
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
โครงการ การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ 
กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561  -30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวพินทุสร แสงเนตร ,นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน       
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี และเงินรายได้โรงเรียน (เงินนอกงบประมาณ) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน เพ่ือบริการ
การเงินและพัสดุ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นกับงานการเงินของหน่วยงาน จึงใช้หลักการการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์   ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
  2.2 เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 เพ่ือการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3.  เป้าหมาย   
  3.1 ผลผลิต  (Outputs) 
  3.๑.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้จัดทำบัญชีการเงินและพัสดุประเภทต่างๆ ถูกต้อง ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 
  3.๑.2  ร้อยละ 80 ของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน   
  3.๑.3  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.๑.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้  
     3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  3.๒.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
  3.๒.2 มีแผนบริหารความเสีย่งไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน  
  3.๒.3 มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ   
 3.๒.4 มีแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงานการเงิน   
 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑. ร้อยละของสถานศึกษาได้จัดทำบัญชี
การเงินและพัสดุประเภทต่าง ๆ ถูกต้อง 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ทุกเม่ือ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบบัญชีการเงิน
และพัสดุ 

๒. ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน  

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๓ .  ร ้ อยละของ โ ร ง เ ร ี ยนม ี ก า รบร ิ ห า ร
ง บ ป ร ะม า ณ ท ี ่ เ น้ น ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ า พ และ
ประสิทธิผล 

ประเมิน แบบประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณ 
๔. ร้อยละของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่กำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

ประเมิน แบบประเมินตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุที่
เพียงพอต่อการให้บริการ 

สำรวจตรวจสอบ แบบสำรวจตรวจสอบ 

๒. มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการ
ควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

๓. ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่
ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 

สำรวจตรวจสอบ แบบสำรวจตรวจสอบ 

๔. มีแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงาน
การเงิน 

สังเกต แบบสังเกตการพัฒนา
ระบบงานการเงิน 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ (เงินอุดหนุน)  ๕,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน    ๔,๕๔๕ บาท 
 คงเหลือ        455 บาท 

 
  
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือจัดวางระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินและพัสดุของ
โรงเรียน 

✓  มีจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน
และพัสดุของโรงเรียนของเป็นระบบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

2. เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

✓  มีการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสดุอย ่างถ ูกต ้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3. เพ่ือการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

✓  มีการบริการที่ดีมี เบิกจ่ายเงินและพัสดุได้
อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้จัดทำบัญชี

การเงินและพัสดุประเภทต่างๆถูกต้อง 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ทุกเม่ือ 

✓  ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้จัดทำ
บ ัญช ีการเง ินและพัสด ุประเภทต ่างๆ
ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
ทุกเมื่อ 

๒. ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

✓  ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน  

๓. ร ้ อ ยล ะขอ ง โ ร ง เ ร ี ยนม ี ก า รบ ร ิ ห า ร
งบประมาณที ่ เน ้นประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผล 

✓  ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการบริหาร
งบประมาณที ่ เน ้นประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผล 

๔ ร้อยละของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ได้ 

✓  ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนสามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนด
ในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

 
 



ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

ที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
✓  กลุ่มบริหารงบประมาณมีการจัดทำคู่มือ

การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 

๒. มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการ
ควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน 
 

✓  มีการติดตาม ตรวจสอบภายในและจัด
รายงานการตรวจสอบภายใน จำนวน ๔ 
ไตรมาศต่อปี 

๓. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่
ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 
 

✓  มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วย
แฟ้มเก็บเอกสาร ที่ง่ายต่อการค้นหาและ
ตรวจสอบ 

๔ มีแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงาน
การเงิน 

✓  เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงาน
การเง ิน โปร ่งใสตรวจสอบได้ บร ิการ
รวดเร็ว 

8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๒  คน  เพศหญิง  จำนวน  ๑๙ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๑ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๘.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. โรงเรียนไดจ้ัดทำบัญชีการเงินประเภทต่าง ๆ 
ถูกต้อง ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 

๙๘.๐๒ ๑.๙๘    

๒. โรงเรียนไดจ้ัดทำบัญชีพัสดุประเภทต่าง ๆ ถูกต้อง 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 

๙๐.๕๐ ๙.๕๐    

๓ มีความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 

๙๔.๖๘ ๕.๓๒ 
 

  



๔ โรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ี
กำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

๙๘.๘๐ ๑.๒    

๕ มีตรวจสอบพัสดุประจำปี ๙๗.๖๕ ๒.๓๕    
๖ จัดจำหน่ายพัสดุที่ไม่สามารถใช้ในราชการต่อไปได้ ๘๖.๓๒ ๑๓.๖๘    
๗ จัดทำชุดจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน 
๙๕.๑๒ ๔.๘๘    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ   ๕.๕๖ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ    ...-...  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ    ...-...  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ    ...-..... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

          8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
  
9.  สรุปในภาพรวม 
 ๙.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 โรงเรียนมีการจัดทำและจัดเก็บเอกสารการเงินและพัสดุอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นระบบ ทำให้ง่าย
สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 ๙.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
             - 
 ๙.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
            - 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   ( นางสาวพินทุสร แสงเนตร) 
                                          ตำแหน่ง  คร ู
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561  - 30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางยุวดี   ทองคำ, นายอนุวัตร  ธิระมาร 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาศักยภาพการเร ียนรู ้ก ิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน มีความสำคัญและจำเป็นที ่ต ้องส่งเสริม                      
และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์รวม                        
ของความเป็นมนุษย์  ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เป็นผู้ที่มีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  
และรวมถึงการมีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ  นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
 2.2  เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของตน  
 2.3  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย  เป็นผู้นำ  ผู้ตาม  ฝึกแสดงความคิดเห็น 
และฝึกความรับผิดชอบ   
 2.4  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการดำเนินชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรม 
 2.5  เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 

3.  เป้าหมาย   
  3.1 ผลผลิต  (Outputs) 
  3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ  นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
ใช้พัฒนาตนเอง 
       3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ  100  ได้รับการเพ่ิมพูนประสบการณ์เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
       3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 80 ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม   
สร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตน  
       3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต  และ
เสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรมผ่านการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
       3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 

  3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       3.๒.1  ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 



       3.๒.2  ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
       3.๒.3  ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นความสามารถ
พิเศษของตน  
       3.๒.4  ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมด้านศีลธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต   
       3.๒.5  ผู้เรียนมีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑.  .  ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนที่เห็นคุณค่าขององค์
ความรู้ต่างๆ  นำความรู้และ ประสบการณ์ที่
ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ผู ้เรียนที ่ได้รับการเพิ ่มพูน
ประสบการณ์เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 

การทดสอบ แบบประเมินชิ้นงาน 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่ค้นพบความสนใจ  
ความถนัดและได้รับการส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริ ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถ
พิเศษของตน 

การทดสอบ แบบประเมินชิ้นงาน 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ผู ้เร ียนที ่ได้ร ับการพัฒนา
บุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการดำเนินชีวิต  
และเสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรมผ่านการจัด
กิจกรรมสร ้างเสร ิมคุณธรรม จร ิยธรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น  

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

๕. ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนที่มีจิตสำนึกทำประโยชน์
เพ่ือสังคม  และประเทศชาติ 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
มาใช้พัฒนาตนเอง 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการ
ลงมือปฏิบัติ 

การทดสอบ แบบประเมินชิ้นงาน 

๓. ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  
และได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็น  
ความสามารถพิเศษของตน  

การสังเกต 
การทดสอบ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินชิ้นงาน 



๔. ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยม
ด้านศีลธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต   

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

๕. ผู้เรียนมีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อสังคม  
และประเทศชาติ 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ ๑๐๓,๕๘๐ บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  ๙๘,๕๒๕   บาท 
 คงเหลือ     ๕,๐๕๕   บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. กิจกรรมชุมนมุ ✓  ภาคเรียนที่ 1 /๒๕๖๒ จัดกิจกรรมชุมนุม
ทั้งสิ้น ๑๐ ชุมนุม การดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายทุกชุมนุม นักเรียนได้เลือกเรียนรู้
ในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ เป็นการเพ่ิม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ตนเอง 

2. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตร
นารีสามัญ 

✓  ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เข้าค่ายลูกเสือ ณ อู่ทองสักทองแคมป์  
จ.สุพรรณบุร ี การดำเนินงานบรรล ุตาม
เป ้าหมายของก ิจกรรมค ่ายล ูกเส ือทุก
ประการ 

3. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตร
นารีสำรอง 

✓  ลูกเสือเนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เข ้าค ่ายล ูกเส ือ ณ ค่ายล ูกเส ือช ั ่วคราว
โรงเรียนวัดบางไกรนอก การดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรมค่ายลูกเสือ
ทุกประการ 

๔. กิจกรรมแนะแนว ✓  มีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนทุก
ระดับชั ้นทุกว ันศุกร ์ ทำให้น ักเร ียนรู ้จัก
วางแผน จัดการกับภาระงาน กิจกรรมและ
ความสำเร็จต่าง ๆ ได ้

๕ กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

✓  วันสถาปนาลูกเสือไทย ในวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ จัดกิจกรรมการเดินสวนสนาม พิธี



การถวายสัตย์ปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์ 
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
ตระหนักถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

๖ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม / 
จริยธรรม 

✓  จัดกิจกรรมฟังธรรมะ สวดมนต์ กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนยึดมั่น
ในศีลธรรมอันดี ตระหนักถึงความมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี  
 

๗ กิจกรรมวันราชสดุดีลูกเสือ ✓  พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ในวัน 
พุธ ที ่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และจะ
บำเพ็ญประโยชน์ น ักเร ียนตระหนักถึง
ความสำคัญในการน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๖ ผู้ก่อตั้งลูกเสือ
ไทย 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๘ กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมทัศน
ศึกษาปฐมวัย   

  กำหนดก ิจกรรมท ัศนศ ึกษาในว ันท ี ่  ๔ 
ต ุ ลาคม ๒๕๖๒ เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มท ั กษะและ
ประสบการณ์ในการเรียนรู ้นอกห้องเรียน
ให้กับนักเรียน ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิร์ด 
ปาร์ค (รอดำเนินกิจกรรม) 

๙ กิจกรรมทัศนศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีที่  1-6 

  กำหนดก ิจกรรมท ัศนศ ึกษาในว ันท ี ่  ๔ 
ต ุ ลาคม ๒๕๖๒ เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มท ั กษะและ
ประสบการณ์ในการเรียนรู ้นอกห้องเรียน
ให้กับนักเรียน ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิร์ด 
ปาร์ค (รอดำเนินกิจกรรม) 

๑๐ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิต
อาสา 

✓  มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ช่วยเหลือ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม ทำให้นักเรียนมี
จิตอาสา รู ้จักช่วยเหลือผู ้อื ่นตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

๑๑ กิจกรรมบางไกรนอกมารยาทงาม 
ตามวิถีไทย 

✓  นักเรียนได้เรียนรู้ถึงมารยาท วัฒนธรรมทาง
สังคมอันดีงามตามแนววิถีไทย วางตัวได้
เหมาะสมเมื่ออยู่ในสังคม 



๑๒ กิจกรรมการแข่งขันงาน 
ศิลปหัตถกรรม 

  กำหนดแข่งขันวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและทำการฝึกซ้อม
อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ (รอ
ดำเนินกิจกรรม) 

 

7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนที่เห็นคุณค่าขององค์

ความรู้ต่างๆ  นำความรู้และ ประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 

✓  ร้อยละ ๙๕.๐๗ ผู้เรียนที่เห็นคุณค่าของ
อ งค ์ ค ว าม ร ู ้ ต ่ า ง ๆ  น ำคว ามร ู ้ แ ล ะ 
ประสบการณ์ที ่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ผู ้เรียนที ่ได้รับการเพิ ่มพูน
ประสบการณ์เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 

✓  ร้อยละ ๑๐๐ ผู ้เรียนที่ได้รับการเพิ ่มพูน
ประสบการณ์เรียนรู ้โดยการปฏิบัติจริง 
สามารถสร้างชิ้นงานและผลงานจากสิ่งที่ได้
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

๓ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่ค้นพบความสนใจ  
ความถน ัดและได ้ร ับการส ่งเสร ิมให ้มี
ความคิดริเร ิ ่มสร ้างสรรค์ในการพัฒนา
ความสามารถพิเศษของตน 

✓  ร้อยละ ๙๒.๑๑ ของผู้เรียนที่ค้นพบความ
สนใจ  ความถนัดและได้รับการส่งเสริมให้
มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ความสามารถพ ิเศษของตน น ักเร ียน
สามารถเลือกเรียนรู้และพัฒนาในเรื่องที่
ตนเองสนใจและมีความถนัด 

๔ ร้อยละ ๑๐๐ ผู ้เร ียนที ่ได้ร ับการพัฒนา
บุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการดำเนิน
ชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรม
ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

✓  ร้อยละ ๑๐๐ ผู ้เรียนที ่ได้รับการพัฒนา
บุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนิน
ชีวิตและเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรมผ่าน
การจ ัดก ิจกรรมสร ้ าง เสร ิมค ุณธรรม 
จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น นักเรียนทุกคน
ตระหนักถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีใน
การดำเนินชีวิต มีค่านิยมที่ดีงาม เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างเตม็ใจ 



๕ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนที่มีจิตสำนึกทำประโยชน์
เพ่ือสังคมและประเทศชาติ 

✓  ร ้อยละ ๑๐๐ ผ ู ้ เ ร ี ยนม ีจ ิตสำน ึกทำ
ประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

   

1. ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
มาใช้พัฒนาตนเอง 

✓  ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์
มาใช้พัฒนาตนเองได้ 

2. ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการ
ลงมือปฏิบัติ 

✓  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือและฝึก
ปฏิบัติจริง 

๓ ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  
และได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็น  
ความสามารถพิเศษของตน  

✓  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถพิเศษ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนเอง
สนใจและถนัด 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ สภาพ 
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

๔ ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยม
ด้านศีลธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต   

✓  ผู้เรียนมีค่านิยม เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 

๕ ผู้เรียนมีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อสังคม  
และประเทศชาติ 

✓  นักเรียนมาจิตสำนึกการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวม 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๑๐๒  คน  เพศหญิง  จำนวน  ๑๐๑ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๐๓ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๘.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ด้านปัจจัย      
๑. มีจุดประสงค์การจัดกิจกรรมครอบคลุมพัฒนา

ผู้เรียนรอบด้าน   ในด้านความรู้  ทักษะ  
กระบวนการ  เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรม  
จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
แนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม  

๙๗.๕๐ ๒.๕๐    



๒. มีเวลาจัดกิจกรรมและเหมาะสม  สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

๙๖.๘๖ ๓.๑๔    

 ด้านกระบวนการ      
๓ จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  คำนึงถึง

ความเหมาะสมและปลอดภัย 
๑๐๐     

๔ ใช้แหล่งเรียนรู้  ในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย 

๑๐๐     

 ด้านผลผลิต      
๕ นักเรียนสามารถนำความรู้  ประสบการณ์  ที่

ได้รับไปใช้กับชีวิตจริง มีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต 

๙๒.๕๐ ๗.๕๐    

๖ นักเรียนได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ส่งเสริม
ความรู้  ความสามารถพิเศษเพ่ือพัฒนาตนเอง 

๙๔.๓๘ ๕.๖๒    

๗ นักเรียนพึงพอใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข 

๙๘.๔๖ ๑.๕๔    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๐ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ   ๒.๙๐ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ    ...-...  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ    ...-...  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ    ...-..... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

          8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
๘.3.1  จัดประกวดผลงานของชุมนุมในวันวิชาการของโรงเรียน 

๘.3.2  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาทุกภาคเรียน 
๘.3.3  เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้และจัดกิจกรรมทุกเดือน 

9.  สรุปในภาพรวม 
 ๙.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีจุดประสงค์การจัดกิจกรรมครอบคลุมพัฒนา
ผู้เรียนรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีแนวปฎิบัติกิจกรรมชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความเหมาะสมและปลอดภัย มีแผนการจัดกิจกรรมชัดเจนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ผู้เรียน  บุคลากรในโรงเรียน  ชุมชน  
ผู้ปกครองผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยวิธีการ



หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการเสริมแรงสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้
ร่วมกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์  รายงานต่อสาธารณชน  มีการนิเทศ  ติดตาม  กำกับ  ช่วยเหลือสนับสนุนอย่าง
เป็นระบบ 
 ๙.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 การให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานจากองค์ความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๙.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
 ให้มีการจัดการประกวดผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองจาก
องค์ความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรม 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   ( นางสาวพินทุสร แสงเนตร) 
                         ตำแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

     
       
 
       
 
       
 
     

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

   

  

  



  
 

ภาพกิจกรรมชุมนุม 

 
ชมุนุมเปิดประตูสู่เมืองจีน 

  
ชุมนุมมิวสิคฟอร์เฟรน 



  
ชุมนุมนาฏยหัตศิลป์ 

 
ชุมนุม Like & Love English 

  
ชุมนุมวิทยาศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม 



  
ชุมนุมห้องสมุดมีชีวิต 

  
ชุมนุมกีฬาพาสุขใจ 

 
ชุมนุมคณิตดอทคอม 



 
ชุมนุมภาษาไทย 

  
ชุมนุมพอเพียงตามแนววิถีไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรมจิตอาสา 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561  -30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวพินทุสร แสงเนตร ,นายอนุวัตร ธิระมาร ,นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน       
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี และเงินรายได้โรงเรียน (เงินนอกงบประมาณ) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน เพ่ือบริการ
การเงินและพัสดุ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นกับงานการเงินของหน่วยงาน จึงใช้หลักการการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์   ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
  2.2 เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 เพ่ือการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3.  เป้าหมาย   
  3.1 ผลผลิต  (Outputs) 
  3.๑.๑ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้จัดทำบัญชีการเงินและพัสดุประเภทต่างๆ ถูกต้อง ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 
  3.๑.2  ร้อยละ 80 ของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน   
  3.๑.3  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.๑.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้  
     3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  3.๒.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
  3.๒.2 มีแผนบริหารความเสีย่งไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน  
  3.๒.3 มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ   
 3.๒.4 มีแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงานการเงิน   



 
 
 
 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑. ร้อยละของสถานศึกษาได้จัดทำบัญชี
การเงินและพัสดุประเภทต่างๆถูกต้อง ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบบัญชีการเงิน
และพัสดุ 

๒. ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน  

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๓ .  ร ้ อยละของ โ ร ง เ ร ี ยนม ี ก า รบร ิ ห า ร
งบประมาณท ี ่ เ น ้ นป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ า พแ ล ะ
ประสิทธิผล 

ประเมิน แบบประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณ 
๔. ร้อยละของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่กำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

ประเมิน แบบประเมินตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุที่
เพียงพอต่อการให้บริการ 

สำรวจตรวจสอบ แบบสำรวจตรวจสอบ 

๒. มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการ
ควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

๓. ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่
ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 

