
 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการจัดการแข�งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก“เทพรักษาน อยเกมส�” คร้ังท่ี ๗ ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันท่ี ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ านตาพราม                   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค�การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา   อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร� 
  

 

  



     ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดการแข�งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  “เทพรักษาน อยเกมส�”  ครั้งท่ี ๒ ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ........................................................    ตามท่ี องค�การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา ได�อนุมัติให�กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดําเนินการโครงการจัดการแข�งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน�อยเกมส�” ครั้งท่ี ๗ ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือส�งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป;ญญา ส�งเสริมให�เด็กเล็กได�พัฒนากล�ามเนื้อมัดใหญ�และกล�ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการคิด การตัดสินใจ และการอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนในสังคม ส�งเสริมให�เด็กเล็กมีเจตคติท่ีดีในการเล�นกีฬาและออกกําลังกาย มีน้ําใจเป>นนักกีฬา ความสามัคคีในหมู�คณะและส�งเสริมสถาบันครอบครัว โดยได�จัดกิจกรรมเม่ือวันท่ี  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ�านตาพราม  ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร�  นั้น    บัดนี้ การดําเนินการโครงการดังกล�าวได�เสร็จสิ้นเรียบร�อยแล�ว จึงรายงานผลการดําเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท�ายนี้    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑                                                             
   (นายเต็ม  สามสี) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา   



คํานํา    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค.การบริหารส/วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก/องค.กรปกครองส/วนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  กําหนดอํานาจและหนาท่ีขององค.การบริหารส/วนตําบลในการจัดการศึกษา  พัฒนาเด็กและส/งเสริมกีฬา  โดยในการพัฒนาเด็กเล็กอายุระหว/าง ๒ – ๕ ป@  องค.การบริหารส/วนตําบลจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก  ซ่ึงปCจจุบันศูนย.พัฒนาเด็กเล็กไดเขามามีบทบาท  ในการแบ/งเบาภาระดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจากพ/อแม/ผูปกครอง  เปEนสถานท่ีหนึ่งซ่ึงเปEนจุดเริ่มตนของการพัฒนาและส/งเสริมใหเด็กปฐมวัยเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพ   องค�การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา  ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการออกกําลังกายและการแข�งขันกีฬาต�อการพัฒนาเด็กเล็กในท�องถ่ิน และการส�งเสริมให�ครอบครัวและชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได�จัดโครงการจัดการแข�งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน�อยเกมส�” ครั้งท่ี ๗ ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ�านตาพราม  ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกล�าวสําเร็จลุล�วงไปด�วยความเรียบร�อย    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงได�จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้เพ่ือรายงานผู�บริหาร  ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานให�ผู�ปกครอง ชุมชน และผู�สนใจทราบ  รวมท้ังเพ่ือรวบรวมข�อมูลการดําเนินโครงการสําหรับนําไปปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้งต�อไป   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค�การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา เมษายน ๒๕๖๑   



 บทสรุปผู บริหาร    โครงการจัดการแข�งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน�อยเกมส�” ครั้งท่ี ๗ ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑         ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ�านตาพราม โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือส�งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป;ญญา ส�งเสริมให�เด็กเล็กได�พัฒนากล�ามเนื้อมัดใหญ�และกล�ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการคิด การตัดสินใจ และการอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนในสังคม ส�งเสริมให�เด็กเล็กมีเจตคติท่ีดีในการเล�นกีฬาและออกกําลังกาย มีน้ําใจเป>นนักกีฬา ความสามัคคีในหมู�คณะและส�งเสริมสถาบันครอบครัว     การจัดการแข�งขันกีฬาครั้งนี้ แบ�งเป>น ๓ ประเภท ได�แก� ประเภทชาย ประเภทหญิงและประเภททีมผสม  รวมจํานวน ๕ รายการ  ได�แก� วิ่งทางตรง ๕๐ เมตร (ชาย/หญิง)  วิ่งผลัด ๔ x ๓๐ เมตร (ชาย/หญิง) วิ่งซิกแซกอุ�มบอลทีมผสม (๔ คน) แยกลูกบอลสี (ชาย/หญิง) และกรอกน้ําใส�ขวดทีมผสม (๕ คน)  มีเด็กเล็กเข�าร�วมกิจกรรม จํานวนท้ังสิ้น ๒๒๒ คน คิดเป>นร�อยละ ๘๐.๑๔ ของกลุ�มเปLาหมาย โดยเบิกจ�ายงบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น ๒๙,๙๐๕ บาท (สองหม่ืนเก�าพันเก�าร�อยห�าบาทถ�วน) คิดเป>นร�อยละ ๙๙.๖๘ ของงบประมาณตามโครงการ  โดยมีผลคะแนนรวมการแข�งขันกีฬาและการประกวดขบวนพาเหรด  ดังนี้  ผลคะแนนรวมการแข/งขันกีฬา     ชนะเลิศ  ได�แก�  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก�  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก�  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านชําเบง  การประกวดขบวนพาเหรด     ชนะเลิศ  ได�แก�  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต�    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก�  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก�  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านชําเบง    ชมเชย   ได�แก�  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม และ              ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านทับทิมสยาม ๐๔    การประเมินผลโครงการโดยการแจกแบบสอบถามให�แก�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน ๗๐ ฉบับ ได�รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน ๖๘ ฉบับ ซ่ึงเป>นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ� จํานวน ๖๗ ฉบับ  คิดเป>นร�อยละ ๙๕.๗๑ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ได�แก� ความถ่ี ค�าเฉลี่ย และร�อยละ ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจ พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป>นเพศหญิง และเป>นผู�ปกครองเด็กเล็ก มีอายุระหว�าง ๒๐ – ๓๐ ป3 โดยผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๘๓) คิดเป>นร�อยละ ๙๖.๕๔    เม่ือเรียงลําดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสูงสุดสามลําดับแรก พบว/า มีความพึงพอใจลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเปEนการส/งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค.รวมทุกดาน ( X = ๔.๗๗) คิดเปEนรอยละ ๙๙.๗๐ รองลงมา ไดแก/  ความตองการใหจัดโครงการนี้อย/างต/อเนื่อง ( X = ๔.๙๖)  คิดเปEนรอยละ ๙๙.๑๐  และพิธีการเปJด-ปJดการแข/งขันกีฬา ( X = ๔.๙๔) คิดเปEนรอยละ ๙๘.๘๑ ตามลําดับ สําหรับรายการประเมินท่ีมีความพึงพอใจนอยสุด  ไดแก/  ความเหมาะสมของรางวัลการแข/งขันกีฬาแต/ละประเภท  ( X = ๔.๖๙)  คิดเปEนรอยละ ๙๓.๗๓ 



