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รายงานการด าเนนิงาน  
 

โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กจิกรรมวันตรุษจีน
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 

 

โดย 
   นางสาวกอบกุล     หลักค า 
   นางสาวดารารัตน์   ไชยสาร 
   นางสาวจิตภัทร      กิจจากรณ ์  
   นางนลัทพร          พูลทพิยานนท์ 

 
 

โรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บันทึกข้อความ 
 

 

ส่วนราชการ    

 

ส่วนราชการ          โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ที่                                                                      วันที่   18 เมษายน 2565 

เรื่อง    รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันตรุษจีน 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันตรุษจีน ปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 1 เล่ม 
 

 ด้วยข้าพเจ้า นางสาวกอบกุล หลักค า ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้รับอนุมัติให้
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันตรุษจีน มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 สิ้นสุดเมื่อ วันที ่31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนไทรโย
คน้อยวิทยา 
 บัดนี้  การด าเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว  ข้าพเจ้าขอสรุปรายงานและประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ/งาน
ดังกล่าวตามสิ่งที่แนบมาข้างต้น  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

(ลงชื่อ)  

            (นางสาวกอบกุล  หลักค า) 

ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  ความคิดเห็นหัวหน้าแผนงาน 

....................ทราบ...........................................  ............................................................................. 

.................................................................................  ............................................................................. 

 

(ลงชื่อ) .........................................................  (ลงชื่อ) ......................................................... 

            (นางสาวจิตภัทร กจิจากรณ์)         (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 

           หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                     หัวหน้าแผนงาน 

 

 

 

Asus
แบบตัวพิมพ์ดีด
-ขอบคุณ นำผลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในปีการศึกษา1/2565 ต่อไป
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ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   ความคิดเห็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 

.................................................................................  ............................................................................. 

........................................................................... ......  ............................................................................. 

  (ลงชื่อ) .........................................................      (ลงชื่อ) ......................................................... 

               (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค)            (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

      รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

User
Typewriter
เห็นสมควรตามหัวหน้าแผนงานเสนอ

BSTMK
Typewriter
ดำเนินการตามเสนอ นำไปไว้บนเว็บไซต์ ให้ครบถ้วน
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ค าน า 

รายงานการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันตรุษจีนประจ าปีการศึกษา 2564 
ฉบับนี้  เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป    

ผู้จัดท า ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่
ให้การสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมส าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมวันตรุษจีนฉบับนี้ จะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อย่างเต็มรูปแบบ
ต่อไป 

 
 

      นางสาวกอบกุล  หลักค า 
         ผู้จัดท า 
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สารบัญ 
                                                                                                                                                          

หน้า  
ค าน า 
สารบัญ 
บทที่ 1  บทน า                                                                           

ความเป็นมาและความส าคัญ                1 
วัตถุประสงค์                  1 
เครื่องมือที่ใช้ในการสรุป                 2 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ                  2 

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                3  
          หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ               3 
บทที่ 3  วิธีการด าเนินงาน                  6 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)                         6 
ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)                6 

 ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (Check)                                                              7 
ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)                                                               7 

บทที่ 4  ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล                8 
การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน                       8 

บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ              10
 วัตถุประสงค์                 10 
 เป้าหมาย                 10 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล              11 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                            11 
 สรุปผลการด าเนินการ                    11 
 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ                11 
บรรณานุกรม                                                                                            12              
ภาคผนวก 
        โครงการ / ค าสั่ง / แผนขออนุมัติโครงการ  /  
 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดกิจกรรม / เอกสารประกอบอื่นๆ 
         ภาพกิจกรรม / แบบแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 3 ประเด็น
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมาย
เปลี่ยนบทบาทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภท สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตดีขึ้น 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความ
เป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย โดยค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถ
ของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน 
การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการ
เรียนการสอนให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการน าสื่อ 
นวัตกรรม หรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้นักเรียนผ่านมาตรฐานตามตัวชี้วัด  
และนักเรียนแต่ละคนศักยภาพ ในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน  