สำรวจตรวจสอบ แบบสำรวจตรวจสอบ 

๔. มีแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงาน
การเงิน 

สังเกต แบบสังเกตการพัฒนา
ระบบงานการเงิน 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ (เงินอุดหนุน)  ๕,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน    ๔,๕๔๕ บาท 
 คงเหลือ        455 บาท 

 
  



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือจัดวางระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินและพัสดุของ
โรงเรียน 

✓  มีจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน
และพัสดุของโรงเรียนของเป็นระบบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

2. เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

✓  มีการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสดุอย ่างถ ูกต ้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3. เพ่ือการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

✓  มีการบริการที่ดีมี เบิกจ่ายเงินและพัสดุได้
อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้จัดทำบัญชี

การเงินและพัสดุประเภทต่างๆถูกต้อง 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ทุกเม่ือ 

✓  ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้จัดทำ
บ ัญช ีการเง ินและพัสด ุประเภทต ่างๆ
ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
ทุกเมื่อ 

๒. ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

✓  ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน  

๓. ร ้ อ ยล ะขอ ง โ ร ง เ ร ี ยนม ี ก า รบ ร ิ ห า ร
งบประมาณที ่ เน ้นประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผล 

✓  ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการบริหาร
งบประมาณที ่ เน ้นประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผล 

๔ ร้อยละของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ได้ 

✓  ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนสามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนด
ในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

 
 



ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

ที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
✓  กลุ่มบริหารงบประมาณมีการจัดทำคู่มือ

การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 

๒. มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการ
ควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน 
 

✓  มีการติดตาม ตรวจสอบภายในและจัด
รายงานการตรวจสอบภายใน จำนวน ๔ 
ไตรมาศต่อปี 

๓. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่
ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 
 

✓  มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วย
แฟ้มเก็บเอกสาร ที่ง่ายต่อการค้นหาและ
ตรวจสอบ 

๔ มีแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงาน
การเงิน 

✓  เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงาน
การเง ิน โปร ่งใสตรวจสอบได้ บร ิการ
รวดเร็ว 

8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๒  คน  เพศหญิง  จำนวน  ๑๙ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๑ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๘.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. โรงเรียนไดจ้ัดทำบัญชีการเงินประเภทต่าง ๆ 
ถูกต้อง ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 

๙๘.๐๒ ๑.๙๘    

๒. โรงเรียนไดจ้ัดทำบัญชีพัสดุประเภทต่าง ๆ ถูกต้อง 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 

๙๐.๕๐ ๙.๕๐    

๓ มีความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 

๙๔.๖๘ ๕.๓๒ 
 

  



๔ โรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ี
กำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

๙๘.๘๐ ๑.๒    

๕ มีตรวจสอบพัสดุประจำปี ๙๗.๖๕ ๒.๓๕    
๖ จัดจำหน่ายพัสดุที่ไม่สามารถใช้ในราชการต่อไปได้ ๘๖.๓๒ ๑๓.๖๘    
๗ จัดทำชุดจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน 
๙๕.๑๒ ๔.๘๘    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ   ๕.๕๖ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ    ...-...  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ    ...-...  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ    ...-..... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

          8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
   
9.  สรุปในภาพรวม 
 ๙.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 โรงเรียนมีการจัดทำและจัดเก็บเอกสารการเงินและพัสดุอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นระบบ ทำให้ง่าย
สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 ๙.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
             - 
 ๙.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
            - 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   ( นางสาวพินทุสร แสงเนตร) 
                                           ตำแหน่ง  คร ู
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

     
       
 
       
 
       
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
   

 

 

 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ โรงเรียนประชารัฐ   
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561  -30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวพินทุสร แสงเนตร ,นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์, 

นางสาวรวงทอง  มาตผล , นายอนุวัตร   ธิระมาร 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการรวม
พลังระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ      การสื่อสาร 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชน 19 หนว่ยงานและภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับ
การศึกษาให้สูงขึ้นผ่านการดำเนินงานของ 12 คณะทำงาน ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นระบบผ่าน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ของ
ความร่วมมือ คือ 1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและสัมฤทธิผลทางการศึกษา 2) เพื่อจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาและการบริหาร
จัดการสื่อ 4) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking) จัดทำคู่มือการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะ เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม และ 
5) เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่ระดับนานาชาติ  
 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มาจากทุกตำบลใน
ประเทศไทย ตำบลละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 7,424 โรงเรียน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ร่วมกันคัดเล ือกโรงเร ียนจากหลายสังกัดเพื ่อเข้าร ับการพัฒนาในระยะแรก จำนวน 3,322 โรงเร ียน 
แบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,093 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 184 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ จำนวน 31 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน จำนวน 14 โรงเรียน โดย
จะดำเนนิการพัฒนาโรงเรียนอ่ืน ๆ ในระยะต่อไป จนครบทั้ง 7,424 โรงเรียนตามเป้าหมายของโครงการ  
 เนื่องด้วยโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐ เพ่ือให้
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ทางโรงเรียนจึ งได้จัดทำโครงการโรงเรียน
ประชารัฐขึ้น โดยมุ่งเน้นการผสานความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศที่ครอบคลุม 6 ประเด็น ได้แก่ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  2) การ
ผลิตและพัฒนาครู  3) การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย  4) การบริหารจัดการ 5) การประเมินและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา และ 6) ICT เพ่ือการศึกษา  



2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ  นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
 2.2  เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของตน  
 2.3  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย  เป็นผู้นำ  ผู้ตาม  ฝึกแสดงความคิดเห็น 
และฝึกความรับผิดชอบ   
 2.4  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการดำเนินชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรม 
 2.5  เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 

3.  เป้าหมาย   
  3.1 ผลผลิต  (Outputs) 
 3.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
 3.1.2 พัฒนาห้องเรียนทุกห้องให้เป็น Smart Class 
 3.1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นสื่อ 
 3.1.4 ร้อยละ 59.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ภาษาไทย  
 3.1.5 ร้อยละ 42.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ภาษาอังกฤษ  
 3.1.6 ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) คณิตศาสตร์  
 3.1.7 ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) วิทยาศาสตร์ 
 3.1.8 ร้อยละ 59.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านภาษา  
 3.1.9 ร้อยละ 42.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านคำนวณ  
 3.1.10ร้อยละ 60.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านเหตุผล  
 3.1.11 ร้อยละ 85.00 ของครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
 3.1.12 ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการพัฒนา การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3.1.13 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ทันสมัย 
 3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 3 
 3.2.2 คะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(O-net) ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นร้อยละ 3 
 3.2.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) คณิตศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 3 
 3.2.4 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(O-net) วิทยาศาสตร์ สงูขึ้นร้อยละ 3 
 3.2.5 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านภาษา สูงขึ้นร้อยละ 3 
 3.2.6 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านคำนวณ สูงขึน้ร้อยละ 3 
 3.2.7 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านเหตุผล สูงขึ้นร้อยละ 3 



 3.2.8 ครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
 3.2.9 ครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 
 
 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

ตรวจสอบ/สอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. พัฒนาห้องเร ียนทุกห้องให ้เป ็น Smart 
Class 

ตรวจสอบ/สอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๓. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นสื่อ 

ตรวจสอบ/สอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๔. ร้อยละ 59.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (O-net) 
ภาษาไทย 

การทดสอบ แบบทดสอบจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๕. ร้อยละ 42.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
ภาษาอังกฤษ  

การทดสอบ แบบทดสอบจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๖. ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
คณิตศาสตร์  

การทดสอบ แบบทดสอบจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๗. ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
วิทยาศาสตร์  

การทดสอบ แบบทดสอบจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๘. ร้อยละ 59.00 ของผลการทดสอบ NT ของ
นักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านภาษา 

การทดสอบ แบบทดสอบจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๙. ร้อยละ 42.00 ของผลการทดสอบ NT ของ
นักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านคำนวณ 

การทดสอบ แบบทดสอบจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๑๐. ร้อยละ 60.00 ของผลการทดสอบ NT 
ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านเหตุผล 

การทดสอบ แบบทดสอบจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



๑๑. ร้อยละ 85.00 ของครูที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

การทดสอบ 
การสังเกต 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

๑๒. ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการพัฒนา การ
วัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การทดสอบ 
การสังเกต 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

๑๓. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย 

การทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
๑. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-net) ภาษาไทย สูงขึ้น
ร้อยละ 3 

เปรียบเทียบ ประกาศจากจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๒. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-net) ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นร้อยละ 3 

เปรียบเทียบ ประกาศจากจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๓. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-net) คณิตศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 3 

เปรียบเทียบ ประกาศจากจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๔. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-net) วิทยาศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 3 

เปรียบเทียบ ประกาศจากจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๕. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่
เพ่ิมข้ึน ด้านภาษา สูงขึ้นร้อยละ 3 

เปรียบเทียบ ประกาศจากจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๖. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่
เพ่ิมข้ึน ด้านคำนวณ สูงขึ้นร้อยละ 3 

เปรียบเทียบ ประกาศจากจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๗. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่
เพ่ิมข้ึน ด้านเหตุผล สูงขึ้นร้อยละ 3 

เปรียบเทียบ ประกาศจากจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๘. ครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  การทดสอบ 
การสังเกต 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

๙. ครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้ 

การทดสอบ 
การสังเกต 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 
 



5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ (เงินอุดหนุน)  2,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน    ๓,๔๔๒ บาท 
 คงเหลือ     -๑,๔๔๒ บาท 

จำนวนเงินโครงการ (ซีพีออลล์)        150,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน            ๒๖,๗๗๕ บาท 
 คงเหลือ                    ๑๒๓,๒๒๕ บาท 
 
หมายเหตุ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซีพีออลล์  จำกัด 150,000 บาท 

๑. โครงการการพัฒนาทักษะ Active Learning ของครูและนักเรียน จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท  
- ใช้ไป ๑๓,๑๕๕ บาท คงเหลือ ๗๖,๘๔๕ บาท 

๒. โครงการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้มีมูลค่า สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
- ใช้ไป ๑๓,๖๒๐ บาท คงเหลือ ๔๖,๓๘๐ บาท 

 
 
 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาต ิ(O-net) ป.๖ 

✓  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET)  ในชั้นประถมศึกษาปีทื่  
๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงขึ้นจากปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๕.๗๒ 
คะแนนเฉลี ่ย ๔ วิชา ๕๒.๓๑ คะแนน สูง
เป็นลำดับที่ ๓ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑. รายวิชาภาษาไทย ๖๙.๒๒คะแนน สูง
เป็นลำดับที่ ๑ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. รายวิชาคณิตศาสตร์๔๘.๘๓ คะแนน สูง
เป็นลำดับที่ ๒ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. รายวิชาวิทยาศาสตร์๔๕.๐๒คะแนน สูง
เป็นลำดับที่ ๕ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. รายวิชาภาษาอังกฤษ ๔๖.๑๗คะแนน สูง
เป็นลำดับที่ ๖ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 



2. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียน
ชั้น ป.3 

✓  ผลการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ใน
ระดับช ั ้นประถมศึกษาปีท ี ่   ๓ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ สูงขึ ้นจากปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ร้อยละ ๖.๒๐ 
คะแนนเฉลี่ย ๓ ด้าน ๖๗.๘๙ คะแนน สูง
เป็นลำดับที่ ๑ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑. ด้านภาษา ๖๙.๐๗ คะแนน สูงเป็นลำดับ
ที่ ๓ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. ด้านคำนวณ ๗๐.๐๘ คะแนน สูงเป็น
ลำดับที่ ๑ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. ด้านเหตุผล ๖๔.๕๓ คะแนน สูงเป็น
ลำดับที่ ๑ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ของครู 

✓  ทักทายและสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและ
สั่งงานนักเรียนได้ 

๔. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ของครู 

✓  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารและจัดการเรียนการสอน 

7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
✓  มีการเผยแพร่ข้อมูลโรงเรียนในสื่อโซเซยีล

มีเดีย เช่น เวปไซต์ เฟสบุ๊ค ยูทูป เป็นต้น 
2. พัฒนาห้องเร ียนทุกห้องให้เป็น Smart 

Class 
✓  ทุกห้องเรียนมีจอทีวีและคอมพิวเตอร์เพ่ือ

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
๓ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
เป็นสื่อ 

✓  มีการพัฒนาแล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช ้เป ็นส ื ่อ เช ่น สื่อ
มัลติมีเดียรักษ์คลองบางกอกน้อย สื่อการ
แยกขยะ เป็นต้น 

๔ ร้อยละ 59.00 ของคะแนนเฉลี่ย (O-net) 
ภาษาไทย 

✓  รายวิชาภาษาไทย ๖๙.๒๒ คะแนน สูงเป็น
ลำดับที่ ๑ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 



๕ ร้อยละ 42.00 ของคะแนนเฉลี่ย (O-net) 
ภาษาอังกฤษ  

✓  รายวิชาภาษาอังกฤษ ๔๖.๑๗ คะแนน สูง
เป็นลำดับที่ ๖ ของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

๖ ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ย (O-net) 
คณิตศาสตร์  

✓  รายวิชาคณิตศาสตร์ ๔๘.๘๓ คะแนน สูง
เป็นลำดับที่ ๒ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗ ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ย (O-net) 
วิทยาศาสตร์  

 ✓ รายวิชาวิทยาศาสตร์๔๕.๐๒ คะแนน สูง
เป็นลำดับที่ ๕ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘ ร้อยละ 59.00 ของผลการทดสอบ NT ของ
นักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านภาษา 

✓  ด้านภาษา ๖๙.๐๗ คะแนน สูงเป็นลำดับที่ 
๓ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙ ร้อยละ 42.00 ของผลการทดสอบ NT ของ
นักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านคำนวณ 

✓  ด้านคำนวณ ๗๐.๐๘ คะแนน สูงเป็น
ลำดับที่ ๑ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑๐ ร้อยละ 60.00 ของผลการทดสอบ NT 
ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านเหตุผล 

✓  ด้านเหตุผล ๖๔.๕๓ คะแนน สูงเป็นลำดับ
ที่ ๑ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑๑ ร้อยละ 85.00 ของครูที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

✓  ร ้ อยละ ๑๐๐ ของคร ู ที่ ส ามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

๑๒ ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการพัฒนา การ
วัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

✓  ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการพัฒนา การ
วัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๓ ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย 

✓  ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย 

 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ (O-net) 

ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 3 
✓  คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ ๑๒.๘๕ 

ปี 2560 = ๕๖.๓๗ ,ปี ๒๕๖๑ = ๖๙.๒๒ 
2. คะแนนเฉลี ่ยของผลการทดสอบ (O-net) 

ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นร้อยละ 3 
✓  คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ ๕.๐๙ 

ปี 2560 = ๔๑.๐๘ ,ปี ๒๕๖๑ = ๔๖.๑๗ 
๓ คะแนนเฉลี ่ยของผลการทดสอบ (O-net) 

คณิตศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 3 
✓  คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ ๓.๓๓ 

ปี 2560 = ๔๕.๕ ,ปี ๒๕๖๑ = ๔๘.๘๓ 
๔ คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบ(O-net) 

วิทยาศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 3 
 ✓ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ ๑.๖๐ 

ปี 2560 = ๔๓.๔๒ ,ปี ๒๕๖๑ = ๔๕.๐๒ 



๕ ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่
เพ่ิมข้ึน ด้านภาษา สูงขึ้นร้อยละ 3 

 ✓ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ ๒.๑๐ 
ปี 2560 = ๖๕.๗๙ ,ปี ๒๕๖๑ = ๖๗.๘๙ 

๖ ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่
เพ่ิมข้ึน ด้านคำนวณ สูงขึ้นร้อยละ 3 

✓  คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ ๑๒.๖๒ 
ปี 2560 = ๕๗.๔๖ ,ปี ๒๕๖๑ = ๗๐.๐๘ 

๗ ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่
เพ่ิมข้ึน ด้านเหตุผล สูงขึ้นร้อยละ 3 

 ✓ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ ๒.๗๑ 
ปี 2560 = ๖๑.๘๒ ,ปี ๒๕๖๑ = ๖๔.๕๓ 

๘ ครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  ✓  ครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
ทุกคน 

๙ ครูที่สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้ได ้

✓  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการ
พัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ทันสมัยทุกคน 

8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๑๐๒  คน  เพศหญิง  จำนวน  ๑๐๑ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๐๓ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๘.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. การพัฒนาระบบข้อมูลการศึกษาของโรงเรียนที่
เปิดเผยสู่สาธารณะ 

๙๘.๖๒ ๑.๓๘    

๒. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือให้
สถานศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้ และมาตรฐาน
การศึกษาจากทั่วโลก 

๙๔.๗๘ ๕.๒๒    

๓ การพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
เป็นสื่อ 

๑๐๐  

 

  

๔ การเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

๙๐.๔๒ ๙.๕๘    

๕ การใช้ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมิเดียในห้องเรียน ๙๖.๕๐ ๓.๕๐    
๖ การใช้ห้องออกอากาศ ๘๙.๒๖ ๑๐.๗๔    



 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๓ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ   ๕.๐๗ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ    ...-...  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ    ...-...  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ    ...-..... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

          8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมิเดีย จากบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการจัดการเรียน

การสอน และใช้ห้องออกอากาศในการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งใช้เป็นเวทีในการแสดงความสามารถของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
9.  สรุปในภาพรวม 
 ๙.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการใช้สื่อมัลติมีเดียและชุดอุปกรณ์ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนน่าสนใจ มีหลากหลายสื่อและกิจกรรมให้นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
 ๙.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 การใช้ห้องออกอากาศเป็นเวทีแสดงความรู้ ความสามารถของนักเรียน ส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะด้านภาษาและการใช้เหตุผล เพื่อให้ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 
 ๙.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
 ใช้ห้องออกอากาศเป็นเวทีในการนำกิจกรรมเด่นของนักเรียนมาแสดงความสามารถให้เพ่ือนนักเรียนได้ชม 
และเป็นแนวทางให้คนอ่ืนพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   ( นางสาวพินทุสร แสงเนตร) 
                        ตำแหน่ง  คร ู
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ภาพกิจกรรม 

   

   

  
 
 
 

 
  



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561  -30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวพินทุสร  แสงเนตร,นายอนุวัตร ธิระมาร, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติให้การจัดกระบวนการ การเรียนรู้ ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่  เคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกได้นั้น  โรงเรียนจะต้องสร้างเสริมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน
ของนักเรียน  จนทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน 
 2.2  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน  สังคม 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
 2.4  เพื่อฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม การเป็นผู้นำ ผู้ตามและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.  เป้าหมาย   
  3.1 ผลผลิต  (Outputs) 
  3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน   

3.1.3  ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง  เข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

3.1.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

3.1.5 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม  
     3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   3.2.1  นักเรียนทุกคนเรียนรู้ประชาธิปไตย  
   3.2.2  นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
  3.2.3  นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเข้าใจ
กฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 



 3.2.4  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
 3.2.5  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมนิ เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ
วินัย เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

๒. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. ร ้อยละ ๑๐๐ ของน ักเรียนได ้ เร ียนรู้
ป ร ะ ว ั ต ิ ศ า สต ร ์ ช า ต ิ ไ ทย  ส ั ง คมศ ึ กษ า
ประชาธิปไตย  มีความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก  