 สารบัญ  หน า ประกาศรายงานผลการดําเนินโครงการ คํานํา บทสรุปผู บริหาร สรุปรายงานการดําเนินโครงการ            ๑      ๑.  หลักการและเหตุผล            ๑      ๒.  วัตถุประสงค�             ๑      ๓.  กลุ�มเปLาหมายและผู�เข�าร�วมกิจกรรม          ๑      ๔.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ           ๒      ๕.  งบประมาณดําเนินการ            ๒      ๖.  กิจกรรมตามโครงการ            ๒      ๗.  ผลการแข�งขันกีฬาและการประกวดขบวนพาเหรด         ๓      ๘.  การประเมินโครงการ            ๔      ๙.  ผลท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการ           ๗      ๑๐. การวัดผลสําเร็จของโครงการ           ๘ ประมวลภาพกิจกรรม             ๙ ภาคผนวก            ๓๕      โครงการจัดการแข�งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน�อยเกมส�” ครั้งท่ี ๗    ๓๖      คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานตามโครงการ       ๔๑      ระเบียบการแข�งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก        ๔๖      หนังสือประชาสัมพันธ�โครงการ         ๕๓      กําหนดการจัดการแข�งขันกีฬา          ๕๗      คํากล�าวรายงาน           ๕๘      คํากล�าวให�โอวาทและเปQดงาน          ๕๙      ผลการแข�งขันกีฬาและการประกวดขบวนพาเหรด       ๖๐      ตัวอย�างแบบประเมินผลโครงการ         ๖๓      การประมวลผลแบบประเมินโครงการ         ๖๕ 



