหมด 95 คน
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม ร้อยละ 97.89
จัดกิจกรรมในวันที่ 18 - 19 สิ งหาคม 2559
จัดกิจกรรมในวันที่ 18 - 19 สิ งหาคม 2559

ภาพกิจกรรม โครงการ อดเปรี้ยวไว้กนิ หวาน
ปี การศึกษา 2559

4.กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้ อ “ สิ ทธิของเราเรียกร้ องได้ ” ปี 2559
สรุ ปผลการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาการดาเนินงาน
2. สถานทีด่ าเนินการ
3. งบประมาณ
4. การบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
เชิงปริมาณ :
เป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นงาน
เชิ งคุณภาพ :
เป้ าหมาย
ผลการดาเนินการ
เป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นกิจกรรม
เชิงเวลา :
เป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นกิจกรรม

20 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
หอประชุมโรงเรี ยนโพธิ์ ไทรพิทยาคาร
2,500 บาท

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งหมด 140 คน
มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งหมด 140 คน
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม ร้อยละ 60
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม ร้อยละ 71.07
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ร้อยละ 60
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ร้อยละ 63.57
จัดกิจกรรมในวันที่ 20 มกราคม 2559
จัดกิจกรรมในวันที่ 20 มกราคม 2559

ภาพกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้ อ “ สิ ทธิของเราเรียกร้ องได้ ” ปี 2559

5.โครงการ พิธีไหว้ ครู ประจาปี การศึกษา 2560
สรุ ปผลการดาเนินงาน
2.1เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ :
1. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนโพธิ์ ไทรพิทยาคารเข้าร่ วมกิจกรรม ร้อยละ 100
2.นักเรี ยนโรงเรี ยนโพธิ์ ไทรพิทยาคารเข้าร่ วมกิจกรรมร้อยละ 98.85
3.นักเรี ยนแสดงออกถึงความเคารพและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณในสถานศึกษาร้อยละ
98.85
4.นักเรี ยนทุกระดับชั้นมีพานดอกไม้และพานธูปเทียนสาหรับแสดงความเคารพต่อพระคุณครู
ร้อยละ 100
ด้ านคุณภาพ :
1. นักเรี ยนได้แสดงออกถึงความเคารพและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณในสถานศึกษาด้วย
ความเต็มใจ อยูใ่ นระดับ ดีมาก (4.46) คิดเป็ นร้ อยละ 89.20
2.นักเรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของความกตัญญูกตเวทีและปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีความกตัญญู
กตเวทีอยูเ่ สมอ อยูใ่ นระดับ ดีมาก (4.31) คิดเป็ นร้ อยละ 86.20
3.นักเรี ยน ครู และบุคลากรของโรงเรี ยนโพธิ์ ไทรพิทยาคารมีความพึงพอใจในภาพรวม
กิจกรรมวันไหว้ครู อยูใ่ นระดับ ดีมาก (4.48) คิดเป็ นร้ อยละ 89.60
2.2ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8 มิถุนายน 2560
2.3สถานทีด่ าเนินการ
หอประชุมโรงเรี ยนโพธิ์ ไทรพิทยาคาร
2.4งบประมาณทีใ่ ช้
7,100 บาท

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจาปี การศึกษา 2560