การทดสอบ แบบสอบความรู้ 

๔. ร ้อยละ ๑๐๐ ของโรงเร ียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
๑. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกที่
ดีของโรงเรียน 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

๒. นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตนตามหน้าที ่ได้อย่างถูกต้อง 
เข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู ้นำ ผู้
ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  มีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

การทดสอบ แบบสอบความรู้ 

๔. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิต
สาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และ
สิ่งแวดล้อม 

สำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 



5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ (เงินอุดหนุน)  ๓,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน    ๒,๙๐๐ บาท 
 คงเหลือ        ๑๐๐ บาท 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเคารพใน
กฎระเบียบของโรงเรียน 

✓  นักเร ียนทุกคนเคารพในกฎระเบียบของ
โรงเรียน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด 

2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน  
สังคม 

✓  นักเรียนมีความรับผิดชอบรับผิดชอบต่อ
ตนเอง โรงเรียนและสังคม ช่วยเหลือ
กิจกรรมงานโรงเรียนและสังคมอย่างเต็มใจ 

3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย ประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 

✓  นักเรียนทุกคนประพฤติปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตยได้อย่างถูกต ้องเหมาะสม 
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๔. เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม 
การเป็นผู้นำ ผู้ตามและการ
ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 

✓  นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม เป็นผู้นำ 
ผู้ตามที่ดีและสามารถทำงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ ตัวชีวั้ดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ

วินัย เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
✓  นักเรียนทุกคนตระหนักถึงการมีระเบียบ

วิน ัยในตนเองและเป็นสมาชิกที ่ด ีของ
โรงเรียน 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีความตระหนัก
รับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง   เข้าใจกฎระเบียบและ
ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดีตามวิถีทาง
แห่งประชาธิปไตย 

✓  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง เข้าใจกฎระเบียบ มีความ
เป็นผู้นำและผู้ตามทีด่ีตามวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย 



๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา
ประชาธิปไตย  มีความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

✓  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย สังคมศึกษาประชาธิปไตย  มีความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

✓  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกที่

ดีของโรงเรียน 
✓  นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความมีระเบียบ

วินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
โรงเรียน 

2. นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
เข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้
ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

✓  นักเรียนทุกคนตระหนักรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ
กฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามที่
ดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

๓ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  มีความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

✓  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย สังคมศึกษาประชาธิปไตย  มีความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

๔ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิต
สาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และ
สิ่งแวดล้อม 

 ✓ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๑๐๒  คน  เพศหญิง  จำนวน  ๑๐๑ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๐๓ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 
 
 



๘.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. กิจกรรมของสภานักเรียน ๘๗.๖๑ ๑๒.๓๙    
๒. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ๙๓.๗๕ ๖.๒๕    
๓ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา

ประชาธิปไตย  มีความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

๙๐.๘๘ ๙.๑๒ 
 

  

๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๙๖.๔๖ ๓.๕๔    

๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหน้าที่ 
กฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี
ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

๙๑.๖๒ ๘.๓๘    

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๖ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ   ๗.๙๔ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ    ...-...  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ    ...-...  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ    ...-..... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

          8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
9.  สรุปในภาพรวม 
 ๙.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งในชั้นเรียนและระดับโรงเรียน มีการจัดเลือกตั้งประธานสภา
นักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนใช้เหตุผล วิเคราะห์ ไตร่ตรองและตัดสินใจเลือกบุคคลที่
ตนเองมั่นใจเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นสื่อกลางการเสนอแนะข้อมูลต่างๆ ระหว่างนักเรียนกับครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๙.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนที่แบ่งหน้าที่ได้อย่างชัดเจน 
 ๙.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
 สอดแทรกวิถีชีวิตประชาธิปไตยบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็น
ผู้นำ ผู้ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย ยอมรับในเสียงข้างมากและรับฟังข้อคิดเห็นของเสียงข้างน้อย 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   ( นางสาวพินทุสร แสงเนตร) 
                                          ตำแหน่ง  คร ู



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

     
       
 
       
 
       
 
     
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 

   

 

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 

 



 

  

  

  

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562      
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางยุวดี   ทองคำ, นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

  ในสภาวะปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานลดน้อยลง เนื่องจากประชากรในประเทศ
มีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนทรัพยากรและพลังงานมีจำนวนจำกัด  จึงมีความจำเป็น  ให้เกิดการรณรงค์และ
ส่งเสริมขึ ้น   เพื ่อเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างลักษณะนิสัยการใช้พลังงานอย่างประหยัดตั้ งแต่วัยเด็ก  
สถานศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องสอดแทรกกิจกรรมขึ ้นภายในโรงเรียน   ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนกับนักเรียน 
  2.2 เพ่ือฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับนักเรียน 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยที่ดี และขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและสังคม 
 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
 3.1.1 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ร้อยละ 90 เรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 

 3.1.2 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ร้อยละ 90 รู้จักการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 3.1.3 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 รอ้ยละ 90 ได้เรียนรู้ถึงผลกระทบ จากการกระทำของมนุษย์หรือ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

 3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 

  3.2.2 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม  

 3.2.3 โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลงและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น 
 3.2.4 นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3.2.5 นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนวงกว้าง 
 3.2.6 นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 



 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑.นักเรียนชั้นป.1-ป.6ทุกคนเรียนรู้วิธี
ประหยัดพลังงานและให้ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อม 

การเข้าร่วมกิจกรรมให้ความ
ร่วมมือ 

นักเรียนสามารถบอก
ความสำคัญของการ
ประหยัดพลังงานได้ 

2. นักเรียนชั ้นป.1-ป.6 ทุกคนรู ้จ ักการใช้
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลก
ร้อน 

การเข้าร่วมกิจกรรมให้ความ
ร่วมมือ 

นักเรียนสามารถทำป้าย
นิเทศเก่ียวกับการใช้
พลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 

๓.นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนได้เรียนรู้ถึง
ผลกระทบ จากการกระทำของมนุษย์หรือ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ 

การเขา้ร่วมกิจกรรมให้ความ
ร่วมมือ 

 

๔.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ
แต่ละประเภทก่อนทิ้ง 

การเข้าร่วมกิจกรรมให้ความ
ร่วมมือ 

นักเรียนสามารถคัดแยกขยะ
แต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี
โดยการสังเกตจากขยะ
ภายในโรงเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

สื่อการบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การนำแผนการสอนมา
บูรณาการ 

2.ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

ความร่วมมือของนักเรียนในการ
จัดกจิกรรมมีจิตสาธารณะ 

สังเกตการร่วมมือในการจัด
กิจกรรม 

๓.ร้อยละของค่าใช้จ่ายค่าสาธารณปโภคต่อ
เดือนลดลง 

สำรวจการใช้ในแต่ละวัน สังเกตค่าใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน 

๔.ร้อยละของนักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการ
ใช้ทรัพยากรและพลังงานและรู้จักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนจะทำป้ายนิเทศเพ่ือให้
มีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้
ทรัพยากรและพลังงานและรู้จัก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนสามารถบอกถึง
ลักษณะที่ดีในการใช้
ทรัพยากรและพลังงานและ
รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



๕.ร้อยละของนักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีในการช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนวง
กว้าง 

นักเรียนจะทำป้ายนิเทศเพ่ือให้
มีจิตสำนึกท่ีดีในการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและ
ชุมชนวงกว้าง 

นักเรียนสามารถบอกถึงมี
จิตสำนึกท่ีดีในการช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนและชุมชนวงกว้าง 

๖. ร้อยละของนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คน
อ่ืนต่อไป 

นักเรียนจะทำป้ายนิเทศ
เพ่ือให้มนำความรู้ที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมไปเผยแพร่และ
ถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 

นักเรียนสามารถบอกถึงนำ
ความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมไปเผยแพร่และ
ถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 2,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  2,0๘๑ บาท 
 คงเหลือ   -         บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม/กิจกรรม“อาสาสมัคร
พิทักษ์บางไกรนอก” 
 

✓  - จัดกลุ ่มอาสาสมัครดูแลการใช้น้ำ
และไฟฟ้าของแต่ละชั้นเรียน และ
ดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงเรียน 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมได้ดี/กิจกรรม  
“เสริมสร้างศักยภาพธนาคาร
จุลินทรีย์ชีวภาพ” 

✓        - ให ้ความร ู ้และให้บร ิการจ ุล ินทรีย์
ชีวภาพ 

- ทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
- ทำน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำหมัก

ชีวภาพ 
3. นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยที่ดี 

และขยายผลไปสู ่ผู ้ปกครองและ
สังคม/กิจกรรมรักษ์คลองบางกอก
น้อย 

✓       -    ทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
     -    ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ 

 
 
 
 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ที่   ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ

โครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ของโครงการ 
 สภาพความสำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
๑. นักเรียนชั้นป.1-ป.6ทุกคนเรียนรู้

วิธีประหยัดพลังงานและให้
ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 

✓  นักเรียนชั้นป.1-ป.6ทุกคนประหยัดพลังงาน
และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม                       

๒. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนรู้จัก
การใช ้พล ั งงานและอน ุ ร ั กษ์
สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 

✓  นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนใช้พลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน โดยการ
ปิดน้ำ-ปิดไฟ 

๓. นกัเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนได้
เรียนรู้ถึงผลกระทบ จากการ
กระทำของมนุษย์หรือ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

✓  นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนรู้ถึงผลกระทบ 
จากการกระทำของมนุษย์หรือปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

๔. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีการคัด
แยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 

✓  นักเรียนทุกคนคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อน
ทิ้งได้เป็นอย่างดี 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
๑. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มี
คุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

✓  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

✓  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๓. ร้อยละของค่าใช้จ่ายค่าสาธารณป
โภคต่อเดือนลดลง 

  ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณปโภคต่อเดือนลดลง 

๔. ร้อยละของนักเรียนมีลักษณะ
นิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานและรู้จักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

✓  นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากร
และพลังงานและรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



๕. ร้อยละของนักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี
ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนและชุมชนวงกว้าง 

✓  นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 

๖. ร้อยละของนักเรียนได้นำความรู้ที่
ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่
และถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 

✓  นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้ผู้ปกครอง ชุมชน 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๓๐ คน  เพศหญิง  จำนวน  ๔๐  คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๗๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 
๘.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 กิจกรรม“อาสาสมัครพิทักษ์บางไกรนอก” ๑๐๐     

๒ 
กิจกรรม  “เสริมสร้างศักยภาพธนาคาร
จุลินทรีย์ชีวภาพ” 

๙๘.๐๐ ๒.๐๐    

๓ กิจกรรมรักษ์คลองบางกอกน้อย ๙๖.๕๐ ๓.๕๐    
  ๙๘.๑๗ ๑.๘๓    

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๗ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๓   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

      
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
       - 
 
9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ ส่งผลทำให้ดำเนินการ
ทุกกิจกรรมเป็นด้วยความเรียบร้อย 

10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 



  ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชา จัดให้นักเรียนได้มีหัวข้อในการสืบค้นด้วยตนเองผ่าน
สื่อต่างๆจากเว็บไซต์ 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ ช่วยกันออกแบบกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้โครงการ มีศักยภาพ
มากขึ้น  
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   ( ..................................................) 
      ตำแหน่ง  .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ โครงการอาหารกลางวัน                                   
กลุ่มงาน การบริหารทั่วไป 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน            1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นางสาวชฎาพร เสาร์คำ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในวัยเรียนนักเรียนจำเป็นต้องใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  
อาหารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต และการใช้พลังงานของนักเรียน  นักเรียนควรได้รับการพัฒนา
ทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายของโรงเรียนต้องการ
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน     
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการเลือกและจัดสรรอาหารที่ดีให้กับ
นักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ และ   
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้เต็มศักยภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองในการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    

    1. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า  
  3. นักเรียนร้อยละ 85 ดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล  
  4. นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของโรงอาหาร 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   1. นักเรียนมีสุขภาวะทางด้านร่างกายที่ดี 
  2. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร 
  3. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล 
  4. โรงอาหารมีสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน 
 
 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง น้ำหนัก และส่วนสูงของ

นักเรียน 
แบบบันทึกอาหารเสริมนม 

2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า น้ำหนัก และส่วนสูงของ
นักเรียน 

แบบบันทึกอาหารเสริมนม 

3. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล การรับประทานอาหารให้
หมด 

การสังเกตพฤติกรรม 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของโรง
อาหาร 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน การรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ 
แบบบันทึกอาหารเสริมนม 

๒. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร น้ำหนัก และส่วนสูงของ
นักเรียน 

แบบบันทึกอาหารเสริมนม 

3. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณมีเหตุผล การรับประทานอาหารให้
หมด 

การสังเกตพฤติกรรม 

4. โรงอาหารมีสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน โรงอาหารมีความสะอาด  แบบประเมิน 
 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 884,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  810,680 บาท 
 คงเหลือ    26,360  บาท 
   ภาเรียนที่ 2/2561 จำนวน 96 วัน ใช้ไปจำนวนเงิน 418,520 บาท 
   ภาเรียนที่ ๑/2562 จำนวน 96 วัน ใช้ไปจำนวนเงิน 392,160 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกร
นอกทุกคนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

✓  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มี
คุณค่า และมีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเอง
ในการเลือกซ้ืออาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

✓  นักเรียนได้รบัความรู้เรื่องโภชนาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นักเรียน
ส่วนใหญ่ รู้จักเลือกรับประทาน และมีความ
พอประมาณในการรับประทานอาหาร 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

✓  นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
ในการใช้โรงอาหาร และการดูแลรักษาความ
สะอาดโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสี 
 

7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ✓  นักเรียนร้อยละ 90  

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ✓  นักเรียนร้อยละ 100  

ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า 
๓. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มี

เหตุผล 
✓  นักเรียนร้อยละ 85  

ดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล 
๔. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ของโรงอาหาร 
✓  นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อ

การใช้บริการของโรงอาหาร 
ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
✓  นักเรียนมีสุขภาวะทางด้านร่างกายที่ดี 

2. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร ✓  นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร 



3. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณมี
เหตุผล 

✓  นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มี
เหตุผล 

4. โรงอาหารมีสถานที่อำนวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน 

✓  โรงอาหารมีสถานที่อำนวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน 

8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  101  คน        
  เพศหญิง  จำนวน  102 คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 203 คน    
  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
  8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

1 ความสะอาดของอาหาร 90.00 10.00 - - - 
2 ความอร่อยของอาหารที่รับประทาน 70.00 10.00 10.00 - - 
3 ประโยชน์ของสารอาหารที่นักเรียนได้รับจาก

รายการอาหารที่จัดทำ 
90.00 10.00 - - - 

4 ปริมาณของอาหารเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียน 

90.00 10.00 - - - 

5 ระเบียบวินัย และกฎ ข้อตกลงในการใช้โรง
อาหาร 

85.00 7.00 8.00 - - 

6 ความสะอาดของสถานที่ประกอบอาหาร 87.00 13.00 - - - 
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ …….85……… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ …….10……… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ……..3………. ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด    

      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1  นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับอาหารที่โรงเรียนจัดให้ 

8.3.2 นักเรียนบางส่วนต้องการอาหารที่มีความหลากหลายมากกว่านี่ 
8.3.3 อาหารบางรายการขาดความอร่อย 



9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจกับรายการอาหารที่จัดให้ โดยประเมินจากการรับประทานอาหารได้
หมด และจากการเติมอาหารของนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาด้านโภชนาการ 
ส่งผลให้จำนวนของนักเรียนที่ดื่ม น้ำหวานมีปริมาณลดลง และหันมาดื่มน้ำเปล่ามากข้ึน 
 9.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  ถึงแม้นักเรียนจะทราบถึงประเภทของอาหารที่มีคุณค่า แต่ในทางปฏิบัตินักเรียนบางส่วนยังคง
เลือก ซื้ออาหารตามความชอบของตนเอง และนักเรียนบางส่วนยังคงซื้ออาหารอื่นเพ่ิมเติม ซึ่งเกินพอดี 
  5.2 ผู้ปกครองบางคนตามใจบุตรหลานในเรื่องการบริโภค ทำให้มีปัญหาในการรับประทานอาหารที่ 
โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 
 9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  1. ขอความร่วมมือจากคุณครูที่ทำการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่อง
ประโยชน์ ของการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณใน
การ รับประทานด้วย 

2. ให้ประธานกลุ่มสีทำหน้าที่ในการปล่อยแถวนักเรียน เพ่ือเดินเข้าสู่โรงอาหาร และรักษาระเบียบ วินัย
ของน้อง ๆ จนกว่าจะเริ่มรับประทานอาหาร 
  3. ในขณะรับประทานอาหารนักเรียนมักจะพูดคุยเสียงดัง ขอความร่วมมือจากคุณครูที่ทําหน้าที่ครูเวร ใน
วันนั้น ๆ ตักเตือนด้วย     
 
 
         ลงชื่อ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางสาวชฎาพร  เสาร์คำ) 
                           ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

     
       
 
       
 
       
 
     

 
 
 
 
 
 



 
นักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับประทานอาหาร  

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงอาหารมีความสะอาด และถูกสุขอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป      
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน           1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562       
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางยุวดี ทองคำ, นายอนุวัตร ธิระมาร, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์,  

นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน , นางเพ็ญนภา   พันพินิจ , นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย เป็นเรื่องที่สร้างปัญหาให้เป็นอย่างมาก ปริมาณขยะที่
เพ่ิมข้ึนทุกปี เกิดจากการขาดจิตสำนึกใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม สถานศึกษาจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีจิตสาธารณะ รักหวงแหนธรรมชาติ ตลอดจนมีนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปกรณ์) จึงจัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกต่อไปในอนาคต 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือสร้างความตระหนักจิตสำนึกเรื่องการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ 
 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถคัดขยะได้ถูกต้องตามประเภท 
 4. เพื่อให้โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
 3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 160 คน ได้รับการอบรมสร้างจิตสำนึกตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 3.1.2 นักเรียนทุกคนสามารถนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีคุณค่า 
  

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะของโรงเรียน และชุมชน 
 3.2.2 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
 
 
 
 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 
160 คน ได้รับการอบรมสร้างจิตสำนึกตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัตน์ได้จัดค่าย
ให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะ 

   แบบสอบถาม 

2. นักเร ียนทุกคนสามารถนำวัสดุเหล ือใช้
กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีคุณค่า 

การสอนสร้าง
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ในวิชาการ
งานอาชีพ และการจัด
คุณสมบัติของวัสดุเพ่ือ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชิ้นงาน และ สิ่งประดิษฐ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะของโรงเรียน และชุมชน 

กิจกรรมการแยกขยะ 
กิจกรรมผ้าป่าขยะ
ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางขุนกอง 

   แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ สำรวจปริมาณขยะใน
โรงเรียน 

   ถังแยกขยะ และอุปกรณ์
ดูแลความสะอาด 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 4,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  2,686 บาท 
 คงเหลือ   1,314 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. สร้างความตระหนักจิตสำนึกเรื่อง
การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