 สรุปรายงานการดําเนินโครงการ จัดการแข�งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน!อยเกมส�” ครั้งท่ี ๗ ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันท่ี ๒๓ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ!านตาพราม ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร� ..............................................................  ๑. หลักการและเหตุผล     ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีให�ความสําคัญด�านกีฬา โดยได�กําหนดให�องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินส!งเสริมสนับสนุนให�เด็ก  เยาวชนและประชาชนเล!นกีฬาเพ่ือสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงและห!างไกลยาเสพติด  โดยเด็กปฐมวัย ( อายุ ๓ – ๕ ป1 ) เป3นช!วงวัยท่ีมีสําคัญอย!างยิ่งในด�านพัฒนาการต!างๆ ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็วเนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโตซ่ึงพ!อแม!ผู�ปกครองหรือครูผู�ดูแลเด็กต�องตระหนักถึงความสําคัญของพัฒนาการแห!งวัยหรือการเปลี่ยนแปลงต!างๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังทางด�านร!างกาย อารมณ�-จิตใจ สังคมสติป>ญญาและลักษณะนิสัย โดยการส!งเสริมพัฒนาการแห!งวัยให�เหมาะสมตามวุฒิภาวะหรือความพร�อมของเด็กเล็กแต!ละคนตามช!วงอายุ ซ่ึงต�องอาศัยความร!วมมือจากพ!อแม!ผู�ปกครองหรือครูผู�ดูแลเด็กท่ีเก่ียวข�องกับเด็กเล็กโดยการจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ�การเรียนรู�ผ!านการเล!นในกระบวนการต!างๆ การจัดกิจกรรมส!งเสริมการออกกําลังกายให�เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง ให�ความรู� เพ่ิมประสบการณ�และทักษะการเรียนรู�แก!เด็กเล็ก ปลูกฝ>งการมีน้ําใจเป3นนักกีฬา รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี อดทน เกิดความสัมพันธ�ท่ีดีต!อกันระหว!างครูผู�ดูแลเด็กและเด็กเล็ก ซ่ึงเป3นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเป3นอย!างยิ่ง      ดังนั้น เพ่ือส!งเสริมให�เด็กเล็กได�ออกกําลังกายและปลูกฝ>งการมีน้ําใจเป3นนักกีฬา รู�แพ� รู�ชนะ  รู�อภัย มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีและอดทน ท่ีจะส!งผลโดยตรงต!อพัฒนาการแห!งวัยอย!างเหมาะสม องค�การบริหารส!วนตําบลเทพรักษาจึงได�จัดโครงการจัดการแข!งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน�อยเกมส�” ครั้งท่ี ๗ ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ข้ึน 
 ๒. วัตถุประสงค�   ๑. เพ่ือส!งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กด�านร!างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป>ญญา   ๒. เพ่ือส!งเสริมให�เด็กเล็กได�พัฒนากล�ามเนื้อมัดใหญ!และกล�ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการคิด     การตัดสินใจและการอยู!ร!วมกับผู�อ่ืนในสังคม   ๓. เพ่ือส!งเสริมให�เด็กเล็กมีเจตคติท่ีดีในการเล!นกีฬาและออกกําลังกาย มีน้ําใจเป3นนักกีฬา ความสามัคคีในหมู!คณะและส!งเสริมสถาบันครอบครัว 
 ๓. กลุ�มเป7าหมายและผู!เข!าร�วมกิจกรรม   ๑. กลุ�มเป7าหมาย        เด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การบริหารส!วนตําบลเทพรักษา ท้ัง ๕ แห!ง จํานวน ๒๗๗ คน   ๒. ผู!เข!าร�วมกิจกรรม       เด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและผู�ปกครองเด็กเล็ก ดังนี้         - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านชําเบง เด็กเล็ก ๕๗ คน  ผู�ปกครอง ๕๗ คน  รวม ๑๑๔ คน 

         - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต�  เด็กเล็ก ๓๕ คน ผู�ปกครอง ๓๕ คน รวม ๗๐ คน 
         - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม  เด็กเล็ก ๔๕ คน ผู�ปกครอง ๔๕ คน รวม ๙๐ คน 
         - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว  เด็กเล็ก ๕๕ คน ผู�ปกครอง ๕๕ คน รวม ๑๑๐ คน 
         - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านทับทิมสยาม ๐๔ เด็กเล็ก ๓๐ คน ผู�ปกครอง ๓๐ คน รวม ๖๐ คน         รวมเด็กเล็กเข�าร!วมกิจกรรม  ๒๒๒ คน  และผู�ปกครอง ๒๒๒ คน คิดเป3นร�อยละ ๘๐.๑๔ ของกลุ!มเปNาหมาย /๔. ระยะเวลา... 



