
งานส านักงานกจิการนักเรียน 
ผู้รับผดิชอบ  1. นางพมิพ์ภัทร   ภาโยธี  หัวหน้า 

                   2. นางสาวชัชญาณชิ  ปอทอง เจ้าหน้าที่ 
                       3. นางชัชชญา  เอกศิริ  เจ้าหน้าที่ 

ผลการปฏิบัติงาน 
  

วนั/เดือน/ปี 
ทีจั่ดกจิกรรม 

โครงการ/กจิกรรม หมายเหตุ 

11  มิถุนายน พ.ศ. 2558 โครงการ พิธีไหวค้รู  ประจ าปีการศึกษา  2558  
5  สิงหาคม พ.ศ. 2558 กิจกรรมเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ “ ภยัใกลตัวัและศิลปะ

ป้องกนัตวั” ปี 2558 
 

16  มิถุนายน พ.ศ. 2559 โครงการ พิธีไหวค้รู  ประจ าปีการศึกษา  2559  
18 - 19  สิงหาคม พ.ศ. 2559 โครงการ อดเปร้ียวไวกิ้นหวาน ปีการศึกษา 2559  
20  มกราคม พ.ศ. 2559 กิจกรรมเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ “ สิทธิของเราเรียกร้องได”้ 

ปี 2559 
 

8  มิถุนายน พ.ศ. 2560 โครงการ พิธีไหวค้รู  ประจ าปีการศึกษา  2560  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปและประเมินผล/ภาพกจิกรรม 
 
1.โครงการ พธีิไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2558 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 1.ระยะเวลาในการด าเนินงาน  11  มิถุนายน  2558 

 2.สถานทีด่ าเนินการ   หอประชุมโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 

 3.งบประมาณ    5,100  บาท 

 4.เป้าหมาย 

  4.1 นกัเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร  จ  านวน  1,278  คน  เขา้ร่วมกิจกรรมพิธีไหวค้รู  จ  านวน  1,231  
คน  คิดเป็นร้อยละ   96.32 
  4.2 ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

ภาพกจิกรรมวนัไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  



2.กจิกรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ ภัยใกลตััวและศิลปะป้องกนัตัว” ปี 2558 

สรุปผลการด าเนินงาน 
      1. ระยะเวลาการด าเนินงาน                  5  สิงหาคม  2558  เวลา  09.00 – 16.00 น. 
      2. สถานทีด่ าเนินการ                            หอประชุมโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 
      3. งบประมาณ                                      2,500  บาท 
      4. การบรรลุเป้าหมายของกจิกรรม 
 เชิงปริมาณ : 
  เป้าหมาย      ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  817  คน 
  ผลการด าเนินงาน                 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  817  คน 
 เชิงคุณภาพ : 
  เป้าหมาย      การบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  ร้อยละ 60 
  ผลการด าเนินการ                 การบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  ร้อยละ 65.22 
 
  เป้าหมาย      ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 60 
  ผลการด าเนินกิจกรรม          ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 71.74   
 เชิงเวลา : 
  เป้าหมาย       จดักิจกรรมในวนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 
  ผลการด าเนินกิจกรรม           จดักิจกรรมในวนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 
 

ภาพกจิกรรมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “ ภัยใกลตััวและศิลปะป้องกนัตัว” ปี 2558 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



3.โครงการ พธีิไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2559 

สรุปผลการด าเนินงาน 
      1. ระยะเวลาการด าเนินงาน                  16  มิถุนายน  2559  เวลา  09.00 – 12.00 น. 
      2. สถานทีด่ าเนินการ                            หอประชุมโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 
      3. งบประมาณ                                      11,000  บาท 
      4. การบรรลุเป้าหมายของกจิกรรม 
 เชิงปริมาณ : 
  เป้าหมาย      ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด  1,273  คน 
  ผลการด าเนินงาน                 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด  1,265  คน 
 เชิงคุณภาพ : 
  เป้าหมาย      การบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ  ร้อยละ 80 
  ผลการด าเนินการ                 การบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ  ร้อยละ 86.77 
 
  เป้าหมาย      ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ร้อยละ 80 
  ผลการด าเนินกิจกรรม          ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ร้อยละ 89.06   
 เชิงเวลา : 
  เป้าหมาย       จดักิจกรรมในวนัท่ี  16  มิถุนายน  2559 
  ผลการด าเนินกิจกรรม           จดักิจกรรมในวนัท่ี  16  มิถุนายน  2559 
 

ภาพกจิกรรมวนัไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา  2559 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



4.โครงการ อดเปร้ียวไว้กนิหวาน ปีการศึกษา 2559 

สรุปผลการด าเนินงาน 
      1. ระยะเวลาการด าเนินงาน                  18 - 19  สิงหาคม  2558  เวลา  09.00 – 16.00 น. 
      2. สถานทีด่ าเนินการ                            หอประชุมโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 
      3. งบประมาณ                                      ไดรั้บเงินอุดหนุนจากส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คง   

ของมนุษย ์จ านวน 16,000  บาท 
      4. การบรรลุเป้าหมายของกจิกรรม 
 เชิงปริมาณ : 
  เป้าหมาย      ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  100  คน 
  ผลการด าเนินงาน                 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 95  คน 
 เชิงคุณภาพ : 
  เป้าหมาย      การบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
  ผลการด าเนินการ                 การบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  ร้อยละ 97.89 
 เชิงเวลา : 
  เป้าหมาย       จดักิจกรรมในวนัท่ี  18 - 19  สิงหาคม  2559 
  ผลการด าเนินกิจกรรม           จดักิจกรรมในวนัท่ี  18 - 19  สิงหาคม  2559 
 

ภาพกจิกรรม โครงการ อดเปร้ียวไว้กนิหวาน  
ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



4.กจิกรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ สิทธิของเราเรียกร้องได้” ปี 2559 

สรุปผลการด าเนินงาน 
      1. ระยะเวลาการด าเนินงาน                  20  มกราคม  2559  เวลา  09.00 – 16.00 น. 
      2. สถานทีด่ าเนินการ                            หอประชุมโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 
      3. งบประมาณ                                      2,500  บาท 
      4. การบรรลุเป้าหมายของกจิกรรม 
 เชิงปริมาณ : 
  เป้าหมาย      ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  140  คน 
  ผลการด าเนินงาน                 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  140  คน 
 เชิงคุณภาพ : 
  เป้าหมาย      การบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  ร้อยละ 60 
  ผลการด าเนินการ                 การบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  ร้อยละ 71.07 
 
  เป้าหมาย      ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 60 
  ผลการด าเนินกิจกรรม          ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  63.57 
 เชิงเวลา : 
  เป้าหมาย       จดักิจกรรมในวนัท่ี  20  มกราคม  2559 
  ผลการด าเนินกิจกรรม           จดักิจกรรมในวนัท่ี  20  มกราคม  2559 
 

ภาพกจิกรรมเชิงปฏิบัติการ  
หัวข้อ “ สิทธิของเราเรียกร้องได้” ปี 2559 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5.โครงการ พธีิไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2560 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 2.1เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ :  

 1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคารเขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ  100 
              2.นกัเรียนโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคารเขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 98.85 
              3.นกัเรียนแสดงออกถึงความเคารพและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณในสถานศึกษาร้อยละ 
98.85 
               4.นกัเรียนทุกระดบัชั้นมีพานดอกไมแ้ละพานธูปเทียนส าหรับแสดงความเคารพต่อพระคุณครู 
ร้อยละ  100 

   ด้านคุณภาพ :  
 1. นกัเรียนไดแ้สดงออกถึงความเคารพและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณในสถานศึกษาดว้ย
ความเตม็ใจ  อยูใ่นระดบั ดีมาก (4.46)  คิดเป็นร้อยละ 89.20 

 2.นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของความกตญัญูกตเวทีและปฏิบติัตนเป็นผูมี้ความกตญัญู 
กตเวทีอยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบั ดีมาก (4.31)  คิดเป็นร้อยละ 86.20 
             3.นกัเรียน  ครูและบุคลากรของโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคารมีความพึงพอใจในภาพรวม
กิจกรรมวนัไหวค้รู อยูใ่นระดบั ดีมาก (4.48)  คิดเป็นร้อยละ 89.60  
 2.2ระยะเวลาในการด าเนินงาน  8  มิถุนายน  2560 
 2.3สถานทีด่ าเนินการ   หอประชุมโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 
 2.4งบประมาณทีใ่ช้   7,100  บาท 

 

ภาพกจิกรรมวนัไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

 
  