✓  บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์
ของวัสดุเหลือใช้ 

✓  นักเรียนนำเศษวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์เป็น
ชิ้นงาน 

3. นักเรียนสามารถคัดขยะได้ถูกต้อง
ตามประเภท 

✓  นักเรียนแยกขยะก่อนทิ้ง 

4. โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ ✓  ปริมาณขยะลดลง 
 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 

160 คน ได้รับการอบรมสร้างจิตสำนึกตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

✓  นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการลด
ปริมาณขยะ ไม่นำขยะเข้ามาในโรงเรียน 
คัดแยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง 

2. นักเร ียนทุกคนสามารถนำวัสด ุเหล ือใช้
กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีคุณค่า 

✓  นักเรียนนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เป็น
ของเล่นและของใช้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณ

ขยะของโรงเรียน และชุมชน 
✓  ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพ่ีเลี้ยง

ปัญญาภิวัตน์จัดค่ายให้ความรู้คัดแยก
ขยะ 

2. โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ ✓  อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ โรง
อาหาร และลานอเนกประสงค์สะอาด
ปราศจากขยะ 

 
 
 
 



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  98  คน  เพศหญิง  จำนวน 62 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 160คน   คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1  
 การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 95.23 4.77    
 รีไซเคิลขยะ 89.50 10.5    
 ขยะสร้างรายได้ 99.32 0.68    
 เผยแพร่ความรู้ในชุมชน 89.23 10.77    
 กิจกรรมค่ายจากสถาบันพี่เลี้ยง 100     
  94.65 5.34    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ...94.65.... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ ....5.34..... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
- 

9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  ไดร้บัการสนับสนุนจากผู้บริหารและได้รับความร่วมมือจากชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการโดยพร้อมเพรียง ส่งผลให้สถานศึกษาและชุมชนน่าอยู่และสะอาด 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
   - 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  กิจกรรมในโครงการต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย กิจกรรมจึงจะดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                        ( นางยุวดี    ทองคำ) 
         ตำแหน่ง  หัวหน้าโครงการ 



ภาพกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
 

 
 

 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์จัดค่ายการคัดแยกขยะ และเผยแพร่นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะสู่ชุมชน 

เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ จากกระดาษที่เหลือใช้สร้างเป็นชิ้นงาน ณ วัดตะเคียน 
 



 
 

ให้ความรู้กลุ่มแม่บ้านของตำบลบางขุนกองในการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดเุหลือใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำนักเรียนสวมใส่ชุดรีไซเคิลและวงดุริยางค์ เดินร่วมขบวนผ้าป่าขยะมอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบลบางขุนกอง 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ       
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562       
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมน.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์,  น.ส.พินทุสร แสงเนตร  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 งานบริหารวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนที่มี
การบริหารจัดการที่ดี งานวิชาการก็จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเป็นตัว
สะท้อนประสิทธิภาพในการทำงานของโรงเรียนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดบริหารวิชาการไม่ได้หมายถึง
เฉพาะการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการจัดทำเอกสาร แบบรายงานต่างๆของนักเรียน ซึ่งเป็น
งานหลักของงานวิชาการ 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอกจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นด้านวิชาการเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับเอกสาร
ด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น แบบเรียน  แบบรายงานผลต่างๆที่ต้องมีการจัดทำอย่างเป็นระบบ ดังนั้นทางโรงเรียนจึง
ได้จะจัดทำโครงการนี ้ขึ ้นเพื ่อเป็นการสนับสนุนการบริหารงานด้านวิชาการด้านเอกสารโดยเฉพาะ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือความสะดวก และความถูกต้องในการบริหารจัดการด้านเอกสารงานวิชาการ 
2.2 เพ่ือการบริหารจัดการด้านเอกสารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 

3.1 ผลผลิต (Out puts)  
  3.1.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการจัดซื้อแบบรายงาน  เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ ทันเวลา
ตามท่ีกำหนด 
  3.1.2 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีแบบรายงาน และเอกสารที่เก่ียวข้องถูกต้องตามแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
  3.2.1 การบริหารวิชาการด้านเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลา 
  3.2.2 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
และโรงเรียน 
 
 
 
 



 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑.  โรงเรียนมีการจัดซื้อแบบรายงาน  เอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ ทันเวลาตามที่
กำหนด 

สำรวจข้อมูล แบบรายงานการจัดซื้อ  

2. โรงเรียนมีแบบรายงาน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องถูกต้องตามแบบทที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 

สำรวจข้อมูล แบบรายงานผลการเรียน 

ผลลัพธ์(Outcomes)   
1. การบริหารวิชาการด้านเอกสารเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ทันต่อเวลา 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านบริหาร
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนและโรงเรียน 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ   ๘,000    บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  ๑๒,๒๙๘    บาท 
 ใช้จ่ายเกนิงบประมาณ   4,298    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ความสะดวก และความถูกต้องใน
การบริหารจัดการด้านเอกสาร
งานวิชาการ 

✓  ครูมีความสะดวก และมีความถกูต้องในการ
บริหารจัดการด้านเอกสารงานวิชาการที่
ตนเองรับผิดชอบ 

2. การบริหารจัดการด้านเอกสาร
งานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 

✓  ครูมีการการบริหารจัดการด้านเอกสารงาน
วิชาการอย่างมีคุณภาพ 

 
 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. โรงเรียนมีการจัดซื้อแบบรายงาน  เอกสารที่

เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ทันเวลาตามที่
กำหนด 

✓  โรงเรียนมีการจัดซื้อแบบรายงาน  
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ  

2. โรงเรียนมีแบบรายงาน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องถูกต้องตามแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

✓  โรงเรียนมีแบบรายงาน และจัดทำเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

ผลลัพธ์(Outcomes)    
1. การบริหารวิชาการด้านเอกสารเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ทันต่อเวลา 
 

✓  คณะครูจัดทำเอกสารเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ทันต่อเวลา 
 

2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านบริหาร
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนและโรงเรียน 
 

✓  โรงเรียนมกีารจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ด้านบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนและ
กรอกข้อมูลในระบบ School MIS เป็น
ปัจจุบัน 
 

 



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน 1 คน  เพศหญิง  จำนวน 19 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1  

 
โรงเรียนมีการจัดซื้อแบบรายงาน  เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ทันเวลาตามท่ี
กำหนด 

85.00 15.00    

2 
โรงเรียนมีแบบรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ถูกต้องตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

100     

3 การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานในโครงการ 80.00 20.00    

4 มีระบบการจัดเก็บเอกสารสนับสนุนวิชาการ 75.00 25.00    

5 
ให้บริการเกี่ยวกับงานสนับสนุนเอกสารวิชาการ
อย่างรวดเร็ว 

90.00 10.00    

  86.00 17.50    
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ.... 86.00...ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก คิดเป็นร้อยละ.... 17.50.....ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ....................ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย คิดเป็นร้อยละ....................ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สดุ คิดเป็นร้อยละ.................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

 
8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

- 

 
9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  ได้รับการความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูคิดเป็นร้อยละ 100 
 



 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  กิจกรรมในโครงการต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย กิจกรรมจึงจะดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ 
 
 
 
                         ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                            (นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์) 
                             ตำแหน่งหัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

                   
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวรวงทอง มาตผล, นางสาวชฎาพร เสาร์คำ,  

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น,นางสาวพิกุล สีมาเพชร,  
นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง  

 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในทุกด้าน  ช่วย    
วางรากฐานให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเรียนรู้ และรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
แห่งการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในอุดม
คติให้เกิดข้ึนในประเทศไทย  ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที่ทุกคนจะต้องพัฒนาให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มที่  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฝึกนิสัยรักการอ่าน  และการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  ดังนั้นบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ที่
สมบูรณ์แบบ คือมีบรรยากาศท่ีดี มีเอกสาร วัสดุสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ  เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีบรรณารักษ์ที่ดี
และมีบริการที่ดี เพ่ือให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชีวิตประจำวัน และเพ่ือให้นักเรียน
เลือกศึกษาค้นคว้าตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ โดยใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุดอย่างคุ้มค่า
และนำสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
          1.  เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้น ใช้เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน เฉลี่ยวันละ 60 นาที 

2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น รู้จักใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า           
          3.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วย 
3. เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
 -   นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี
 -   นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า 
 -   นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง         

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนทุกระดับชั้น ใช้เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาที 
- นักเรียนทุกระดับชั้น ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า 
- นักเรียนทุกระดับชั้น มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 อ่าน
หนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี

บันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80  
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า 

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด 

๓. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีนิสัยรัก
การอ่านและรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง         

บันทึกการอ่าน,บันทึกการยืม-
คืน หนังสือ 

แบบบันทึกการอ่าน 
แบบบันทึกการยืม-คืน 
หนังสือ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนทั้งหมดใช้เวลาในการอ่านหนังสือ 
นอกเวลาเรียนเฉลี่ย วันละ60  นาที  

การบันทึกการอ่านของนักเรียน    แบบบันทึกการอ่าน 

2. นักเรียนทั้งหมดใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้า 

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด 

3. นักเรียนทั้งหมดมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จัก
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

บันทึกการอ่าน,บันทึกการยืม-
คืน หนังสือ 

แบบบันทึกการอ่าน 
แบบบันทึกการยืม-คืน 
หนังสือ 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 11,000                      บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  11,000                      บาท 
 คงเหลือ        -     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้น ใช้
เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลา
เรียน เฉลี่ยวันละ 60 นาที 

✓  แบบบันทึกการอ่าน 
 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุก
ระดับชั้น รู้จักใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งในการศึกษา 

✓  แบบสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 

3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนทุก
ระดับชั้น มีนิสัยรักการอ่าน และ
รู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วย 

✓  แบบบันทึกการอ่าน 
แบบบันทึกการยืม-คืน หนังสือ 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเร ียนทุกระดับชั ้น ร ้อยละ 80 อ่าน

หนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี
✓  จากการบันทึกการอ่าน นักเรียนอ่าน

หนังสือนอกเวลาและสามารถนำมาสรุป
ใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 
 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80  
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า 

✓  จากการเข้าให้ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 
ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมรักการอ่านใน
ห้องเรียน 

๓.  นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีนิสัยรัก
การอ่านและรู ้จ ักแสวงหาความรู ้ได้ด ้วย
ตนเอง         

✓  การบันทึกการอ่านและการยืม-คืน
หนังสือในห้องสมุด 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนทั้งหมดใช้เวลาในการอ่านหนังสือ 

นอกเวลาเรียนเฉลี่ย วันละ60  นาที 
✓  การบันทึกการอ่านของนักเรียน 



2. นักเรียนทั้งหมดใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้า 

✓  แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 

๓. นักเรียนทั้งหมดมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จัก
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

✓  แบบบันทึกการอ่าน 
แบบบันทึกการยืม-คืน หนังสือ 

8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (อ.2 - ป.๖) 

 เพศชาย  จำนวน  ๙๙ คน  เพศหญิง  จำนวน 100 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๙๙ คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๘.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

  
1. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 86.54 13.46 -   

2. 
กิจกรรมบันทึกการอ่านพัฒนาความคิด
วิเคราะห์ 

87.33 12.67 - 
  

3. สาระและความบันเทิงของหนังสือจากกระเช้า 84.25 15.75 -   
4. สาระและความบันเทิงของหนังสือในห้องสมุด 82.35 17.65 -   
5. การนำเสนอความรู้/ป้ายนิเทศ/สื่อการอ่านฯลฯ 80.25 10.33 9.42   
6. การจัดกิจกรรมเล่านิทาน/ วีดีทัศน์และอ่ืนๆ 90.25 9.75 -   

7. 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในภาพรวมของ
ห้องสมุด 

82.56 17.44 - 
  

 
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ    45.35   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ    43.88   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ    43.48   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ    41.48   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ    ๔๐.๓๒   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

      
 
 
 
 
 



      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1  อยากให้มีการจัดกิจกรรม มีเกม ที่หลากหลาย  

8.3.2  อยากให้มีหนังสือนวนิยาย และการ์ตูน  

9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ปลูกฝังให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา โดยเล็งเห็นว่าการอ่านออกเขียนได้เป็น
ทักษะพ้ืนฐานที่สำคัญ ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมที่จัดจะเน้นส่งเสริมทักษะกระบวนการที่สามารถพัฒนาผู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ปลูกฝังลักษณะนิสัย 
ค่านิยมท่ีดีให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 9.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย บูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดสรร
หาหนังสือให้เพียงพอต่อผู้เข้าใช้ห้องสมุด  
 9.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จัดกิจกรรมที่หลายหลายให้นักเรียน ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาการของนักเรียนให้ดีขึ้น และมี
ความสุขที่ได้อ่านหนังสือ  
 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวรวงทอง  มาตผล) 
                           ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพการดำเนินกิจกรรม 

     

ป้ายคำศัพท์                  ภาพ
กิจกรรมฝึกปฏิบัติภาษาไทยเพื่อการอ่านการเขียน 

 

 

 

ป้ายพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมฝึกปฏิบัติพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท 



 

ภาพกิจกรรมการฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐาน 

 

 
 
 

แบบฝึกทักษะอ่านเสริมเพิ่มการเขียน ป.๑-ป.๖                            ตัวอย่างแบบฝึกหัด 

 



 
 

 
ภาพกิจกรรมพ่อแม่บุญธรรม 

 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
โครงการ โรงเรียนสีขาว 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ระยะเวลาการดำเนินงาน       ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นายอนุวัตร  ธิระมาร 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติภายใต้ยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้กำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เฝ้าระวังไม่ให้มกีารแพร่ระบาดของ     ยาเสพติดและอบายมุข มี
จิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข จึงได้จัดทำ โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื ่อดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและเป้าหมายของศูนย์
อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

2.วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม 
    2.  เพ่ือให้นักเรียนในห้องเรียนดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพ่ือนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 3.  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแกนนำประจำห้องและครูที่ปรึกษาบริหารจัดการ  การอบรม    การ
สนับสนุนกิจกรรมและติดตามประเมินผล  

  3.เป้าหมาย 
       3.1 ผลผลิต 
    3.1.1 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนรู้วิธีการป้องกันยาเสพติด 
 3.1.2 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
 3.1.3 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนได้เรียนรู้ถึงการหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงจาก
บุคคลภายนอก 



      3.2 ผลลัพธ์ 
 3.2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 
 3.2.2 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด 
 3.2.3 ครูและนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ 
 3.2.4 นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
 3.2.5 นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนรู้วิธีการ
ป้องกันยาเสพติด 

การเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนรู้จักการ
ป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 

บูรณาการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 

หนังสือเรียน 

3 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนได้เรียนรู้ถึง
การหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงจาก
บุคคลภายนอก 

บูรณาการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 

หนังสือเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 

2 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
การป้องกันยาเสพติด 

กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว แบบสอบถาม 

4 นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือตนเอง
และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ 

แผนการสอน/แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ 

สื่อ นวัตกรรม 

5 นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นผับ 

5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 3,000  บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  900 บาท 
 คงเหลือ   2,100 บาท 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความ
ช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

✓  ให้ความรู้นักเรียนถึงโทษของสารเสพติดและ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนตามมาในชั่วโมง
แนะแนว/คุณธรรม 

2. เพ่ือให้นักเรียนในห้องเรียนดูแลและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำ
เพ่ือนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

✓  จัดกิจกรรมบูรณาการในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่
เกีย่วข้องมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึง
พิษภัยยาเสพติด 

✓  มีกิจกรรมโครงการที่ให้ผู้บริหาร  คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และชุมชน 
มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต้านภัยยา
เสพติด 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแกนนำ
ประจำห้องและครูที่ปรึกษาบริหารจัดการ  
การอบรม    การสนับสนุนกิจกรรมและ
ติดตามประเมินผล 

✓  มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวแกนนำของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนรู้วิธีการป้องกันยา

เสพติด 
✓  นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกชั้น

เรียน โดยการบูรณาการในโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น 

2. นักเรียนชั ้น ป.1 – ป.6 ทุกคนรู้จักการป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 

✓  นักเรียนได้รับองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรม
รณรงค์วันยาเสพติดโลก  

3. นักเรียนชั ้น ป.1 – ป.6 ทุกคนได้เรียนรู ้ถึงการ
หล ี ก เล ี ่ ย งตน เองจากสภาวะท ี ่ เ ส ี ่ ย ง จ าก
บุคคลภายนอก 

✓  บูรณาการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใน
รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ

ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 
✓  น ัก เ ร ี ยน ได ้ ร ั บการพ ัฒนาผ ่ านก ิจกรรมที่

สถานศึกษาจัด และบูรณาการในชั้นเรียนทุกชั้น 
 

2. ร้อยละ 90 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ป้องกันยาเสพติด 

✓  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ 100% 

3. นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

✓  น ัก เ ร ี ยน ได ้ ร ั บการพ ัฒนาผ ่ านก ิจกรรมที่
สถานศึกษาจัด และบูรณาการในชั้นเรียนทุกชั้น 

4. นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไป
เผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 

✓  มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์ให้
ชุมชนได้รับรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว  
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  101 คน  เพศหญิง  จำนวน  102   คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 203  คน   คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมต่อโครงการโรงเรียนสีขาว ปีงบประมาณ 2562  
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

สถานภาพ จำนวนที่กำหนดไว้ จำนวนที่เข้าร่วม 
1. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) 

203 229 

2. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 22 
รวม 251 251 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 

 
ผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 

รายการที่ประเมิน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
พิธีเปิดกิจกรรม 4.45 0.60 พอใจมาก 
สานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 4.66 0.53 พอใจมากที่สุด 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 4.29 0.77 พอใจมาก 

สถานที่การจัดกิจกรรม 4.37 0.67 พอใจมาก 

การดูแลของผู้จัดกิจกรรม 4.55 0.65 พอใจมากที่สุด 

สาระความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 4.68 0.62 พอใจมากที่สุด 

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4.74 0.45 พอใจมากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.53 0.63 พอใจมากที่สุด 

  
จากผลการประเมินการดำเนินงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 

2562  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562        ผลภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด ( X  = 4.53) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
( X = 4.74 ) รองลงมาคือ ด้านสาระความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  ( X = 
4.68 )   
     



 
  8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 - 
9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเป็นอย่างดแีละมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน 
 9.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 การทำงานของคณะทำงานในโครงการควรให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการจัดกิจกรรมต่างๆให้มากกว่า
นี้ 
 9.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  - 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                        ( นายอนุวัตร  ธิระมาร ) 
                   ตำแหน่ง  หัวหนา้โครงการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 

 

 
 



ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 

 

 



ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 

 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ โรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม ,นางสาวพินทุสร  แสงเนตร , 
นายอนุวัตร  ธิระมาร , นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม          
คำร ับรองการปฏิบ ัต ิราชการของโรงเร ียนว ัดบางไกรนอก(แย้มพร ้อมอุปถ ัมภ ์) ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2561  ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียน
เรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรมไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  การตรวจสอบ
และนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดบางไกรนอก   (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ทำการ ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ         
เป็นธรรม   