- ๒ -  ๔. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   วันศุกร�ท่ี ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ�านตาพราม ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร�  โดยได�รับความอนุเคราะห�เป7นอย8างดียิ่งจาก นายบุตรสี  หม่ืนสุข  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านตาพรามและคณะครูในการอํานวยความสะดวกด�านสถานท่ีจัดกิจกรรม  ๕. งบประมาณดําเนินการ    เบิกจ8ายจากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป=งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก8อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค8าใช�สอย  ประเภทรายจ8ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม8เข�าลักษณะรายจ8ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดการแข8งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน�อยเกมส�”  หน�า ๒๔/๕๐ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป= พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน�า ๑๒๖ ลําดับท่ี ๓)  ต้ังไว�  ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ�วน)  เบิกจ8ายตามโครงการ    ๒๙,๙๐๕  บาท (สองหม่ืนเก�าพันเก�าร�อยห�าบาทถ�วน)  ตามรายการดังต8อไปนี้   ๑. ค8าจัดเตรียมสนามแข8งขันกีฬา จัดสถานท่ี ทําความสะอาดและค8าเครื่องเสียงตลอดการแข8งขัน  เป7นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท    ๒. ค8าตอบแทนวงดุริยางค�นําขบวนพาเหรดนักกีฬา พิธีเปLดและพิธีปLดการแข8งขันกีฬา เป7นเงิน   ๒,๐๐๐ บาท   ๓. ค8าตอบแทนเจ�าหน�าท่ีประจําสนาม จํานวน ๕ คน อัตรา ๒๐๐ บาท/วัน เป7นเงิน ๑,๐๐๐ บาท     ๔. ค8าของรางวัลและเหรียญนักกีฬาทุกประเภท (กําหนดค8าของรางวัลสําหรับการแข8งขันกีฬาแต8ละประเภทตามมติคณะกรรมการกําหนดรางวัล)  เป7นเงิน ๘,๙๙๕ บาท   ๕. ค8าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�การแข8งขัน  เป7นเงิน ๓,๙๕๐ บาท   ๖. ค8าถ�วยรางวัล จํานวน ๓ ใบ (กําหนดถ�วยรางวัลสําหรับผู�ชนะการแข8งขันตามมติคณะกรรมการ กําหนดรางวัล)  เป7นเงิน  ๒,๔๐๐ บาท   ๗. ค8าปOายไวนิล เป7นเงิน  ๕๖๐ บาท  สรุปการใช!จ�ายงบประมาณ    งบประมาณ ต้ังไว� ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ�วน)  เบิกจ8ายตามโครงการ ๒๙,๙๐๕  บาท (สองหม่ืนเก�าพันเก�าร�อยห�าบาทถ�วน) คิดเป7นร�อยละ ๙๙.๖๘ ของงบประมาณตามโครงการ  คงเหลือจากการดําเนินงาน  ๙๕ บาท  คิดเป7นร�อยละ ๐.๓๒ ของงบประมาณตามโครงการ 
 ๖. กิจกรรมตามโครงการ   ๖.๑  การเดินขบวนพาเหรดและการประกวดขบวนพาเหรด ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การบริหารส!วนตําบลเทพรักษา  ท้ัง  ๕  แห!ง ได�จัดขบวนพาเหรดเด็กเล็กอย!างสวยงามพร�อมปNายรณรงค�ต!าง ๆ เข�าร!วมการประกวดขบวนพาเหรด     ๖.๒  พิธีเป ดการแข!งขันกีฬา  โดยนายเต็ม  สามสี  นายกองค�การบริหารส!วนตําบลเทพรักษา เป3นประธานในพิธีเปPดการแข!งขันกีฬา  และได�รับเกียรติจากผู�ใหญ!บ�าน  สมาชิกสภาองค�การบริหารส!วนตําบล  ผู�นําชุมชน  หัวหน�าส!วนราชการ/ผู�แทนส!วนราชการ และผู�ปกครองเด็กเล็กร!วมเป3นเกียรติในพิธีเปPดการแข!งขัน    ๖.๓  การแสดงเป ดงานของเด็กเล็ก  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพรามจัดการแสดงเปPดงานของเด็กเล็ก(เต�นประกอบเพลงปานามา)  ซ่ึงเป3นการส!งเสริมให�เด็กมีความกล�าแสดงออกในท่ีสาธารณะ      ๖.๔  การแข!งขันกีฬา  โดยจดัการแข!งขันกีฬา ๓ ประเภท ได�แก!  ประเภทชาย ประเภทหญิง และประเภทผสม   โดยใช�วิธีการเล!นและกติกาการแข!งขันท่ียึดหยุ!นและเหมาะสมกับเด็กเล็กสําคัญ  ดังนี้  /วิ่งทางตรง... 



- ๓ –     - วิ่งทางตรง  ๕๐ เมตร (ชาย/หญิง)    - วิ่งผลัด ๔ x ๓๐ เมตร (ชาย/หญิง)      - วิ่งซิกแซกอุ�มลูกบอลทีมผสม ๔ คน (ผู�ปกครอง ๑ คน  ครู ๑ คน  เด็กชาย ๑ คน เด็กหญิง ๑ คน)     - แยกลูกบอลสี (ชาย/หญิง)    - กรอกน้ําใส!ขวดทีมผสม ๕ คน (ไม!จํากัดเพศ)   ๖.๕ พิธีมอบรางวัลแก!ผู+ชนะการแข!งขัน เม่ือเสร็จสิ้นการแข!งขันกีฬาทุกประเภท ได�จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล  ถ�วยรางวัลและของรางวัลแก!ผู�ชนะการแข!งขัน เพ่ือส!งเสริมให�เด็กเล็กมีความภาคภูมิใจในการเข�าร!วมการแข!งขัน มีน้ําใจเป3นนักกีฬา รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย และเรียนรู�เก่ียวกับการแสดงความชื่นชมยินดีกับตัวเองและผู�อ่ืน 
 ๗. ผลการแข�งขันกีฬาและประกวดขบวนพาเหรด   ๗.๑ ว่ิงทางตรง  ๕๐ เมตร ประเภทชาย (ได!รับเหรียญรางวัลและของรางวัล)    ชนะเลิศ   ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านชําเบง   ๗.๒ ว่ิงทางตรง  ๕๐ เมตร ประเภทหญิง (ได!รับเหรียญรางวัลและของรางวัล)    ชนะเลิศ   ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านชําเบง    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต�   ๗.๓ ว่ิงผลัด ๔ x ๓๐ เมตร ประเภทชาย (ได!รับเหรียญรางวัลและของรางวัล)    ชนะเลิศ   ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านทับทิมสยาม ๐๔   ๗.๔ ว่ิงผลัด ๔ x ๓๐ เมตร ประเภทหญิง (ได!รับเหรียญรางวัลและของรางวัล)    ชนะเลิศ   ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต�    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม   ๗.๕ ว่ิงซิกแซกอุ+มลูกบอลทีมผสม ๔ คน (ได!รับเหรียญรางวัลและของรางวัล)    ชนะเลิศ   ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต�    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม   ๗.๖ แยกลูกบอลสี ประเภทชาย (ได!รับเหรียญรางวัลและของรางวัล)    ชนะเลิศ   ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านทับทิมสยาม ๐๔   ๗.๗ แยกลูกบอลสี ประเภทหญิง (ได!รับเหรียญรางวัลและของรางวัล)    ชนะเลิศ   ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านชําเบง    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม /๗.๘ กรอกน้ํา...  