ดังนั้น ทางโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีพัฒนาการทางการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และส่งเสริมให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ 
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
ช่วยพัฒนาทักษะในการท างาน เชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในห้องเรียนกับการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ผลงาน และการเรียนรู้จากการลงมือท า สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาผู้สอนในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 และความต้องการตามความถนัดของผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต 
2 เพ่ือสร้างความตื่นตัวให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
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           3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี    
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 
1.3 เป้าหมาย    

เชิงผลผลิต (Output)   
1. ร้อยละ 80 ของผู้สอนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้งานระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) ในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ผู้สอนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
2.ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ในศตวรรษ
ที่ 21 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

targetgap)**   
ครูและนักเรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะการ

ใช้เทคโนโลยีครบเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21   
 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
               1. ผู้สอนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัด
กิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้สอนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมิน โครงการว่าเป็ น
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการด าเนินโครงการ        
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อย
เพียงใด และควรที่จะด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ 
      โสภา แซ่ลี  (2558 : 9) ได้ ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึ ง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้
ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น
เพ่ือการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรค    
ที่พบในการประเมินโครงการน าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้
เป็นแนวทางการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน หรือน าไปประกอบการพิจารณา
ตัดสิน ผลส าเร็จของโครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐาน      
ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อย
เพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาใช้ในการตัดสิน         
ว่าผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรด าเนินการต่อไป ปรับปรุง 
หรือยกเลิกโครงการ 
 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไร
เป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และท าให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะ
โรงเรียนที่มีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม 
ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สอน
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เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียน
จ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการที่ก าหนด
จากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพ่ือให้งานด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการมีจุดมุ่งหมายส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และน าไปปรับปรุง 
แก้ไข การด าเนินโครงการ 
       3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการตัดสินใจว่า 
ลักษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพและ
ข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์ 

2. เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การพิจารณา
ประสิทธิผลของโครงการ 

3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของ
โครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพ่ือช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไป
ตัดสินใจและน าไปใช้ได้ โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง 
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากข้ึนในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมี
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมี
ความชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาด
ความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 
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2. ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ
ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณ
ที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน 
และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) ของ
โครงการ และท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ  
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดี
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนด
นโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน
โครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่า
จะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายขึ้น ทั้งการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือการยุติโครงการ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันตรุษจีนประจ าปี
การศึกษา 2564  ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุก

คน 
1.2 จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันตรุษจีน เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

เห็นชอบ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตาม

ความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  
1.6 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันตรุษจีน ในระหว่างภาคเรียน

ที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  
โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 

 2.2.1 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 
 2.2.2 การแข่งขันท าบัตรอวยพรวันตรุษจีน 
 2.2.3 การแข่งขันอ่านพินอิน 
 2.2.4 การแข่งขันคลิปอวยพรวันตรุษจีนผ่านTik Tok 
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3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

กิจกรรมวันตรุษจีน โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็น  
3.2 ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย  

(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3 ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
(Content Analysis) 
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉลี่ย (X) 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  4 
ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันตรุษจีน ภาคเรียนที่ 2
ประจ าปีการศึกษา 2564 สามารถสรุปตามขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกัน

ระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
การท าโครงการเป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติ
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ ลักษณะกิจกรรม 
พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ

ผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันตรุษจีน ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2564  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า กิจกรรมวัน
ตรุษจีน นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี  

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกจิกรรม โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น/สอบถามความพึง

พอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก

แบบสอบถาม โดยแปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) 
ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 

            1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้  

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ ร้อยละ 

1.การประชาสัมพันธ์ทั่งถึง 4.90 0.30 มากที่สุด 98.00 
2.ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 4.96 0.20 มากที่สุด 99.20 
3.สถานที่ในการจัดกิจกรรม 4.84 0.36 มากที่สุด 96.80 
4.กิจกรรมมีความสนุกสนาน 4.92 0.27 มากที่สุด 98.40 
5.ความประทับใจที่มีต่อกิจกรรม 4.94 0.24 มากที่สุด 98.80 

ภาพรวม 4.9 0.27 มากที่สุด 98.24 
 
   จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อย
ที่สุด ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความพึงพอใจโดยรวมในการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี ้(X= 4.90,SD =0.27 ) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม (X=4.96, 
SD =0.20) ความประทับใจที่มีต่อกิจกรรม (X=4.94  ,SD = 0.24) รูกิจกรรมมีความสนุกสนาน  
(X=4.92 ,SD = 0.27) การประชาสัมพันธ์ทั่งถึง (X=4.90,SD = 0.30) และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
(X=4.84,SD = 0.36) ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  

อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศที่ได้น าเสนอต่อผู้บริหารและ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันตรุษจีน ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้สอนในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 และความต้องการตามความถนัดของผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต 
2 เพ่ือสร้างความตื่นตัวให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 

           3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี    
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต (Output)   
1. ร้อยละ 80 ของผู้สอนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้งานระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) ในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1.ผู้สอนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2.ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ในศตวรรษ
ที่ 21 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

targetgap)**   
ครูและนักเรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะการ

ใช้เทคโนโลยีครบเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21   
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 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
               1. ผู้สอนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมวัน
ตรุษจีน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้นักเรียน คณะครู ผู้มี
ส่วนเกี่ยวของแต่ละกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามกิจกรรมวันตรุษจีน ภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

สรุปผลการด าเนินการ  
 1.   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารทั้งสิ้น จ านวน 
1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันตรุษจีน สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ที่จัดขึ้น
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความ
ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้การแข่งขันแต่ละระดับชั้นไม่พร้อมกัน 
2. เวลาในการแข่งขันน้อยเกินไป 
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       - โครงการ  
  - ค าสั่ง 
  - แผนขออนุมัติโครงการ                  

        - สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดกิจกรรม 
        - เอกสารประกอบอื่นๆ 
        - ภาพกิจกรรม 
        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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ผลการตัดสินกจิกรรมในวันตรุษจนี ปีการศึกษา2564 
คัดลายมือภาษาจนี ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 

 

 
คัดลายมือภาษาจนี ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการตัดสนิ ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ ระดับชัน้ 

ชนะเลศิ นางสาว สชุานาถ จนิดารัตน ์ ม.4/2 

รองชนะเลศิอนัดับ1 นางสาว พนดิา สดุใจ ม.4/2 

รองชนะเลศิอนัดับ2 นางสาว วรัญญา ปัทมพชิยั ม.4/2 

ชมเชย นางสาว วสิาข ์ - ม.4/2 

ชมเชย นางสาว นลนินภิา แซอ่ึง้ ม.4/2 

เขา้รว่ม นาย เอก ปัญญาเรอืนแกว้ ม.6/2 

เขา้รว่ม นาย เพชร กสณิทนิโชต ิ ม.6/2 

เขา้รว่ม นาย ทนงศักดิ ์ ณฐพรวรีะวงศ ์ ม.6/2 

เขา้รว่ม นาย กติตชิาต ิ พุม่ทรัพย ์ ม.6/2 

เขา้รว่ม นางสาว วราภรณ์ นิม่นวล ม.4/2 

เขา้รว่ม นางสาว กนกกร ภกัดพีลังกร ม.4/2 

เขา้รว่ม นางสาว องัคณา จันทรด์ ี ม.4/2 

เขา้รว่ม นางสาว วารรุ ี ศรนีวล ม.4/2 

เขา้รว่ม นางสาว ใหม ่ - ม.4/2 
 

 
อา่นพนิอนิ ระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ชนะเลศิ เด็กหญงิ นุชจรยี ์ ขนัทองด ี ม.3/2 

รองชนะเลศิอนัดับ1 เด็กหญงิ อารยา สบืปาน ม.3/2 

รองชนะเลศิอนัดับ2 เด็กหญงิ สนุติรา สขุทะใจ ม.3/3 

 
 

อา่นพนิอนิ ระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ชนะเลศิ นางสาว จันทนา - ม.5/2 

รองชนะเลศิอนัดับ1 นาย นภสั จงทอง ม.6/2 

รองชนะเลศิอนัดับ2 นางสาว รุง่อรณุ จงเอกวฒุ ิ ม.5/2 

ชมเชย นางสาว อมรกาญจน ์ แสงมิง่ ม.5/2 

ชมเชย นางสาว อยัรดา สบืปาน ม.5/2 
 
 

การด์อวยพรวนัตรุษจนี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชนะเลศิ เด็กหญงิ นริชา หรัิญธนัตถ ์ ม.1/2 