2. เพ่ือมุ่งสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

3. เพื่อมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  



4. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

5. เพื่อมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    

1.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็น

พลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต   
3.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
  4.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
  5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
เพ่ิมขึ้น   

2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   

3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
ในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 

4.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มข้ึน   

5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม   

ประเมินความโปร่งใส            
ในการปฏิบัติงาน 

แบบประเมินความโปร่งใส            
ในการปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์
สุจริต   

ประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

3.  ร้อยละ  80  ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

ทดสอบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 

4. ร้อยละ  80  ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ   

ประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

5.โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์ 
มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใสและ 
เป็นธรรมเพิ่มขึ้น   

ประเมินความโปร่งใส            
ในการปฏิบัติงาน 

แบบประเมินความโปร่งใส            
ในการปฏิบัติงาน 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มข้ึน   

ประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 



3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

ทดสอบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 

4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น   

ประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุก 
ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 

5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 5,000  บาท  
 ใช้ไปจำนวนเงิน  1,418  บาท 
 คงเหลือ   3,582  บาท 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

✓  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

2. เพ่ือมุง่สร้างเสริมจิตสำนึกและ
ค่านิยมให้แกค่ณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมีจิต
สาธารณะ และสำนึกในการเป็น
พลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต    

3. เพ่ือมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนให้มี
ความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา และให้ความร่วมมือ

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 



ในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

4. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ   

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติ   

5. เพ่ือมุ่งประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

✓  โรงเรียนประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ปฏิบัติหน้าที ่ด ้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม   

✓  โรงเร ียนว ัดบางไกรนอก(แย ้มพร ้อม
อุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม   

2. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกใน
การเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต   

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน            
มีจิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และ
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ตามศักยภาพของ
ตนเอง   

3. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมีความรู ้เรื ่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา ตามศักยภาพของ
ตนเอง   

4. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตน

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 



ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติ   

จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ  ตามศักยภาพของตนเอง   

5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

✓  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม

อุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรมเพ่ิมข้ึน   

✓  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรมเพ่ิมข้ึน   

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมือง
ดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มข้ึน   

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมือง
ดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มข้ึน  ตามศักยภาพของ
ตนเอง   

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต    ในสถานศึกษา  และให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต    ในสถานศึกษา  และให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
เพ่ิมข้ึน ตามศักยภาพของตนเอง   

4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติเพิ่มข้ึน   

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติเพิ่มข้ึน  ตามศักยภาพของ
ตนเอง   

5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

✓  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ไดป้ระสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
 



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  50  คน  เพศหญิง  จำนวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  205  คน   คิดเป็นร้อยละ  48.78  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1 
จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

97.00 3.00 - - - 

2 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

94.00 6.00 - - - 

3 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มี
คุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

100 - - - - 

4 

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

97.00 3.00 - - - 

 สรุป 97.00 4.00    
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  97.00 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  4.00  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

 
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1  ควรให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าน้ี 
9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทั้งหน่วยงานต่างๆ  และ
รวมทั้งบุคคลทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความ  ซื่อสัตย์  ยุติธรรมทำให้ส่งผลดีต่อชุมชน             
ที่อยู่อาศัย  และประเทศชาติต่อไป 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  ควรให้นักเรยีนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากว่านี้ 
 



 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายวิชาการร่วมกันวางแผนปรับและกำหนดเวลา  ช่วงเวลา  และการดำเนนิกิจกรรม
ให้เหมาะสม  เพ่ือให้เกิดการพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป  

  
 
 
 
     ลงชื่อ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ตำแหนง่  คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ จดัการเรียนรู้สู่ความพอเพียง                          
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพัชร์   โพธิง์ามพุ่ม , นางสาวพิกุล  สีมาเพชร ,  
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที ่ช ี ้แนวทางดำรงชีวิต และปฏิบัติของประชาชน                     
ในทุกระดับตั ้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั ้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศ                    
ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ซึ ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นทางที ่ก้าวเดินต่อไป ที ่เน้นการ
เจริญเติบโตที่ค่อย ๆ เกิดข้ึนตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมั่นคง และเตรียมพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท ในการรับมือกับวิกฤตต่างๆ  โรงเรียนจึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ                       ใน
การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเร ียนการสอนเพื ่อพัฒนาผู ้เร ียน                 
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
3.  เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น                     
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
4. เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
  1. ร้อยละ  100  ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  2. ร้อยละ  100  ของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. ร้อยละ  85  ของโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการประเมิน  
  4. ร้อยละ  100 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม  
  5. ร้อยละ  100  สถานศึกษาที่ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (6 ครั้ง/ปี)  



ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการประเมิน 
  4. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
  5. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (6 ครั้ง/ปี)  
 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ประเมินพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

แบบประเมินพัฒนาทักษะ
การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. ร้อยละของโรงเรียนจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สำรวจกิจกรรม แบบรายงานกิจกรรมจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการประเมิน  

แบบสำรวจโรงเรียนที่ยังไม่ผ่าน
การประเมิน 

รายงานโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  

สำรวจผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม   แบบสำรวจผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม   

5. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบประเภท
ต่างๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  

แบบสำรวจโรงเรียนที่ยังไม่ผ่าน
การประเมิน 

รายงานโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน 

สำรวจครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยี  แบบครูที่ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี  

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มคีุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเมินพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

แบบประเมินพัฒนาทักษะ
การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ



ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

สำรวจกิจกรรม แบบรายงานกิจกรรมจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน 
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
3. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่าน
การประเมิน 

การประเมินโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง   

รายงานโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

สำรวจผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม   แบบสำรวจผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม   

5. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (6 ครั้ง/ปี) 

สำรวจการใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แบบสำรวจการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 7,500  บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  1,409  บาท 
 คงเหลือ   6,091  บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

✓  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต
ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศักยภาพของตนเอง 

2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
สง่เสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  
วัฒนธรรม   

✓  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม   

3. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนำบริบท
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา            
บรูณาการในการจัดการเรียนรู้ 

✓  ครูทุกคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 



4. เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

✓  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ในการใช้แหล่งเรียนรู้ ในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละ  100  ของนักเรียนที ่ได้ร ับการ

พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

✓  นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของตนเอง   

2. ร้อยละ  100  ของโรงเรียนจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓  โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ร้อยละ  85  ของโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  ผ่านการประเมิน 

✓  โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่าน
การประเมิน 

4. ร้อยละ  100 ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ศิลปะ วัฒนธรรม  

✓  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม 

5. ร้อยละ  100  สถานศึกษาที่ใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(6 ครั้ง/ปี)  

✓  สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เกินกว่า  6 ครั้ง/ป ี

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนา

ทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓  นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามศักยภาพของตนเอง   

2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่าน
การประเมิน 

✓  โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่าน
การประเมิน 

4. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

✓  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม 



5. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (6 ครั้ง/ปี)  

✓  สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เกินกว่า  6 ครั้ง/ป ี

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  50  คน  เพศหญิง  จำนวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน   คิดเป็นร้อยละ  41.49 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1 
จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

90.00 5.00 5.00 - - 

2 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

85.00 5.00 5.00 - - 

3 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มี
คุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

85.00 5.00 5.00 - - 

4 

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

90.00 10.00 - - - 

 สรุป 87.50 6.25 5.00 - - 
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  87.50 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  6.25  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ   5.00 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

 
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1  ควรให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าน้ี 
9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของไทย   และเรียนรู้ที่จะปรับประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน   
  



10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  ควรให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงมากกว่านี้ 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  การปรับปรุงกิจกรรมให้นักเรียนมีการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ิมขึ้นกว่านี้  
 
 
 
     ลงชื่อ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ตำแหนง่  คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม, นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ,                                
นายอนุวัตร  ธิระมาร , นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราที่  47  
ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  โดยให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด   
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
4. เพ่ือนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    

 ครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร่วมแรงร่วมใจ
ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถวิเคราะห์กิจกรรมที่จะมารองรับแต่ละตัวบ่งชี้และปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในได้ในระดับ  ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
ร ้อยละของคร ูและบ ุคลากรในโรงเร ียน
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ             
จัดการศึกษาร่วมแรงร่วมใจดำเนินการตาม
มาตรฐานการศ ึกษา  สามารถว ิ เคราะห์
กิจกรรมที่จะมารองรับแต่ละตัวบ่งชี้และปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในได้
ในระดับดี 

ประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

แบบประเมินการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 3,000   บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  4,886  บาท 
 คงเหลือ   ใช้เงินเกินงบประมาณ  1,886 บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือดำเนินการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

✓  โรงเรียนมดีำเนินการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

✓  โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบท่ี 4 

3. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

✓  โรงเรียนไดร้ายงานและเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  และหน่วยงานต้น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง 



4. เพ่ือนำผลการประเมินทั้งภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

✓  โรงเรียนไดน้ำผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียน

ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ             
จัดการศึกษาร่วมแรงร่วมใจดำเนินการตาม
มาตรฐานการศึกษา  สามารถวิเคราะห์
กิจกรรมที่จะมารองรับแต่ละตัวบ่งชี้และ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรใน
โรงเรียนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาร่วมแรงร่วมใจดำเนินการ
ตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถ
วิเคราะห์กิจกรรมที่จะมารองรับแต่ละตัว
บ่งชี้และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายใน

ได้ในระดับดีเลิศ 
✓  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพ

ภายในได้ในระดับยอดเยี่ยม 
 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  50  คน  เพศหญิง  จำนวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  205  คน   คิดเป็นร้อยละ  48.78  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ   97.00 3.00 - - - 

2 ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์   94.00 6.00 - - - 

3 
ผลประโยชน์ที่นักเรียนได้รับตรงตาม
วัตถุประสงค์   

100 - - - - 

4 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณ   

97.00 3.00 - - - 

 สรุป 97.00 4.00    



 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  97.00 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  4.00  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

 
   
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 8.3.1  การรักษามาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  การมีส่วนร่วม  และการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 9.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การปรับเปลี่ยนบุคลากรจึงจำเป็นที่ต้องมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ
บ่อยครั้ง  เพ่ือให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ 
 9.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
 9.3.1  การจัดทำระบบสารสนเทศควรเป็นปัจจุบันมากข้ึน 
 
 
 
     ลงชื่อ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ตำแหนง่  คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพัชร์   โพธิง์ามพุ่ม , นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 ขึ้นเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาถือเป็นหน้าที่และ                   เป็น
กระบวนทัศน์หนึ ่งในขั ้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ทั ้งนี ้ เพื ่อให้โรงเร ียนสามารถพัฒนานักเร ียนได้                  
อย่างหลากหลาย เนื ่องจากมีการนำผลการประเมินมาใช้ จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนได้                    
อย่างแท้จริง 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน             
สู่ศตวรรษที ่ 21 มุ ่งเน้นทักษะที ่จำเป็น ได้แก่ ทักษะการเร ียนรู ้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ                    
สื ่อและเทคโนโลยี ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง  และคาดหวังว่าทักษะที่จำเป็นเหล่านี ้ จะช่วย                    
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและแนวทาง                   
การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาล หนึ่งในนโยบายนั้น คือ  การลดเวลาเรียนภาควิชาการ ลง และ
กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ  โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
  1. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการด้านสมอง (Head) จิตใจ คุณธรรม 
จริยธรรม (Heart) การปฏิบัติ (Hand) สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (Health) 
  2. เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ 
  3. สร้างเสริมความมีน้ำใจต่อกัน และการทำงานเป็นทีม 
  4. กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียน
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จึงได้จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้
มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
  2. เพ่ือให้นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  



  3. เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 4. เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาส  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  

5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 4 H  ( Head ด้านสมอง , Heart คุณธรรม
จริยธรรม , Hand ทักษะการปฏิบัติ , Health สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ) 
 6. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 7. เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านการเรียนรู้และทักษะชีวิต 
 8. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง และมีความสุขในการเรียนรู้ 
 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
  1. ร้อยละ 100  ของครูสามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน  บูรณาการหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียง  และบูรณาการสาระท้องถิ่นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 2. ร้อยละ  100  ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลัก           
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (KPI 1.35) 
 3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. ร้อยละ 100 ของผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  
 5. โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง                                       
ความสนใจของนักเรียน 
 6. นักเรียนทุกคนได้เลือกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามความต้องการของตนเอง 
 7. นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรบูรณาการอาเซียน  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ

บูรณาการสาระท้องถิ่นท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   
3. โรงเรียนมีข้อสรุปและแนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. ผู้ด้อยโอกาสทุกคน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  
5. กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่จัดขึ้นมุ่งส่งเสริมและพัฒนา 4 H ( Head ด้านสมอง , Heart 

คุณธรรมจริยธรรม , Hand ทักษะการปฏิบัติ , Health สุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย ) 
6. นักเรียนมีประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. นักเรียนพึงพอใจกับกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 
 
 
 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. ร้อยละของครูสามารถจัดการเรียนรู้บูรณา

การอาเซียน  บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และบูรณาการสาระ
ท้องถิ่นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

ประเมินการใช้หลักสูตร แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ประเมินทักษะการดำรงชีวิต
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แบบประเมินทักษะการ
ดำรงชีวิตตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
3.ร้อยละของโรงเรียนมีข้อสรุป/แนวปฏิบัติใน
การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประเมินการใช้หลักสูตร แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

4. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  

ประเมินการใช้หลักสูตร แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

5.โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
6. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้กิจกรรม           
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

7.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ปฏิบัติกิจกรรม           
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ด้วยตนเอง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่บูรณาการอาเซียน
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และบูรณาการสาระท้องถิ่นที่เหมาะสมและ
สอดคล้อง กับความต้องการของผู้เรียน 

ประเมินการใช้หลักสูตร แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

2. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. โรงเรียนมีข้อสรุปและแนวปฏิบัติในการปรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประเมินการใช้หลักสูตร แบบประเมินการใช้หลักสูตร 



4. ผู้ด้อยโอกาสทุกคน  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  

ประเมินการใช้หลักสูตร แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน                  
เพ่ิมเวลารู้ตามนโยบาย 

ประเมินการใช้หลักสูตร แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

6. นักเรียนได้รับการพัฒนาและเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. นักเรียนพึงพอใจกิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 1,000    บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  1,190    บาท 
 คงเหลือ   ใช้เงินเกินงบประมาณ    190 บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ
อาเซียน บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

✓  สถานศึกษามีหลักสูตรบูรณาการอาเซียน 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทีส่อดคล้องกับท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์ชาติ 

2. เพ่ือให้นักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

✓  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของตนเอง 

3. เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อสรุป/แนว
ปฏิบัติในการปรับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

✓  โรงเรียนมีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

✓  ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาครอบคลุมทั้ง 4 H  ( 

✓  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 
4 H  ( Head ด้านสมอง , Heart คุณธรรม



Head ด้านสมอง , Heart 
คุณธรรมจริยธรรม , Hand 
ทักษะการปฏิบัติ , Health 
สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ) 

จริยธรรม , Hand ทักษะการปฏิบัติ , 
Health สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย )
ตามศักยภาพของตนเอง 

6. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

✓  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตามศักยภาพของตนเอง 

7. เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองทั้งในด้านการ
เรียนรู้และทักษะชีวิต 

✓  นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองทั้งในด้านการเรียนรู้และทักษะชีวิต
ตามศักยภาพของตนเอง 

8. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ค้นพบความสามารถของตนเอง 
และมีความสุขในการเรียนรู้ 

✓  นักเรียนมีโอกาสได้ค้นพบความสามารถของ
ตนเอง และมีความสุขในการเรียนรู้ 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละ 100  ของครูสามารถจัดการเรียนรู้

บูรณาการอาเซียน  บูรณาการหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียง  และบูรณาการสาระ
ท้องถิ่นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

✓  ครูสามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน  
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  บูรณาการสาระท้องถิ่น  และ
สอดแทรกยุทธศาสตร์ชาติในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

2. ร้อยละ  100  ของนักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (KPI 
1.35) 

✓  นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของตนเอง 

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีข้อสรุป/แนว
ปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

✓  โรงเรียนมีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ร้อยละ 100 ของผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

✓  ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรตามศักยภาพของ
ตนเอง 



5. โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้ที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนอง                                       
ความสนใจของนักเรียน 

✓  โรงเรียนมีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง                                
ความสนใจของนักเรียน 

6. นักเรียนทุกคนได้เลือกกิจกรรม ลดเวลา
เร ียน เพิ ่มเวลารู้ตามความต้องการของ
ตนเอง 

✓  นักเรียนทุกคนได้เลือกกจิกรรม ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ตามความต้องการของ
ตนเอง 

7. นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรม ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 

✓  นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรม ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. สถานศึกษามีหลักสูตรบูรณาการอาเซียน  

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และบูรณาการสาระท้องถิ่นท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน 

✓  สถานศึกษามีหลักสูตรบูรณาการอาเซียน  
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  บูรณาการสาระท้องถิ่น  และ
สอดแทรกยุทธศาสตร์ชาติที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

2. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

✓  นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. สถานศึกษามีหลักสูตรบูรณาการอาเซียน  

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และบูรณาการสาระท้องถิ่นท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน 

✓  สถานศึกษามีหลักสูตรบูรณาการอาเซียน  
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  บูรณาการสาระท้องถิ่น  และ
สอดแทรกยุทธศาสตร์ชาติที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

2. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

✓  นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

3. โรงเรียนมีข้อสรุปและแนวปฏิบัติในการ
ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

✓  โรงเรียนมีข้อสรุปและแนวปฏิบัติในการ
ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ผู้ด้อยโอกาสทุกคน  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

✓  ผู้ด้อยโอกาสทุกคน  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตาม
ศักยภาพของตนเอง 



5. กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่จัดขึ้น
มุ่งส่งเสริมและพัฒนา 4 H ( Head ด้าน
สมอง , Heart คุณธรรมจริยธรรม , Hand 
ทักษะการปฏิบัติ , Health สขุภาพ และ
สมรรถภาพทางกาย ) 
 

✓  โรงเรียนมกีิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้ทีจ่ัดขึ้นมุ่งส่งเสริมและพัฒนา 4 H ( 
Head ด้านสมอง , Heart คุณธรรม
จริยธรรม , Hand ทักษะการปฏิบัติ , 
Health สุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย ) 
ตามศักยภาพของตนเอง 

6. นักเรียนมีประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

✓  นักเรียนมีประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

7. นักเรียนพึงพอใจกับกิจกรรม ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

✓  นักเรียนพึงพอใจกับกิจกรรม ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  50  คน  เพศหญิง  จำนวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน   คิดเป็นร้อยละ  41.49 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 กำหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และเป้าหมาย   90.00 10.00 - - - 
2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   90.00 10.00 - - - 
3 การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้   90.00 10.00 - - - 
4 การวัดผลและประเมินผล   90.00 10.00 - - - 
 สรุป 90.00 10.00 - - - 