- ๔ –    ๗.๘ กรอกน้ําใส!ขวดทีมผสม ๕ คน (ได!รับเหรียญรางวัลและของรางวัล)    ชนะเลิศ   ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านชําเบง    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว   ๗.๙ ผลคะแนนรวม (ได+รับถ+วยรางวัลและของรางวัล)    ชนะเลิศ   ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านชําเบง   ๗.๑๐ การประกวดขบวนพาเหรด (ได+รับเกียรติบัตร)    ชนะเลิศ   ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต�    รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว    รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านชําเบง    ชมเชย   ได�แก8  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม และ                ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านทับทิมสยาม ๐๔ 
 ๘. การประเมินผลโครงการ   ๘.๑ วัตถุประสงค�ของการประเมิน         เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ และการบรรลุตามวัตถุประสงค�และตัวชี้วัดของโครงการ   ๘.๒ ขอบเขตของการประเมิน         ประชากร  ได�แก8  ผู�เข�าร8วมกิจกรรมการแข8งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ณ โรงเรียนบ�านตาพราม         กลุ8มตัวอย8าง  ได�แก8  ผู�เข�าร8วมกิจกรรมการแข8งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ณ โรงเรียนบ�านตาพราม  จํานวน ๗๐ คน   ๘.๓ วิธีดําเนินการ         ๘.๓.๑ เครื่องมือท่ีใช!ในการประเมิน  เป7นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค8า ๕ ระดับ  แบ8งออกเป7น ๓ ตอน  ได�แก8     ตอนท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  ๕ ข�อ     ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  จํานวน ๑๐ ข�อ     ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป7นคําถามปลายเปLด         ๘.๓.๒ การวิเคราะห�ข!อมูล  ดําเนินการดังนี้     ตอนท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม                   วิเคราะห�ข�อมูลโดยการหาค8าความถ่ีและร�อยละ     ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจในการจัดโครงการ                  วิเคราะห�ข�อมูลโดยการหาค8าเฉลี่ยและร�อยละ     ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม                  วิเคราะห�ข�อมูลโดยการหาค8าความถ่ีหรือการวิเคราะห�เนื้อหา         ๘.๓.๓ การแปลผลข!อมูล  ในการแปลความหมายของข�อมูล  ใช�การแปลผลจากค8าเฉลี่ย ซ่ึงมีเกณฑ�การกําหนดค!าคะแนน ๕ ระดับ และการแปลความหมายของค!าเฉลี่ย  ดังนี้  /เกณฑ�การกําหนด... 



- ๕ –      เกณฑ�การกําหนดค�าคะแนน     ระดับ ๕   หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด     ระดับ ๔   หมายถึง  พึงพอใจมาก     ระดับ ๓   หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง     ระดับ ๒   หมายถึง  พึงพอใจน�อย     ระดับ ๑   หมายถึง  พึงพอใจน�อยท่ีสุด     เกณฑ�การแปลความหมายของค�าเฉล่ีย    ค!าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด    ค!าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  พึงพอใจมาก    ค!าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง    ค!าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  พึงพอใจน�อย    ค!าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  พึงพอใจน�อยท่ีสุด  ๘.๔ การวิเคราะห�ข+อมูล           การประเมินผลโครงการจัดการแข!งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน�อยเกมส�” ครั้งท่ี ๗ ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ได�ดําเนินการแจกแบบสอบถามแก!กลุ!มตัวอย!าง จํานวน ๗๐ ฉบับ ได�รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน ๖๘ ฉบับ ซ่ึงเป3นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ� จํานวน ๖๗ ฉบับ  คิดเป3นร�อยละ ๙๕.๗๑ ของแบบสอบถามท้ังหมด  การวิเคราะห�ข�อมูลปรากฏผล  ดังนี้ 
 ตารางท่ี ๑  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  ข�อมูลท่ัวไป กลุ!มตัวอย!าง    ร�อยละ ๑.  เพศ        ชาย 20 29.85      หญิง 47 70.15 รวม 67 100.00 ๒.  อายุ        ตํ่ากว!า  ๒๐  ป1 2 2.9๘      ๒๐ – ๔๐  ป1 35 52.24      ๔๑ – ๖๐  ป1 26 38.81      ๖๑ ป1 ข้ึนไป 4 5.97 รวม 67 100.00 ๓.  การศึกษา         ประถมศึกษา 28 41.79      มัธยมศึกษาตอนต�น 18 26.87      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 15 22.39      อนุปริญญา/ปวส.  2 2.9๘      ปริญญาตรี 4 5.97      สูงกว!าปริญญาตรี - - รวม 67 100.00  /ตารางท่ี ๑ ... 