รองชนะเลศิอนัดับ1 เด็กหญงิ กลัยาณี สรหงษ์ ม.2/1 

รองชนะเลศิอนัดับ2 เด็กหญงิ สพุนติา สเีขยีว ม.2/1 

ชมเชย เด็กหญงิ ทฆิมัพร เพ็งวชิยั ม.1/2 
 
 
 

ผลการตัดสนิ ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ ระดับชัน้ 

ชนะเลศิ เด็กหญงิ ดวงใจ ชยัวัฒนว์รเดช ม.1/2 

รองชนะเลศิอนัดับ1 เด็กหญงิ นริชา หรัิญธนัตถ ์ ม.1/2 
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การด์อวยพรวนัตรุษจนี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชนะเลศิ นางสาว พนดิา สดุใจ ม.4/2 

รองชนะเลศิอนัดับ1 นางสาว นลนินภิา แซอ่ึง้ ม.4/2 

รองชนะเลศิอนัดับ2 นางสาว วสิาข ์ - ม.4/2 

ชมเชย นางสาว กนกกร ภกัดพีลังกร ม.4/2 

ชมเชย นางสาว วรัญญา ปัทมพชิยั ม.4/2 

เขา้รว่ม นางสาว รพณิภรณ์ แจง้คลา้ยคม ม.4/2 

เขา้รว่ม นางสาว องัคณา จันทรด์ ี ม.4/2 

เขา้รว่ม นางสาว วารณีุ ศรนีวล ม.4/2 

เขา้รว่ม นาย นพกร ยอดเรอืน ม.4/2 

เขา้รว่ม นางสาว สชุานาถ จนิดารัตน ์ ม.4/2 

เขา้รว่ม นางสาว วราภรณ์ นิม่นวล ม.4/2 

เขา้รว่ม นาย สรุสริ ิ วงษ์จนี ม.4/2 

เขา้รว่ม นาย ศภุมติร เฮงประเสรฐิ ม.4/2 

เขา้รว่ม นาย เพชร กสณิทนิโชต ิ ม.6/2 
 

คลปิอวยพรวันตรษุจนี ผา่นTikTok ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ชนะเลศิ เด็กหญงิ ธวลัรัตน ์ พว่งแพ ม.1/2 

รองชนะเลศิอนัดับ1 เด็กหญงิ น ้าออ้ย สทิธกิมลพร ม.1/2 

เขา้รว่ม เด็กหญงิ ดวงใจ ชยัวัฒนว์รเดช ม.1/2 

เขา้รว่ม เด็กชาย รัชชานนท ์ บญุค ามา ม.1/2 

 

คลปิอวยพรวันตรษุจนี ผา่นTikTok ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ชนะเลศิ นางสาว พนดิา สดุใจ ม.4/2 

รองชนะเลศิอนัดับ1 นางสาว รพณิภรณ์ แจง้คลา้ยคม ม.4/2 

รองชนะเลศิอนัดับ2 นางสาว วสิาข ์ - ม.4/2 

ชมเชย นางสาว กนกกร ภกัดพีลังกร ม.4/2 

ชมเชย นางสาว องัคณา จันทรด์ ี ม.4/2 

เขา้รว่ม นางสาว วรัญญา ปัทมพชิยั ม.4/2 

เขา้รว่ม นางสาว วราภรณ์ นิม่นวล ม.4/2 

 
  

 



 

บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ที.่.......................วันที ่ 25 มกราคม 2565               
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันตรุษจีน 
......................................................................................................................................................   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีกิจกรรมวันตรุษจีน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ซึ่งจะจัดกิจกรรมข้ึน
ในวันที่ 25-31 มกราคม 2565 เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียน และเพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนกล้าใช้
ภาษาจีนมากขึ้น  โดยมีกิจกรรมรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังเอกสารแนบ 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 
      ลงชื่อ 

       (นางสาวกอบกุล  หลักค า) 
         ต าแหน่ง ครู 
 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................... 

............................................................... 

.............................................................. 

ลงชื่อ     

       (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธญัโชค) 

     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

............................................................... 

............................................................... 

.............................................................. 