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  90.00 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  10.00 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

 
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 8.3.1  ควรให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าน้ี 
 
 



9.  สรุปในภาพรวม 
  

9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  การสอดแทรกท่ีสิ่งที่จำเป็นต่อนักเรียนลงไปในหลักสูตรได้ครบถ้วน 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เนื้อหาในสาระต่างๆ  เพื่อลดความซ้ำซ้อนในเนื้อหา  และภาระ
งานของนักเรียน   
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  การประชุมเพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้เนื้อหาในสาระต่างๆ  เพ่ือลดความซ้ำซ้อนใน
เนื้อหา   
 
 
 
     ลงชื่อ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ตำแหนง่  คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพัชร์   โพธิง์ามพุ่ม ,นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ , 
นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปัจจุบันมีการทดสอบระดับชาติ ทั้งการสอบ O-net, NT 
โดยสำนักทดสอบกลาง และการทดสอบด้วยข้อสอบกลางจากต้นสังกัด  และนำผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ
ไปเป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินผลการเรียนและการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
จึงต้องตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการมุ่งเน้นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั่วประเทศให้สูงขึ้นปีละ 3 %  

ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกซึ่งมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ และมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net และ NT 
อยู่ในลำดับต้นๆของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และต้องการรักษาระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงได้จัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, LAS ขึ้นตอบสนองความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ และให้
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่กล่าวไว้ว่า “เน้นวิชาการ” โดย
การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา และจิตใจ โดยให้ความสำคัญกับ
ด้านสติปัญญาเป็นหลัก มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทางด้านสติปัญญาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันทางด้านวิชาการภายในโรงเรียนและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางด้าน
วิชาการกับภายนอกเสมอ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จะจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม และพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศให้นักเรียนก้าวสู่โลกภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
2.เพ ื ่อยกระด ับผลการทดสอบระด ับชาต ิ  NT ของน ักเร ียนช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  3  O-net                       

ของนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และผลการสอบข้อสอบกลางของนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3. เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามจุดเน้น 
4. เพื่อยกระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        อ่าน

คล่อง เขียนคล่อง 



5. เพ่ือพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 
6. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศและส่งนักเรียนเข้าประกวด
และแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการกับภายนอก 

 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
  1. ร้อยละ  59.00  ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  
ภาษาไทย   

2. ร้อยละ 42.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) 
ภาษาอังกฤษ  

3. ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) 
คณิตศาสตร์  

3.1.4 ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) 
วิทยาศาสตร์  

3.1.5 ร้อยละ 80 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
3.1.6 ร้อยละ 59.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านภาษา 

 3.1.7 ร้อยละ 42.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านคำนวณ 
 3.1.8 ร้อยละ 60.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านเหตุผล 
 3.1.9 ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน    

3.1.10 ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การเขียน 
3.1.11 ร ้อยละ 87 ของนักเร ียนที ่ผ่ านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน ้นของหลักส ูตร                    

การคิดคำนวณ 
3.1.12 ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียน ผ่าน

เกณฑ์ตามช่วงวัย  
3.1.13 ร ้อยละ 100 ของน ักเร ียนช ั ้น ป .2 อ่านคล ่อง เข ียนคล ่อง ม ีท ักษะการอ ่าน                      

การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย  
3.1.14 ร ้อยละ 100 ของน ักเร ียนม ีความสามารถในการค ิดว ิ เคราะห ์  ส ั ง เคราะห์                          

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.1.15 ร้อยละคะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั ้น ป.2 , ป.4, ป.5 สูงขึ้น     

ร้อยละ 3 
   3.1.16 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหรือมีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
     3.1.17  ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีความสมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ  
 



ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 3 
 2. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น ร้อยละ 3 

3. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) คณิตศาสตร์ สูงขึ้น   ร้อยละ 3 
4. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น   ร้อยละ 3 

 5. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
 6. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านภาษา สูงขึ้นร้อยละ 3 
 7. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ทีเ่พ่ิมข้ึน ด้านคำนวณ สูงขึ้นร้อยละ 3 
 8. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านเหตุผล สูงขึ้นร้อยละ 3 
 9. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน สูงขึ้น 
 10. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การเขียน สูงขึ้น  

11. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การคิดคำนวณ สูงขึ้น 
 12. นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย 
 13. นักเรียนชั้น ป.2 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย 
  14. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
 15. คะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลางสูงขึ้น 
 16. โรงเรียนได้รับชื่อเสียงเมื่อนักเรียนประสบความสำเร็จจากการแข่งขัน 
 17. นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมมีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  ภาษาไทย 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)  ภาษาไทย 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net)  
ภาษาไทย 

2. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(O-Net)ภาษาอังกฤษ 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-Net)ภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(O-Net) 
ภาษาอังกฤษ 

3. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)คณิตศาสตร์ 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)คณิตศาสตร์ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net) 
คณิตศาสตร์ 

4.คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)วิทยาศาสตร์ 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)วิทยาศาสตร์ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net) 
วิทยาศาสตร์ 



5. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

ประเมินความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

6. ร้อยละผลการทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  ด้านภาษา 

ทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  
ป.3  ที่เพ่ิมข้ึน  ด้านภาษา 

แบบทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  
ด้านภาษา 

7. ร้อยละผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียน
ชั้น  ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  ด้านคำนวณ 

ทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  
ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  ด้านคำนวณ 

แบบทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  
ด้านคำนวณ 

8. ร้อยละผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียน
ชั้น  ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  ด้านเหตุผล   

ทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  
ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  ด้านเหตุผล   

แบบทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  
ด้านเหตุผล   

9. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน 

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การอ่าน 

แบบการประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การ
อ่าน 

10.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การเขียน 

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การเขียน 

แบบการประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การ
เขียน 

11.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  ตามจุดเน้นของหลักสูตร   
การคิดคำนวณ   

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การคิดคำนวณ   

แบบการประเมินตามจุดเน้น
ของหลักสูตร  การคิด
คำนวณ   

12.รอ้ยละของนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก    
เขียนได้  มีทักษะการอ่าน เขียนตามช่วงวัย 

ประเมินนักเรียนชั้น ป.1             
อ่านออก เขียนได้  มีทักษะการ
อ่าน เขียนตามช่วงวัย 

แบบประเมินนักเรียนชั้น  
ป.1 อ่านออก เขียนได้   
มีทักษะการอ่าน เขียนตาม
ช่วงวัย 

13.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.2 อ่านคล่อง  
เขียนคล่อง  มีทักษะการอ่าน เขียนตามช่วงวัย 

ประเมินนักเรียนชั้น ป.2               
อ่านคล่อง  เขียนคล่อง                     
มีทักษะการอ่าน เขียน               
ตามช่วงวัย 

แบบประเมินนักเรียนชั้น  
ป.2 อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  
มีทักษะการอ่าน เขียนตาม
ช่วงวัย 

14.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ                     
มีความคิดสร้างสรรค์ 

ประเมินนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์   
มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค ์

แบบประเมินนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์   
มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค ์

15.ร้อยละคะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง  
ของนักเรียนชั้นป.2,ป.4,ป.5       

ทดสอบข้อสอบกลาง  ของ
นักเรียนชั้นป.2,ป.4,ป.5       

แบบทดสอบข้อสอบกลาง  
ของนักเรียนชั้นป.2,ป.4,ป.5       



16.ร้อยละของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการหรือมีความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนักเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีความสมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ              

สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความ
เป็นเลิศ 

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่
มีความเป็นเลิศ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  ภาษาไทย สูงขึ้น 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)  ภาษาไทย 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net)  
ภาษาไทย 

2. คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ  
สูงขึ้น 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-Net)ภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(O-Net) 
ภาษาอังกฤษ 

3. คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  คณิตศาสตร์   
สูงขึ้น 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)คณิตศาสตร์ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net) 
คณิตศาสตร์ 

4. คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  วิทยาศาสตร์  
สูงขึ้น 

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-Net)วิทยาศาสตร์ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net) 
วิทยาศาสตร์ 

5. น ั ก เ ร ี ย น ผ ่ า น เ ก ณ ฑ ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

ประเมินความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

6. ผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  ป.3  
ที่เพ่ิมข้ึน  ด้านภาษา  สูงขึ้น 

ทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  
ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  ด้านภาษา 

แบบทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  
ด้านภาษา 

7. ผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  ป.3  
ที่เพ่ิมข้ึน  ด้านคำนวณ  สูงขึ้น 

ทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  
ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  ด้านคำนวณ 

แบบทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  
ด้านคำนวณ 

8. ผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  ป.3  
ที่เพ่ิมข้ึน  ด้านเหตุผล  สูงขึ้น 

ทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  
ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  ด้านเหตุผล   

แบบทดสอบ  NT  ของ
นักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพิ่มขึ้น  
ด้านเหตุผล   

9. น ัก เ ร ี ยนท ี ่ ผ ่ าน เกณฑ ์ การปร ะ เ มิ น                       
ตามจุดเน้นของหลักสูตร  การอ่าน  สูงขึ้น 

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การอ่าน 

แบบการประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การ
อ่าน 

10.น ั ก เ ร ี ยนท ี ่ ผ ่ าน เกณฑ ์ การป ร ะ เ มิ น                   
ตามจุดเน้นของหลักสูตร  การเขียน  สูงขึ้น  

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การเขียน 

แบบการประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การ
เขียน 



11.นักเรียนที ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตาม
จดุเน้นของหลักสูตร  การคิดคำนวณ  สูงขึ้น 

ประเมินตามจุดเน้นของ
หลักสูตร การคิดคำนวณ   

แบบการประเมินตามจุดเน้น
ของหลักสูตร  การคิด
คำนวณ   

12.น ักเร ียนช ั ้น  ป .1  ท ุกคน อ ่ านออก                   
เขียนได้  มีทักษะการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย 

ประเมินนักเรียนชั้น ป.1             
อ่านออก เขียนได้  มีทักษะการ
อ่าน เขียนตามช่วงวัย 

แบบประเมินนักเรียนชั้น  
ป.1 อ่านออก เขียนได้   
มีทักษะการอ่าน เขียนตาม
ช่วงวัย 

13.นักเรียนชั้น ป.2  ทุกคน อ่านคล่อง เขียน
คล่อง มีทักษะการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย 

ประเมินนักเรียนชั้น ป.2               
อ่านคล่อง  เขียนคล่อง                     
มีทักษะการอ่าน เขียน               
ตามช่วงวัย 

แบบประเมินนักเรียนชั้น  
ป.2 อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  
มีทักษะการอ่าน เขียนตาม
ช่วงวัย 

14.นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิด
ว ิ เคราะห ์   ส ั ง เคราะห ์   ม ี ว ิ จารณญาณ                     
มีความคิดสร้างสรรค์ 

ประเมินนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์   
มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค ์

แบบประเมินนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์   
มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค ์

15.คะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง ทดสอบข้อสอบกลาง  ของ
นักเรียนชั้นป.2,ป.4,ป.5       

แบบทดสอบข้อสอบกลาง  
ของนักเรียนชั้นป.2,ป.4, 
ป.5       

16.โรงเรียนได้รับชื่อเสียงเมื่อนักเรียนประสบ
ความสำเร็จจากการแข่งขัน 

สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความ
เป็นเลิศ 

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่
มีความเป็นเลิศ 

17.นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมมีความพร้อม
ทั ้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 50,940 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  40,509 บาท 
 คงเหลือ   10,431 บาท 
 
 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 

✓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้นสูงขึ้น 

2. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  O-net ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และผลการสอบข้อสอบกลางของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                  
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

✓  ผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  O-net ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผลการสอบ
ข้อสอบกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                  
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สูงขึ้น 

3. เพ่ือยกระดับผลการประเมินตาม
จุดเน้น 

✓  ผลการประเมินตามจุดเน้น  ผ่าน ทุกตัวชี้วัด   

4. เพ่ือยกระดับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก 
เขียนได้ และชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

✓  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก 
เขียนได้ และชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามศักยภาพ
ของตนเอง 

5. เพ่ือพัฒนานักเรียนทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 

✓  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ  ตามศักยภาพ
ของตนเอง 

6. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศและส่งนักเรียนเข้า
ประกวดและแข่งขันทักษะ
ทางดา้นวิชาการกับภายนอก 

✓  นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดและ
แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการกับภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละ  59.00  ของคะแนนเฉลี่ยของผล

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-
Net)  ภาษาไทย   

✓  คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net)  ภาษาไทย  
สูงขึ้น 

2. ร้อยละ 42.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-
Net) ภาษาอังกฤษ 

✓  คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ 
สูงขึ้น 

3. ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-
Net) คณิตศาสตร์ 

✓  คะแนนเฉล ี ่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) คณิตศาสตร์ 
สูงขึ้น 

4. ร้อยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-
Net) วิทยาศาสตร์ 

✓  คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) วิทยาศาสตร์
สูงขึ้น 

5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

✓  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

6. ร้อยละ 59.00 ของผลการทดสอบ NT 
ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านภาษา 

✓  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 
ที่เพ่ิมขึ้น ด้านภาษา 

7. ร้อยละ 42.00 ของผลการทดสอบ NT 
ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้าน
คำนวณ 

✓  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 
ที่เพ่ิมขึ้น ด้านคำนวณ 

8. ร้อยละ 60.00 ของผลการทดสอบ NT 
ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านเหตุผล 

✓  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 
ที่เพ่ิมขึ้น ด้านเหตุผล 

9. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน    

✓  นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน    

10. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การ
เขียน 

✓  นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การเขียน 



11. ร้อยละ 87 ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การคิด
คำนวณ 

✓  นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การคิดคำนวณ 

12. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 อ่าน
ออก เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียน 
ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

✓  นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ มี
ทักษะการอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตาม
ช่วงวัย  และศักยภาพของตนเอง 

13. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.2 อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการอ่าน การ
เขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

✓  นักเรียนชั้น ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง มี
ทักษะการอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตาม
ช่วงวัย  และศักยภาพของตนเอง 

14. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

✓  นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์  ตามศักยภาพของ
ตนเอง 

15. ร้อยละคะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง 
ของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5 สูงขึ้น     
ร้อยละ 3 

✓  คะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง ของ
นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5 สงูขึ้น    

16. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการหรือมีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

✓  นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
หรือมีความสามารถพิเศษ ได้รับการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

17. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีความสมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 

✓  นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
และจิตใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาไทย 
สูงขึ้นร้อยละ 3 

✓  คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาไทย 
สูงขึ้น 

2. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ 
สูงขึ้น ร้อยละ 3 

✓  คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ 
สูงขึ้น  

3. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) คณิตศาสตร์ 
สูงขึ้น   ร้อยละ 3 

✓  คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) คณิตศาสตร์ 
สูงขึ้น    

4. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) วิทยาศาสตร์ 
สูงขึ้น   ร้อยละ 3 

✓  คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) วิทยาศาสตร์ 
สูงขึ้น   



5. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

✓  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

6. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3     
ที่เพ่ิมขึ้น ด้านภาษา สูงขึ้นร้อยละ 3 

✓  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3     
ที่เพ่ิมขึ้น ด้านภาษา สูงขึ้น 

7. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่
เพ่ิมข้ึน ด้านคำนวณ สูงขึ้นร้อยละ 3 

✓  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 
ที่เพ่ิมขึ้น ด้านคำนวณ สูงขึ้น 

8. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่
เพ่ิมข้ึน ด้านเหตุผล สูงขึ้นร้อยละ 3 

✓  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 
ที่เพ่ิมขึ้น ด้านเหตุผล สูงขึ้น 

9. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน สูงขึ้น 

✓  นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การอ่าน สูงขึ้น 

10. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การเขียน สูงขึ้น 

✓  นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การเขียน สูงขึ้น 

11. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การคิดคำนวณ สูงขึ้น 

✓  นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม
จุดเน้นของหลักสูตร การคิดคำนวณ 
สูงขึ้น 

12. นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ 
มีทักษะการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย 

✓  นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ 
มีทักษะการอ่าน การเขียนตามช่วงวัย 

13. นักเรียนชั้น ป.2 ทุกคน อ่านคล่อง เขียน
คล่อง เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียน
ตามช่วงวัย 

✓  นักเรียนชั้น ป.2 ทุกคน อ่านคล่อง เขียน
คล่อง เขียนได้ มีทักษะการอ่าน การเขียน
ตามช่วงวัย 

14. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคดิสร้างสรรค์ 

✓  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

15. คะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลางสูงขึ้น ✓  คะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลางสูงขึ้น 
16. โรงเรียนได้รับชื่อเสียงเมื่อนักเรียนประสบ

ความสำเร็จจากการแข่งขัน 
✓  โรงเรียนได้รับชื่อเสียงเมื่อนักเรียนประสบ

ความสำเร็จจากการแข่งขัน 
17. นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมมีความพร้อม

ทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

✓  นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมมีความพร้อม
ทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

 
 
 
 
 
 



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  50  คน  เพศหญิง  จำนวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน   คิดเป็นร้อยละ  41.49 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 
8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  100 - - - - 
2 ความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 93.33 6.67 - - - 
3 ความเหมาะสมของระยะเวลา 86.67 13.33 - - - 
4 การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 93.33 6.67 - - - 
5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน 100 - - - - 
 สรุป 94.67 8.89    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  84.67 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  8.89  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1  ควรใหจ้ัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกว่าน้ี  โดยจัดสรรตามกลุ่มสาระการเรียน  และความ
ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีความเป็นเลิศ 
9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ตรงตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า  “เน้นวิชาการ”  
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
       ควรใหจ้ัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกว่านี้  โดยจัดสรรตามกลุ่มสาระการเรยีน  และ
ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนเพือ่ให้มีความเป็นเลิศ 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  การปรับปรุงกิจกรรมให้นักเรียนมีการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ิมขึ้นกว่านี้  
     ลงชื่อ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ตำแหนง่  คร ู



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ สร้างเสริมคุณธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร,  
นางสาวรวงทอง  มาตผล  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื ่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอย                  
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ                                 
พระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือ
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน                      มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนวิถีพุทธ
ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการ
พัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา  
และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดำเนินชีวิต โดยมีผู ้บริหาร และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร  ช่วยกันพัฒนา
ดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการทำงาน วิถีชีวิต  ถีการเรียนรู้  วิถีวัฒนธรรมต่างๆตามหลัก “ไตรสิกขา” 
ที่นำไปสู่ “ปัญญา” วิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขา ทั้ง  3 ด้าน  ทั้งหมดนี้เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนตามหลักทางพระพุทธศาสนา  และรู้จักหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและ  
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน   
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ใน
โรงเรียนลดลง 
  2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
  3.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 
  4.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารตามแนวทางวิถีพุทธ 
  5.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 



  6.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมประจำวันพระ 
   

3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    

1.  ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย  
      2.  ร้อยละนักเรียนที่จบหลักสูตร  แต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   
      3.  ระดับ 5 ความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ                

ครบทุกตัว  สอดคล้องกับช่วงวัย   
 4.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