- ๖ –  ตารางท่ี ๑  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม (ต!อ) 
 ข�อมูลท่ัวไป กลุ!มตัวอย!าง    ร�อยละ ๔.  อาชีพหลัก         รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 4 5.97      พนักงานบริษัท 8 11.94      ค�าขาย/ธุรกิจส!วนตัว  13 19.40      รับจ�างท่ัวไป 12 17.91      เกษตรกร 28 41.79      นักเรียน/นักศึกษา 2 2.99 รวม 67 100.00 ๕.  ความเก่ียวข+องกับการจัดโครงการนี ้        ผู�ปกครองเด็กเล็ก 62 92.54      ประชาชนท่ัวไป 2 2.9๘      ผู�นําท�องถ่ิน (กํานัน/ผู�ใหญ!บ�าน/ส.อบต.) 3 4.48 รวม 67 100.00      จากตารางท่ี  ๑  พบว!า  เม่ือจําแนกตามเพศ  ผู�ตอบแบบสอบถามส!วนใหญ!เป3นเพศหญิง  คิดเป3นร�อยละ  ๗๐.๑๕  ท่ีเหลือร�อยละ  ๒๙.๘๕  เป3นเพศชาย   จําแนกตามอายุ  ผู�ตอบแบบสอบถามส!วนใหญ! อายุ ๒๐ – ๔๐ ป1  คิดเป3นร�อยละ ๕๒.๒๔  รองลงมา อายุ  ๔๑ – ๖๐ ป1  คิดเป3นร�อยละ  ๓๘.๘๑    จําแนกตามการศึกษา ส!วนใหญ!มีคุณวุฒิประถมศึกษา คิดเป3นร�อยละ ๔๑.๗๙ รองลงมาสองลําดับ ได�แก! มัธยมศึกษาตอนต�น  คิดเป3นร�อยละ ๒๖.๘๗  และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  คิดเป3นร�อยละ ๒๒.๓๙   จําแนกตามอาชีพหลัก ส!วนใหญ!เป3นเกษตรกร คิดเป3นร�อยละ ๔๑.๗๙ รองลงมาสองลําดับ ได�แก! ค�าขาย/ธุรกิจส!วนตัว  คิดเป3นร�อยละ ๑๙.๔๐ และรับจ�างท่ัวไป  คิดเป3นร�อยละ ๑๗.๙๑    จําแนกตามความเก่ียวข�องกับการจัดโครงการนี้ พบว!า ส!วนใหญ!เป3นผู�ปกครองเด็กเล็ก คิดเป3นร�อยละ  ๙๒.๕๔  เป3นผู�นําท�องถ่ิน (กํานัน/ผู�ใหญ!บ�าน/ส.อบต.) คิดเป3นร�อยละ ๔.๔๘ 
 ตารางท่ี  ๒  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  
 รายการประเมิน ค!าเฉลี่ย( X ) ร�อยละ ระดับ ๑. การประชาสัมพันธ�โครงการอย!างท่ัวถึง 4.72 94.33 มากท่ีสุด ๒. ประเภทกีฬาและระยะเวลาการแข!งขัน 4.70 94.03 มากท่ีสุด ๓. ความพร�อมและความเหมาะสมของสถานท่ีจัดการแข!งขัน 4.79 95.82 มากท่ีสุด ๔. ความเหมาะสมของรางวัลการแข!งขันกีฬาแต!ละประเภท 4.69 93.73 มากท่ีสุด ๕. การอํานวยความสะดวกและการบริการของเจ�าหน�าท่ี 4.88 97.61 มากท่ีสุด ๖. พิธีการเปPด-ปPดการแข!งขันกีฬา 4.94 98.81 มากท่ีสุด ๗. ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเป3นการส!งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค�รวมทุกด�าน 4.99 99.70 มากท่ีสุด ๘. ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเป3นการส!งเสริมเจตคติท่ีดีในการเล!นกีฬา-ออกกําลังกาย 4.91 98.21 มากท่ีสุด ๙. ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเป3นส!งเสริมการมีน้ําใจเป3นนักกีฬา รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย 4.70 94.03 มากท่ีสุด ๑๐. ความต�องการให�จัดโครงการนี้อย!างต!อเนื่อง 4.96 99.10 มากท่ีสุด รวม 4.83 96.54 มากท่ีสุด 
 /จากตาราง... 