ลงชื่อ     

         (นายบุญเลิศ   แสวงทอง) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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รายละเอียดกิจกรรมวันตรุษจีน 
 “โครงการพัฒนาคุณภาพนกัเรียน” 

 

 1. ประเภทการแข่งขัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น จ านวน 4 ประเภท ได้แก่  
1.1 การแข่งขันคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว  

1.1.1 ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3  
1.1.2 ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6  

1.2 การแข่งขันอ่านพินอิน ประเภทเดี่ยว  
1.2.1 ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3  
1.2.2 ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6  

1.3 การประกวดออกแบบการ์ดวันตรุษจีน ประเภทเดี่ยว  
1.3.1 ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3  
1.3.2 ระดบัชั้น ม. 4 - ม. 6  

1.4 การแข่งขันคลิปอวยพรวันตรุษจีนผ่านTik Tok ประเภทเดี่ยว  
1.4.1 ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3  
1.4.2 ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6  

2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
2.1 การแข่งขันกิจกรรมการอ่านพินอิน   

2.1.1ผู้เข้าประกวดจะต้องอ่านบทกวีหรือบทความที่ก าหนด ซึ่งมีสัทอักษร  Hanyu Pinyin 
ก ากับโดยตลอด  

2.1.2 เกณฑ์การให้คะแนน 50 คะแนน โดยตรวจสอบจากการ  

 1) การออกเสียงภาษาจีน 20 คะแนน 
 2) จังหวะการอ่าน 30 คะแนน 
 3) การอ่านค า 30 คะแนน 
 4) การถ่ายทอดอารมณ์   20 คะแนน   

2.2 กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือ 
2.2.1 คัดลายมือตามท่ีก าหนดให้  

1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จ านวน 20 ค า เวลา 30 นาที  
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 30 ค าเวลา 30 นาท ี 

2.2.2 การคัดอักษรภาษาอังกฤษต้องใช้แบบฟอร์มที่ก าหนดให้เท่านั้น  
2.2.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมปากกามาด้วยตนเอง  
 



2.2.4 เกณฑ์การตัดสิน (50 คะแนน)  
1) คะแนนความสวยงาม 20 คะแนน  
2) คะแนนความถูกต้องของตัวอักษร 20 คะแนน  
3) การเขียนล าดับและลายเส้นของตัวอักษร 5 คะแนน  
4) ความสะอาดเรียบร้อย 5 คะแนน 

2.3 การแข่งขันออกแบบการ์ดวันตรุษจีน 
2.3.1 การ์ดวันตรุษจีน เป็นการ์ดที่ประดิษฐ์เองด้วยมือ ดังนี้ 
 1) กระดาษ100ปอนด์ ขนาดA4 พับครึ่ง 
 2) วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งการ์ด เน้นความคิดสร้างสรรค์ 
 3) มีความประณีตเรียบร้อยสวยงามและเป็นฝีมือของตนเอง 
 4) การใช้สีประกอบการตกแต่งมีความสวยงาม 
2.3.2  ลักษณะการใช้ค าอวยพรในวันตรุษจีน 
 1) เขียนด้วยลายมือของตนเองในการ์ดด้วยตัวบรรจงสวยงาม 
 2) เขียนตัวอักษรจีนถูกต้องตามหลักการ 
2.3.3 เกณฑ์การตัดสิน (50 คะแนน)  

1) คะแนนความสวยงาม 20 คะแนน  
2) คะแนนความถูกต้องของตัวอักษร 10 คะแนน  
3) ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน 
4) ความสะอาดเรียบร้อย 10 คะแนน 

2.4 การแข่งขันคลิปอวยพรวันตรุษจีนผ่านTik Tok 
2.4.1 หลักเกณฑ์การแข่งขัน  

1) ผู้เข้าแข่งขันอวยพรตรุษจีนเป็นภาษาจีน และแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 
2) แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  
3) ความยาวคลิปวิดีโอต้องไม่เกิน 1นาที   

2.4.2 เกณฑ์การให้คะแนน 50 คะแนน ประกอบด้วย  
2.4.2.1 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน  
2.4.2.2 การออกเสียงถูกต้อง 10 คะแนน  
2.4.2.3 บุคลิกลีลาและอารมณ์ 10 คะแนน  
2.4.2.4 เวลาตามที่ก าหนด 10 คะแนน  
 