 5.  ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม  และ
สิ่งแวดล้อม   

6.  ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง   
      7.  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1.  นักเรียนทุกคนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  กตัญญูและมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย                   
      2.  ร้อยละนักเรียนที่จบหลักสูตร  แต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   
  3. ระดับของความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
ครบทุกตัว  สอดคล้องกับช่วงวัย   
      4. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
       5. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และ
สิ่งแวดล้อม   
  6. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง   
  7. นักเรียนทุกคนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  
กตัญญูและมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย    

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

2. ร้อยละนักเรียนที่จบหลักสูตร  แต่ละ
ระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

3. ระดับของความสำเร็จการดำเนินกิจกรรม
ให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12 ประการ
ครบทุกตัวสอดคล้องกับช่วงวัย   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         

การประเมิน 
ผลผลิต (Outputs)    
4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

5. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

6. ร้อยละของนักเรียนปลอดพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสารเสพติด   

สำรวจนักเรียนปลอดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสารเสพติด   

แบบสำรวจนักเรียนปลอด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ                      
สารเสพติด   

7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

สำรวจสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ  

แบบสำรวจสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตาม
แนวทางวิถีพุทธ  

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและ
มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

2. นักเรียนที่จบหลักสูตร แต่ละระดับชั้นผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 



3. ระดับของความสำเร็จการดำเนินกิจกรรม
ให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12  
ประการครบทุกตัว  สอดคล้องกับช่วงวัย   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

4. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความ                        
มีจิตสาธารณะ  ความรบัผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

6. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด   สำรวจนักเรียนปลอดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสารเสพติด   

แบบสำรวจนักเรียนปลอด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ                      
สารเสพติด   

7. นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

สำรวจสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ  

แบบสำรวจสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตาม
แนวทางวิถีพุทธ  

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 10,000 บาท  
 ใช้ไปจำนวนเงิน  2,714  บาท 
 คงเหลือ   7,286  บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  และ
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ใน
โรงเรียนลดลง 

✓  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน
เพ่ิมข้ึน  และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ใน
โรงเรียนลดลง 

2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม 
การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

✓  โรงเรียนมนีวัตกรรม โครงงานดีมีคุณธรรม  
ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาลักษณะ
ทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตามแนวทางวิถีพุทธ 

✓  ลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตามแนวทางวิถีพุทธ 



4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม
ของนักเรียน  ครู  และผู้บริหาร
ตามแนวทางวิถีพุทธ 

✓  พฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารมี
พฤติกรรมตรงตามแนวทางวิถีพุทธ 

5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
แก่นักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 

✓  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนร่วม
กิจกรรมประจำวันพระ 

✓  นักเรียนไดร้่วมกิจกรรมประจำวันพระ 

 
 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  

กตัญญูและมีความสำนึกในความเป็นชาติ
ไทย    

✓  นักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  กตัญญู
และมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย
เพ่ิมข้ึน    

2. ร้อยละนักเรียนที่จบหลักสูตร  แต่ละ
ระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  
ขึ้นไป   

✓  นักเรียนที่จบหลักสูตร  แต่ละระดับชั้นผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป
ทุกคน   

3. ระดับของความสำเร็จการดำเนินกิจกรรม
ให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12 
ประการครบทุกตัวสอดคล้องกับช่วงวัย   

✓  นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12 
ประการครบทุกตัวสอดคล้องกับช่วงวัย  
และตามศักยภาพของตนเอง 

4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

✓  นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

5. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม   

✓  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิต
สาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม   

6. ร้อยละของนักเรียนปลอดพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสารเสพติด   

✓  นักเรียนปลอดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ               
สารเสพติด   

7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

✓  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 



ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและ

มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย 
✓  นักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  กตัญญู

และมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย
เพ่ิมข้ึน    

2. นักเรียนที่จบหลักสูตร แต่ละระดับชั้นผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   

✓  นักเรียนที่จบหลักสูตร  แต่ละระดับชั้นผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป
ทุกคน   

3. ระดับของความสำเร็จการดำเนินกิจกรรม
ให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12  
ประการครบทุกตัว  สอดคล้องกับช่วงวัย   

✓  นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12 
ประการครบทุกตัวสอดคล้องกับช่วงวัย  
และตามศักยภาพของตนเอง 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
4. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ

ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

✓  นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความ                        
มีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม   

✓  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิต
สาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม   

6. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด   ✓  นักเรียนปลอดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ               
สารเสพติด   

7. นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

✓  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  50  คน  เพศหญิง  จำนวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  205  คน   คิดเป็นร้อยละ  48.78  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 
 
 
 
 



8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 
 

ลักษณะทางกายภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้                  
เรื่อง  วิถีพุทธ   

90.00 10.00 - - - 

2 
 

พฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหาร
เป็นไปตามแนวทางวิถีพุทธ        

80.00 20.00 - - - 

3 การเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 80.00 20.00 - - - 

4 การเข้าร่วมกิจกรรมประจำวันพระของนักเรียน   90.00 10.00 - - - 

5 
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน
เพ่ิมข้ึน  และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   

70.00 30.00 - - - 

 เฉลี่ยรวม 82.00 18.00 - - - 
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  82.00 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  18.00 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

 
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 8.3.1  การร่วมแรงร่วมใจในการอบรมสั่งสอน คุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน 
9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ  มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสังคม
และชาติบ้านเมือง  ตรงตามพระราชดำรัสบางตอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                      มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคน
เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช้การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่ การ
ส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”  ดังนั้น
ถึงแม้ว่าการอบรมสั่งสอนภายในโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ  นักเรียนจะไม่ได้เป็นคนที่ดี          เท่าเทียมกันทุก
คน  แต่ถือว่าเป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และ มีความสุข  
ดังเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้ 
  



9.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การร่วมแรงร่วมใจในการอบรมสั่งสอน คุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน  และการสร้างนักเรียน
แกนทำในการเป็นผู้นำทำกิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคุณธรรมให้เพ่ิมมากข้ึน 
 9.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
   ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายวิชาการร่วมกันวางแผนปรับและกำหนดเวลา  ช่วงเวลา  และการ
ดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสม  เพ่ือให้เกิดการพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
  
 
 
 
     ลงชื่อ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ตำแหนง่  คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพัชร์   โพธิง์ามพุ่ม, นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์,  
นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)  มีการกำหนดให้มีการจ ัดการเร ียนการสอนใน 8 กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ ได ้แก่                  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์                
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ  กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา และ               
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนต้องจัดโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามที่หลักสูตร
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานกำหนด ท ั ้ งน ี ้การเร ียนการสอนจะได ้ประส ิทธ ิภาพมากน ้อยเพ ียงใดนั้น                     
ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก คือ เน้นวิชาการ ดังนั้นโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระนี้ จึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้าน
วิชาการ และเป็นการให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน มุ่งผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน
อย่างสูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1.  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
  1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
  2. นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการอ่าน – เขียนในระดับ  ดีมาก ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
  2. นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมงานด้านวิชาการของโรงเรียน  



  3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ดี 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ 8 

2. นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้น 

สำรวจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระที่
ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

แบบสำรวจนักเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง 
8 กลุ่มสาระที่ทางโรงเรียนจัด
ขึ้น 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผล
การอ่าน – เขียนในระดับ  ดีมาก ร้อยละ 
80 

ประเมินการอ่าน – เขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แบบประเมินการอ่าน – 
เขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ 8 

2. นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ส่งเสริมงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

สอบถามนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่ม
สาระที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

แบบสอบถามนักเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง 
8 กลุ่มสาระที่ทางโรงเรียนจัด
ขึ้น 

3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบ
ระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ดี 

ประเมินการอ่าน – เขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แบบประเมินการอ่าน – 
เขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 48,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  26,141  บาท 
 คงเหลือ   21,856  บาท 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

✓  ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระสูงขึ้น 

2. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมซึ่ง
จะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

✓  การจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 

✓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
เพ่ิมข้ึน  ตามศักยภาพของตนเอง   

2. นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น 

✓  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้น 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผล
การอ่าน – เขียนในระดับ  ดีมาก  
ร้อยละ 80 

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผล
การอ่าน – เขียนในระดับ  ดีมาก  
เพ่ิมข้ึน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
✓  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน  ตาม
ศักยภาพของตนเอง   

2. นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริม
งานด้านวิชาการของโรงเรียน 

✓  นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริม
งานด้านวิชาการของโรงเรียน 

3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบ
ระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ดี 

✓  นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบ
ระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น  ตาม
ศักยภาพของตนเอง   



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  50  คน  เพศหญิง  จำนวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน   คิดเป็นร้อยละ  41.49 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด 

1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 85.00 15.00 - - - 

2 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงาน 100 - - - - 

3 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงาน 90.00 10.00 - - - 

4 การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 80.00 20.00 - - - 

5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน 100 - - - - 

 สรุป 91.00 15.00    
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ   91.00  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ   15.00       ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ .......-.............  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ........-............  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ........-............  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1 การพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียน  เพือ่ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเพิ่มมากขึ้น  
9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
     โครงการพัฒนากลุ ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีผลการดำเนินการอย่างเป็นระบบผ่าน
กระบวนการ  PLC  วิเคราะห์ความต้องการ  และความจำเป็นในการพัฒนาผู้เรียน  โดยให้ความสำคัญกับ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน มุ่งผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนอย่างสูงสุด 
 9.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 การพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียน  เพือ่ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเพิ่มมากขึ้น  
 9.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  กิจกรรมบางกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระสามารถนำมาบูรณาการร่วมกันได้  เพ่ือลดความซ้ำซ้อนใน
เนื้อหา   

ลงชื่อ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ตำแหนง่  คร ู



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)”  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน  2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวปาณิสรา  คำมูล , นางสาวนุชรภีรณ์ จันทร์สงิห์  

         นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
 

ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” 
ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียม
และครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อม
ด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซ่ึง
ถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ 
กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวม
หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน 
และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับตำบลก่อน 
และปีงบประมาณ 2563 พัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอำเภอ โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) 
ตามลำดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัด
การศึกษา ได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมี
ความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล เพื่อให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ทางโรงเรียนจึงได้
จัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลขึ้น โดยมุ่งเน้นการผสานความร่วมมือของเอกชน บ้าน วัด รัฐ 
โรงเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ  
 



2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  มี 
ครูครบชั้นเรียน ครบทุกวิชาเอก  มีสื่อ  แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ต่อผู้เรียน มีงบประมาณ
เพียงพอ  มีสภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน
เพ่ือให้บริการด้านต่างๆ  สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน 
  2.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีภาวะผู้นำ  มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีความรู้ความสามารถ และทักษะหลายด้าน  ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   
  2.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพของครูให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำสื่อการสอน  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
งานวิจัย   จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล   การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มี
คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ  และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ   
  2.4 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ทักษะชีวิตตามกระบวนการ
ลูกเสือ  และทักษะอาชีพ  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล  การใช้
ภาษาในการสื่อสารไม่น้อยกว่า  3  ภาษา  มีสุขภาวะที่ดี  นักเรียนปลอดอบายมุขและสารเสพติด  มีคุณธรรม
จริยธรรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนและค่านิยม 12 ประการ  ทักษะด้านใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  มีทักษะตามศตวรรษท่ี  21  และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
  ๒.๕  เพื่อส่งเสริมให้บ้าน  วัด ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต  (Out puts) 

       ๓.๑.๑  ร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้  ระบบสารสนเทศของโรงเรียน     
       ๓.๑.๒  ร้อยละ 100 ผูบ้ริหาร ครู และนักเรียนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลต่างๆ 
       ๓.๑.๓  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรเพียงพอ  ตรงตามวิชาเอก  ครบชั้นเรียน มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และได้รับการพัฒนาความรู้  และวิชาชีพ 
       ๓.๑.๔  ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์  มีทักษะการสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา 

มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น            
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
       ๓.๒.๑  ร้อยละ 3  ของจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 

       ๓.๒.๒  ร้อยละ 90 ของชุมชนมีความพึงพอใจ 
      ๓.๒.๓  ร้อยละ 30 ของครูมีวิทยฐานะเพ่ิมมากขึ้น 
      ๓.๒.๔  ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ 
      ๓.๒.๕  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารไม่น้อยกว่า 3 ภาษา 

             ๓.๒.๖  ร้อยละ 100 ของนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 



4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอยีดโครงการ ✓    ผู้บริหารสถานศึกษา/ 
นางสาวปาณสิรา  คำมูล 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจดักิจกรรมดังนี ้
   -พัฒนาหลักสูตร  สื่อ เทคโนโลยี 
    สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู ้
   -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   -พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ และภาษา 
ค่าเอกสาร 
นิเทศ/ตดิตาม 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,000 

 
 
 
✓ 

 
 
 
 

๘,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
✓ 
✓ 

 
นางสาวธนันพัชร์  โพธ์ิงามพุ่ม/
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวพินทุสร  แสงเนตร/

นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทรส์ิงห ์

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นางสาวปาณิศรา คำมลู 

รวม ๒๐,000  บาท  
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 20,000    บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  3,240      บาท 
 คงเหลือ   16,760      บาท 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้าน

หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน  มีครูครบชั้นเรียน ครบ
ทุกวิชาเอก  มีสื่อ  แหล่งเรียนรู้และ
นวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ต่อผู้เรียน 
มีงบประมาณเพียงพอ  มีสภาพภูมิทัศน์
สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัยเอื้อต่อการ
เรียนรู้  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน
เพ่ือให้บริการด้านต่างๆ  สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับชุมชน 

✓  - ประชุมชี้แจงโครงการ/จัดกิจกรรม
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
- สถานศึกษาและ ครูผู้สอนจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
ของแต่ละกลุ่มสาระ 
- ครูผู้สอนอบรมและพัฒนาสื่อมาใช้
บูรณาการเรียนการสอนกับนักเรียน 
- สถานศึกษามีความพร้อม ความ
ปลอดภัยสะอาดร่มรื่นโดยครูและ
นักเรียนช่วยกันพัฒนา 

2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มี
คุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะผู้นำ  มีความ

✓  - ผู้บริหารสถานศึกษ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีภาวะผู้นำ  มีความ
ยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรู้ 



ยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรู้
ความสามารถ และทักษะหลายด้าน  ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริม  
สนับสนุน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

จากการได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ
บุคลากรศูนย์ เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น (รางวัลเสมา
พิทักษ์) และรางวัลอื่นๆ เป็นต้น 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และพัฒนาวิชาชีพของครูให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำสื่อการ
สอน  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และงานวิจัย   จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/
ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล   การ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม
จริยธรรมจรรยาบรรณ  และการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

✓  - ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
วิชา และมีสื่อการสอน 
- วิเคราะห์ผู้เรียน 
- บันทึกหลังสอนทุกชั่วโมง 
- ประเมินผลหลังการสอนและนำผล
มาพัฒนานักเรียน 
- นิเทศการสอนทุกเดือน 
- ทำวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน 

4. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทาง
วิชาการ ความสามารถพิเศษ ทักษะชีวิต
ตามกระบวนการลูกเสือ  และทักษะอาชีพ  
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนา
ตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล  การ
ใช้ภาษาในการสื่อสารไม่น้อยกว่า  3  ภาษา  
มีสุขภาวะที่ดี  นักเรียนปลอดอบายมุขและ
สารเสพติด  มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัต
ลักษณ์โรงเรียนและค่านิยม 12 ประการ  
ทักษะด้านใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  มี
ทักษะตามศตวรรษท่ี  21  และเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศ 

✓  - จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือทุก
ระดับชั้น ป.1 – 6 
- นักเรียนพัฒนาทักษะอาชีพ การ
ทำอาหาร การทำขนม น้ำผลไม้ 
- นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาท่ี 3 
(ภาษาจีน) โดยการจัดกิจกรรมชุมนุม
เปิดประตูสู่เมืองจีน ที่เชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ ทักษะด้านภาษาจีนมาสอน 
- ครูปลูกฝักจิตสำนึกให้นักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นมีคุณธรรมและนำมาบูรณา
การสอนโดยการทำโครงงานคุณธรรม 
- นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ครูผู้สอนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนเช่น 
DLTV และ DLIT 



5 เพ่ือส่งเสริมให้บ้าน  วัด ชุมชน  หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา 
 

✓  - โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนเช่นการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรมของ อบต. บางขุนกอง การ
ช่วยงานผ้าป่าวัดบางไกรนอก และวัด
อุทยาน ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
มาเป็นพ่ีเลี้ยง 

7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจภูมิทัศน์ แหล่ง

เรียนรู้ ระบบสารสนเทศของโรงเรียน     
✓  สถานท่ีสะอาด ร่มรื่น มีความปลอดภัย 

2. ร้อยละ 100 ผู ้บริหาร ครู และนักเรียน
ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลต่างๆ 

✓  - นักเรียนไดร้ับรางวัลจากการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 
- โรงเรียนได้รับรางวัลผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา 
2561 สูงกว่าระดับประเทศ 
- รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) 
- ผู้บริหารไดร้ับรางวลั เชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์ 
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น 
(รางวัลเสมาพิทักษ์)  
- และรางวัลอื่นๆ เป็นต้น 

3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรเพียงพอ  
ตรงตามวิชาเอก  ครบชั้นเรียน มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และได้รับการพัฒนาความรู้  และวิชาชีพ 

 
 ✓ 

 - โรงเรียนมีครูจำนวน 23 คน และเป็นครู
ประจำช้ันห้องเรยีนละ 2 คนครบทุกช้ันตรงตาม
วิชาเอก  
- ครูใช้หลักพรมวิหาร 4 มีคณุธรรมจริยธรรม 
ดำเนินตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ได้รับรางวลั
ครูดีไม่มีอบายมุข 

4. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์  มีทักษะการสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า 3 
ภาษามีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 

✓  - นักเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาท่ี 3 (ภาษาจีน) โดย
การจัดกิจกรรมชุมนมุเปิดประตูสูเ่มืองจีน ที่เชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ทักษะด้านภาษาจีนมาสอน 



ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ร้อยละ 3  ของจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ✓  -  ผู้ปกครองมีความไว้วางใจต่อโรงเรียนส่งบุตร 

หลานมาเรียนก่อนเปิดภาคเรยีน 
 ร้อยละ 90 ของชุมชนมีความพึงพอใจ ✓  - ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

เช่น การเชิญชุมชนมาจัดทำเปเปอร์มาเช่  
 ร้อยละ 30 ของครูมีวิทยฐานะเพ่ิมมากข้ึน ✓  - ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะชีวิต  
ทักษะอาชีพ 

✓  - จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับนักเรยีน เช่นการ
ทำอาหาร น้ำผลไม้ปั่น ขนม เกี๊ยวทอด 

 ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนใช้ภาษาในการ
สื่อสารไม่น้อยกว่า 3 ภาษา 