- ๗ –    จากตารางท่ี  ๒  พบว!า  ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๘๓) โดยมีร�อยละของความพึงพอใจเท!ากับ ๙๖.๕๔     เม่ือเรียงลําดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสูงสุดสามลําดับแรก พบว!า มีความพึงพอใจลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเป3นการส!งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค�รวมทุกด�าน ( X = ๔.๗๗) คิดเป3นร�อยละ ๙๙.๗๐ รองลงมา ได�แก!  ความต�องการให�จัดโครงการนี้อย!างต!อเนื่อง (X = ๔.๙๖)  คิดเป3นร�อยละ ๙๙.๑๐  และพิธีการเปPด-ปPดการแข!งขันกีฬา (X = ๔.๙๔) คิดเป3นร�อยละ ๙๘.๘๑ ตามลําดับ สําหรับรายการประเมินท่ีมีความพึงพอใจน�อยสุด  ได�แก!  ความเหมาะสมของรางวัลการแข!งขันกีฬาแต!ละประเภท  ( X = ๔.๖๙)  คิดเป3นร�อยละ ๙๓.๗๓ 
 สรุปผลการประเมิน     การประเมินผลโครงการจัดการแข!งขันกีฬาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาเกมส�” ครั้งท่ี ๗ ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว!า ผู�ตอบแบบสอบถามส!วนใหญ!เป3นเพศหญิงและเป3นผู�ปกครองเด็กเล็ก มีอายุระหว!าง ๒๐ – ๓๐ ป1 โดยผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด โดยมีร�อยละของความพึงพอใจเท!ากับ ๙๖.๕๔    เม่ือเรียงลําดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสูงสุดสามลําดับแรก พบว!า มีความพึงพอใจลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเป3นการส!งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค�รวมทุกด�าน รองลงมา ได�แก! ความต�องการให�จัดโครงการนี้อย!างต!อเนื่อง  และพิธีการเปPด - ปPดการแข!งขันกีฬา  ตามลําดับ  สําหรับความเหมาะสมของรางวัล      การแข!งขันกีฬาแต!ละประเภทเป3นรายการประเมินท่ีมีความพึงพอใจน�อยสุด   ๙. ผลท่ีได+รับจากการดําเนินโครงการ   ๙.๑ เด็กเล็กมีพัฒนาการด+านร!างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติปDญญาดีข้ึน           พิจารณาจาก ลักษณะของกิจกรรมเป3นการพัฒนาเด็กแบบองค�รวมทุกด�าน เด็กเล็กได�รับประสบการณ�ตรงจากการแข!งขันกีฬาซ่ึงเป3นการพัฒนาทักษะทางด�านร!างกาย  การฟ>งและปฏิบัติตามสัญญาณการเคลื่อนไหว การประสานสัมพันธ�กล�ามเนื้อมัดใหญ!และกล�ามเนื้อมัดเล็ก การตัดสินใจ  การเล!นร!วมกันผู�อ่ืน การแสดงความยินดีกับตนเองและผู�อ่ืน และจากการประเมินผลโครงการพบว!าผู�ปกครองมีความพึงพอใจในลักษณะกิจกรรมท่ีจัดซ่ึงเป3นการพัฒนาเด็กแบบองค�รวมทุกด�าน ( X = ๔.๗๗) คิดเป3นร�อยละ ๙๙.๗๐     ๙.๒ เด็กเล็กได+พัฒนากล+ามเนื้อมัดใหญ!และกล+ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการคิด     การตัดสินใจและการอยู!ร!วมกับผู+อ่ืนในสังคม         พิจารณาจาก ประเภทของการแข!งขันกีฬา ซ่ึงจัดการแข!งขันกีฬาจํานวน ๓ ประเภท ได�แก!  ประเภทชาย ประเภทหญิง และประเภททีมผสม จํานวน  ๘  รายการ   ได�แก!  ๑) วิ่งทางตรง  ๕๐ เมตร (ชาย)    ๒) วิ่งทางตรง  ๕๐ เมตร (หญิง)  ๓) วิ่งผลัด ๔ x ๓๐ เมตร (ชาย)  ๔) วิ่งผลัด ๔ x ๓๐ เมตร (หญิง)      ๕) วิ่งซิกแซกอุ�มลูกบอลทีมผสม ๖) แยกลูกบอลสี (ชาย)  ๗) แยกลูกบอลสี (หญิง)  ๘) กรอกน้ําใส!ขวดทีมผสม ซ่ึงเป3นการพัฒนากล�ามเนื้อมัดใหญ!และกล�ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการคิด การตัดสินใจและการเล!นร!วมกับผู�อ่ืน รวมท้ังขณะทําการแข!งขันกีฬามีกองเชียร�จากศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแต!ละแห!งคอยเชียร�และให�กําลังใจทีมของตน ซ่ึงเป3นการฝWกทักษะเด็กในด�านการอยู!ร!วมกับผู�อ่ืนได�เป3นอย!างดี และจากการประเมินผลโครงการพบว!าผู�ปกครองมีความพึงพอใจในลักษณะกิจกรรมท่ีจัดซ่ึงเป3นการพัฒนาเด็กแบบองค�รวมทุกด�านในระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๗๗) คิดเป3นร�อยละ ๙๙.๗๐     ๙.๓ เด็กเล็กมีเจตคติท่ีดีในการเล!นกีฬาและออกกําลังกาย มีน้ําใจเปFนนักกีฬา ความสามัคคีในหมู!คณะและส!งเสริมสถาบันครอบครัว         พิจารณาจาก ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดซ่ึงมีท้ังการเดินขบวนพาเหรดรณรงค�การเล!นกีฬาและการออกกําลังกาย และการจัดกิจกรรมการแข!งขันกีฬาท่ีมีความสนุกสนานและเหมาะสมกับเด็กเล็ก  ซ่ึงจะ  /ส!งเสริม...  



- ๘ –  ส!งเสริมให�เด็กมีเจตคติท่ีดีในการเล!นกีฬาและออกกําลังกาย และส!งเสริมความสามัคคีในหมู!คณะ การมอบรางวัลแก!ผู�ชนะการแข!งขัน เป3นกิจกรรมท่ีส!งเสริมให�เด็กมีน้ําใจเป3นนักกีฬา รู�แพ� รู�ชนะ และรู�อภัย โดยเด็กได�แสดงความยินดีกับผู�ได�รับรางวัล และกิจกรรมการแข!งขันกีฬาบางรายการเปPดโอกาสให�ผู�ปกครองได�มีส!วนร!วมในกิจกรรมเป3นการส!งเสริมสถาบันครอบครัว  ซ่ึงจากการประเมินผลโครงการพบว!าผู�ปกครองมีความพึงพอใจลักษณะของกิจกรรมท่ีจัดเป3นการส!งเสริมเจคติท่ีดีในการเล!นกีฬา-ออกกําลังกายในระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๙๑) คิดเป3นร�อยละ ๙๘.๒๑ และลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเป3นการส!งเสริมการมีน้ําใจเป3นนักกีฬา รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย    ในระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๗๐) คิดเป3นร�อยละ ๙๔.๐๓  
 ๑๐. การวัดผลสําเร็จของโครงการ   ๑๐.๑ ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) เด็กเล็กร�อยละ ๘๐ มีส!วนร!วมทุกกระบวนการและกิจกรรมตลอดโครงการ           เกณฑ�การประเมิน : วัดจากจํานวนเด็กเล็กท่ีมีส!วนร!วมทุกกระบวนการและกิจกรรมตลอดโครงการ                  จํานวนเด็กเล็กท่ีมีส8วนร8วมทุกกระบวนการและกิจกรรมตลอดโครงการ x ๑๐๐                                                             จํานวนเด็กเล็กท้ังหมด         ๒๒๒ x ๑๐๐           ๒๗๗            ดังนั้น เด็กเล็กมีส!วนร!วมทุกกระบวนการและกิจกรรมตลอดโครงการ คิดเป3นร�อยละ ๘๐.๑๔   ๑๐.๒ ตัวช้ีวัดผลลัพธ� (Outcome) เด็กเล็กร�อยละ ๘๐ ท่ีเข�าร!วมโครงการ มีพัฒนาการด�านร!างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป>ญญา มีพัฒนาการทางด�านกล�ามเนื้อและมีเจตคติท่ีดีต!อการเล!นกีฬาท่ีดีข้ึน           เกณฑ�การประเมิน : วัดจากการสังเกตและประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ ส!วนท่ี ๒ ข�อ ๗ ข�อ ๘ และข�อ ๙ ซ่ึงปรากฏผลดังนี้           ๑. จากการสังเกต เด็กเล็กมากกว!าร�อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด�านร!างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป>ญญา มีพัฒนาการด�านกล�ามเนื้อและมีเจตคติท่ีดีต!อการเล!นกีฬาท่ีดีข้ึน โดยสังเกตจากการเข�าร!วมกิจกรรมขบวนพาเหรด พิธีเปPด-ปPด และการเข�าร!วมการแข!งขันกีฬา การรู�จักอดทน รอคอย มีระเบียบวินัย และการอยู!ร!วมกับผู�อ่ืน             ๒. ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเป3นการส!งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค�รวมทุกด�าน (ข�อ ๗) มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๗๗) คิดเป3นร�อยละ ๙๙.๗๐             ๓. ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเป3นการส!งเสริมเจคติท่ีดีในการเล!นกีฬา-ออกกําลังกาย (ข�อ ๘) มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๙๑)  คิดเป3นร�อยละ ๙๘.๒๑            ๔. ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเป3นการส!งเสริมการมีน้ําใจเป3นนักกีฬา รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย (ข�อ ๙) มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๗๐) คิดเป3นร�อยละ ๙๔.๐๓           จากข�อมูลข�อ ๒ – ๔  ผู�ตอบแบบสอบถามส!วนใหญ!ซ่ึงเป3นผู�ปกครองเด็กมีความพึงพอใจในรายการประเมินท้ัง ๓ ด�าน มากกว!าร�อยละ ๘๐ แสดงให�เห็นว!าผู�ปกครองมีความตระหนักถึงประโยชน�ของกิจกรรมนี้ต!อการพัฒนาการด�านร!างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป>ญญา การมีพัฒนาการทางด�านกล�ามเนื้อและมีเจตคติท่ีดีต!อการเล!นกีฬาท่ีดีข้ึนของบุตรหลานตน         

วิธีการคํานวณ   = 
= = ๘๐.๑๔ 
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