✓  - จัดกิจกรรม ชุมนมเปิดประตูสู่เมอืงจีน 

 ร้อยละ 100 ของนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข 

✓  - นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิต สามารถเข้าร่วม
การแข่งขันได้รับรางวัล 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  3  คน  เพศหญิง  จำนวน  13 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 16 คน      คิดเปน็ร้อยละ ......100......ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ด้านบรรยากาศ 

 
1.1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 

13 3    

 
1.2 บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

14 2    

 
1.3 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ 

12 4    

 ด้านกิจกรรมการเรียน 

 
1.6 กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีความรู้
ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน 

14 2    

 
1.7 สื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ทำให้
นักเรียนเข้าใจ 

15 1    

 ด้านกิจกรรมการเรียน 

 
1.8 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนขั้น
พ้ืนฐานได้ 

13 3    

 
1.9 นักเรียนสามารถนำความรู้ภาษาจีนไปใช้
ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

14 2    

 1.10 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 14 2    
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเปน็ร้อยละ 0 ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 

      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 8.3.1  อยากให้จัดกิจกรรมนี้ในภาคเรียนหน้า 
 
 
 
 



9.  สรุปในภาพรวม 
 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)” ดำเนินการ
สำเร็จโดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับในชุมชน ครูครบชั้นเรียนและ
ครบตามวิชาเอกครูมีการพัฒนาวิชาชีพ อบรม เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน 
นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาที่ 3 (ภาษาจีน) สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีความสุข 
 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาที่ 3 (ภาษาจีน) สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โครงการมี
กิจกรรมหลายด้านทั้งพัฒนาบุคลากรและครูได้พัฒนาวิชาชีพ 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 - 
. 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการจะพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้ด้านภาษาจีนเพ่ือนำมาพัฒนาให้นักเรียนมี
ความรู้ด้านภาษาจีนมากข้ึน และเผยแพร่ความรู้ให้คณะครูที่สนใจ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล      
 

    ลงชื่อ........................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                               ( นางสาวปาณิสรา   คำมูล) 
              ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

ประชุมชี้แจงรายละเอยีดโครงการ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

ติดป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
แผนงาน  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางยุวดี  ทองคำ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า เด็กปฐมวัย (อายุ3-6 ปี) เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะมีความสามารถใน
การเรียนรู้และจดจำสูงสุด เป็นวัยที่ต้องวางรากฐานที่ดีเพ่ือให้มีทัศนคติและทักษะพ้ืนฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์หาก
ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยสามารถถ่ายทอดความรู้มีเทคนิคและกระบวนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย
เสริมเข้าไปในหลักสูตร จะทำให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ความอยากรู้
อยากเห็น ความช่างสังเกต และความสามารถในการจดจำวิชาต่าง  ๆ  ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และบริษัท นานมีบุ๊คส์จำกัด ได้ศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ว ิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศเยอรมนีจากโครงการ “Haus der KleinenForscher” (หรือบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์
ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยายผลไปสู่โรงเรียนอนุบาลจำนวนมากในเวลาอันสั้น  และสามารถควบคุม
มาตรฐานได้อย่างดีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอีกด้วย นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรยีน
การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง      
 ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จึงเข้าร่วม โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย” เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งโครงการนี้
มุ่งวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนฝึกสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้พวกเขาเติบโตขึ้น เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๒.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
 2.๒  เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู เด็ก และผู้ปกครอง ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 

 
3.  เป้าหมาย   
  3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 ร้อยละ 80 เด็กปฐมวยัได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 



  3.1.2 ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยสามารถตอบคำถามและสืบค้นคำตอบด้วยการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
  3.1.3 ร้อยละ 80 ครู เด็ก และผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  3.๒.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีข้ึนและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
  3.๒.2 เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถนำไปเชื่อมโยงและ
บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
  3.๒.3 ครู เด็ก และผู้ปกครอง เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการและให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
  
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)  
๑.  ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์ ครู
ผู้ปกครองและนักเรียน 

แบบสอบถามพึงพอใจ 

2. ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยสามารถตอบคำถาม
และสืบค้นคำตอบด้วยการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์เด็ก แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและ
คำพูด 

๓. ร้อยละ 80 ครู เด็ก และผู้ปกครอง มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการจัดกิจกรรม
โครงงาน 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์เด็ก แบบสอบถามพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ดีข้ึนและสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์เด็ก แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและ
คำพูด 

2. เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถนำไป
เชื่อมโยงและบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์เด็ก แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและ
คำพูด 

๓. ครู เด็ก และผู้ปกครอง เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการและให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์ ครู
ผู้ปกครองและนักเรียน 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและ
คำพูด 



5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 3,500 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน 
  เบิกจากเงินอุดหนุน 2,516  บาท 
  เบิกจากเงินพัสดุ  3,730   บาท 
 รวมทั้งสิ้น   6,246  บาท 
 คงเหลือ           ๐            บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับ
เด็กปฐมวัย 
 

✓  จากการดำเนินงานตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้มีการพัฒนา 
ดังนี้ 
ด้านนักเรียน 
  - นักเรียนเกิดการเรียนรู้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
  - นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์สามารถ
นำไปบูรณาการและเชื่อมโยงกับกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านคร ู
  - ครูมีแนวทางในการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ที่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ด้านผู้ปกครอง 
 - เกดิความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
ด้านโรงเรียน 
 - โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตรา
พระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย คงสภาพรอบที่ 3 
  

2. เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
 

✓  

3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่
ดีระหว่าง ครู เด็ก และผู้ปกครอง 
ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 

✓  

 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)    จากการดำเนินงานตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้มีการพัฒนา 
ดังนี้ 
ด้านนักเรียน 
  - นักเรียนเกิดการเรียนรู้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
  - นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
สามารถนำไปบูรณาการและเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านคร ู
  - ครูมีแนวทางในการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ที่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ด้านผู้ปกครอง 
 - เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ
เด็กปฐมวัย 
ด้านโรงเรียน 
 - โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตรา
พระราชทาน โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย คงสภาพรอบที่ 3 
  

1. ร ้ อยละ  80 เ ด ็ กปฐมว ั ย ได ้ ร ั บ ก า ร
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

✓  

2. ร ้อยละ 80 เด ็กปฐมว ัยสามารถตอบ
คำถามและส ืบค ้นคำตอบด้วยการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

✓  

 ร้อยละ 80 คร ูเด็ก และผู้ปกครอง มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการจัดกิจกรรม
โครงงาน 

✓  

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้าน

วิทยาศาสตร์ที่ดีข้ึนและสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

✓  

2. เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถ
นำไปเชื่อมโยงและบูรณาการกับกิจกรรม
อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

✓  

๓. ครู เด็ก และผู้ปกครอง เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการและ
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมได้เป็น
อย่างดี 
 

✓  

 
 
 
 
 
 



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๖๙ คน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านนักเรียน จำนวน ๒๔ คน 
    เพศชาย  จำนวน 13   คน  เพศหญิง จำนวน 11 คน 
    ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  24 คน   คิดเป็นร้อยละ  34.78 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 ด้านผู้ปกครอง จำนวน ๒๔ คน 
     เพศชาย  จำนวน 8   คน  เพศหญิง   จำนวน ๑๐ คน 
     ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๘  คน   คิดเป็นร้อยละ  26.08 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
   ด้านครู จำนวน ๒๑ คน 
      เพศชาย  จำนวน  ๑  คน  เพศหญิง  จำนวน ๒๐ คน 
      ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๑  คน   คิดเป็นร้อยละ  30.43 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน  ๖๓ คน   คิดเป็นร้อยละ 91.30  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. 

ด้านนักเรียน 
๑. กิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจ 22 2 - - - 
๒. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัย 23 1 - - - 
๓. วัสดุ อุปกรณ์ มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนเด็ก 22 2 - - - 
๔. ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 20 4 - - - 
๕. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 23 1 - - - 
๖. จัดให้มีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม 20 4 - - - 
๗. จัดแสดงผลงานของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับ
ทราบ 

23 1 - 
- - 

รวมด้านนักเรียน 22 2    

๒. 

ด้านผู้ปกครอง 
๑. กิจกรรมที่จัดสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้าน
วิทยาศาสตร์ 

15 3 - - - 

๒. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัย 14 4 - - - 
๓. กิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจ 16 2 - - - 
๔. สื่อ และ อุปกรณ์ เพียงพอต่อจำนวนเด็ก 10 8 - - - 
๕. เด็กสามารถเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

11 7 - - - 

๖. ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 8 9 - - - 



 
๗. จัดแสดงผลงานของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับ
ทราบ 

10 8 - - - 

รวมด้านผู้ปกครอง 12 6    

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๓. 

ด้านครู 
๑. กิจกรรมที่จัดสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้าน
วิทยาศาสตร์ 

18 3 - - - 

๒. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัย 18 3 - - - 
๓. กิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจ 21 - - - - 
๔. สื่อ และ อุปกรณ์ เพียงพอต่อจำนวนเด็ก 20 1 - - - 
๕. เด็กสามารถเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

18 3 - - - 

๖. ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 15 6 - - - 
๗. จัดแสดงผลงานของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับ
ทราบ 

21 - - - - 

รวมด้านครู 19 2    
รวมคิดเป็นร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 84.12 15.87    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 84.12 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ 15.87 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ    -     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ    -     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ    -     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

       8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
9.3.1  จัดทำสารสัมพันธ์เพือ่ให้ผู้ปกครองนำไปจัดกิจกรรมกับนักเรียนที่บ้าน 

9.3.2  นำภาพกิจกรรมเผยแพร่ลงบนเวปไซต์ Facebook Line 

9.  สรุปในภาพรวม 
 ๙.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  เป็นการจัดกจิกรรมที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญใหผู้้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อสรา้งองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๙.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการจดักิจกรรม 
 ๙.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 



  ในการจัดทำโครงการในครั้งต่อไปควรจัดทำข้อมลูเป็นสารสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำไปปฏบิัติกับ
นักเรียนท่ีบ้านได้ และควรมีการเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ Facebook Line 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   ( นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ) 
                          ตำแหน่ง ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
ภาพกิจกรรม 

โครงการ บา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทดลอง 20 กิจกรรม 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมโครงงาน  
มหัศจรรย์สีจากธรรมชาติ 

  

  

  



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
แผนงาน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ระยะเวลาการดำเนินงาน   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวธนวรรณ  ผิวบัวคำ, นางกัญจนา  บัวพุ่ม 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เด็กวัย 0 – 6 ปี  เป็นช่วงอายุที่มีการพัฒนาการต่างๆ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะช่วงอายุ  
3 – 6 ปี  เป็นระยะก่อตัวของคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้สึกนึกคิด  สังคมนิยม  ควรได้รับการฝึกหัดอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับหลักพัฒนาการประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงอายุนี้  จะเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญซึ่งจะ
ส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต  โรงเรียนวัดบางไกรนอกตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วง
ปฐมวัยจึงกำหนดนโยบายส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ให้แก่เด็กอายุ 3 – 6 ปี  โดยมี
จุดมุง่หมายเพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ให้เด็กวัยนี้มีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาโดยจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  เป็นแกนกลางและกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะนักเรียนที่พึง
ประสงค์ในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากข้อเสนอแนะการประเมิน สมศ. รอบ
ที่ 3  รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆ เหมาะสมกับวัย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 2.4 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อการเรียนรู้ 
 2.5 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับนักเรียน 
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านวิชาการ 
 2.7 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนะศึกษานอกสถานที่ 
 2.8 เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจและให้ความสนใจวิธีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
 
3.  เป้าหมาย   
  ๓.๑ ผลผลิต (Outputs)    

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 



         3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 พูดจาไพเราะ รู้จักทำความเคารพผู้ใหญ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมารยาทท่ี
ดีและอ่อนน้อมถ่อมตน 
          3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง รู้จักรักษาความสะอาดตนเอง 
   3.1.4 นักเรียนร้อยละ ๘0 ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
   3.1.5 นักเรียนร้อยละ ๘0 มีการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
          3.1.6 นักเรียนร้อยละ 80 เกิดทักษะทางด้านวิชาการ 
   3.1.7 นักเรียนร้อยละ ๘0 ได้เข้าร่วมและได้ความรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
   3.1.8 ผู้ปกครองร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
สำหรับเด็กปฐมวัย 

๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ๓.๒.๑ นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
               7.2.๒ นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
               7.๒.3 นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสามารถปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยจนเป็นนิสัย 
               7.๒.4 นักเรียนปฐมวัยสามารถใช้สื่อการรู้ได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องต่อการเรียนรู้ สามารถสร้าง

องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
      7.๒.5 นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เป็น

พ้ืนฐานของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต 
       7.๒.6 นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิชาการ สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับ

ต่อไป 
      7.๒.7 นักเรียนปฐมวัยเกิดการเรียนรู้จากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 

   7.8 ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจและให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผลผลิต (Outputs)  
๑.นักเรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการทุก
ด้านเต็มศักยภาพ 

สังเกตพฤติกรรม บันทึกการ
เจร ิญเต ิบโตและทดสอบ
สมรรถภาพ 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกการเจริญเติบโต 
แบบทดสอบสมรรถภาพ 
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 

2. นักเรียนร้อยละ 80 พูดจาไพเราะ รู้จัก
ทำความเคารพผู้ใหญ่ ยิ ้มแย้มแจ่มใส มี
มารยาทที่ดีและอ่อนน้อมถ่อมตน 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์
เด็ก 

แบบประเมินพัฒนาการ 
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 

๓. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง 
รู้จักรักษาความสะอาดตนเอง 

สังเกตพฤติกรรม บันทึกการ
เจร ิญเต ิบโตและทดสอบ
สมรรถภาพ 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกการเจริญเติบโต 
แบบทดสอบสมรรถภาพ 
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
แบบบันทึกอาหารเสริมนม 
แบบบันทึกการแปรงฟัน 

๔.นักเรียนร้อยละ ๘0 ได้ใช้สื่อการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์
เด็ก 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 

๕. นักเรียนร้อยละ ๘0 มีการปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์
เด็ก 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 

๖..นักเรียนร้อยละ 80 เกิดทักษะทางด้าน
วิชาการ 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์
เด็ก 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 
 

๗..นักเรียนร้อยละ ๘0 ได้เข้าร่วมและได้
ความร ู ้จากก ิจกรรมทัศนศ ึกษานอก
สถานที ่

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์
เด็ก 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 

๘. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง แบบสอบถามพึงพอใจ 



ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑.  น ัก เร ี ยนปฐมว ัยม ีพ ัฒนาการที่
เจริญก้าวหน้าครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย 

สังเกตพฤติกรรม บันทึกการ
เจร ิญเต ิบโตและทดสอบ
สมรรถภาพ 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกการเจริญเติบโต 
แบบทดสอบสมรรถภาพ 
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 

2. นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์
เด็ก 

แบบประเมินพัฒนาการ 
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๓. นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ ดี
และสามารถปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยจน
เป็นนิสัย 

สังเกตพฤติกรรม บันทึกการ
เจร ิญเต ิบโตและทดสอบ
สมรรถภาพ 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกการเจริญเติบโต 
แบบทดสอบสมรรถภาพ 
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
แบบบันทึกอาหารเสริมนม 
แบบบันทึกการแปรงฟัน 

๔. นักเรียนปฐมวัยสามารถใช้สื่อการรู้ได้
อย่างหลากหลายและสอดคล้องต่อการ
เรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์
เด็ก 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 

๕..นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์
เด็ก 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 

๖..นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิชาการ สามารถนำไปต่อยอด
การเรียนรู้ในระดับต่อไป 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์
เด็ก 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 
 

๗..นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการไปทัศน
ศึกษานอกสถานที ่

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์
เด็ก 

แบบประเมินพัฒนาการ  
แบบบันทึกพฤติกรรมและคำพูด 

๘..ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจและ
ให้ความสนใจในการจ ัดกิจกรรมเ พ่ือ
เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 
 

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง แบบสอบถามพึงพอใจ 



5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ ๑๓,๕๐๐ บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน 
  เบิกจากเงินอุดหนุน ๕,๗๓๙  บาท 
  เบิกจากเงินพัสดุ  ๒๐,๑๕๘  บาท 
 คงเหลือ            ๐  บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ เหมาะสมกับวัย 

✓  จากการดำเน ินโครงการตามก ิจกรรมที่
กำหนดส่งผลต่อการดำเนินงานดังนี้ 
ด้านนักเรียน 
 - นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการได้
ครอบคลุมทุกด้านอย่างสมดุล 
- นักเรียนมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้น  
- น ักเร ียนมีส ุขอนามัยที ่ดี  และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
- น ักเร ียนได ้ร ับการส ่งเสร ิมทักษะด้าน
ว ิชาการ ส ่งผลให ้ได ้ร ับรางว ัลจากการ
ประกวดงานศิลปหัตถกรรม 
  - ด้านการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ รางวัล
ระดับเหรียญทอง 
  - ด ้านการปั ้นด ินน้ำม ัน ระดับเหร ียญ
ทองแดง 
  - การแข่งขันทางวิชาการการเล่านิทาน
ประกอบท่าทาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ด้านครู 
  - ครูได้ผลิตสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
เด ็ กปฐมว ั ย ได ้ อย ่ า งหลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กเป็นอย่าง
ดี 
 - ครูมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ✓  
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่

ดี 
✓  

๔. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่
สอดคล้องต่อการเรียนรู้ 

✓  

๕. เพื ่อปลูกฝังค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการให้กับนักเรียน 

✓  

๖. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทางดา้น
วิชาการ 

✓  

๗. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทางดา้น
วิชาการ 

✓  

๘. เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความ
เข้าใจและให้ความสนใจวิธีการจัด
ก ิ จกรรม เตร ี ยมความพร ้ อม
สำหรับเด็กปฐมวัย 

✓  



ด้านผู้ปกครอง 
  - ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยได้มาก
ขึ้น 
  - ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นอย่างดี 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)    จากการดำเนินโครงการตามกิจกรรมที่
กำหนดส่งผลต่อการดำเนินงานดังนี้ 
ด้านนักเรียน 
 - นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการได้
ครอบคลุมทุกด้านอย่างสมดุล 
- นักเรียนมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้น  
- นักเรียนมีสุขอนามัยที ่ด ี และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
- นักเรียนได้ร ับการส่งเสริมทักษะด้าน
วิชาการ ส่งผลให้ได้ร ับรางวัลจากการ
ประกวดงานศิลปหัตถกรรม 
  - ด้านการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ รางวัล
ระดับเหรียญทอง 
  - ด้านการปั ้นดินน้ำมัน ระดับเหรียญ
ทองแดง 
  - การแข่งขันทางวิชาการการเล่านิทาน
ประกอบท่าทาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ 
ด้านครู 
  - ครูได้ผลิตสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
เด ็กปฐมว ัยได ้อย ่ างหลากหลายและ

๑. นักเรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการทุกด้าน
เต็มศักยภาพ 

✓  

2. นักเรียนร้อยละ 80 พูดจาไพเราะ รู้จักทำ
ความเคารพผ ู ้ ใหญ่ ย ิ ้มแย ้มแจ ่มใส มี
มารยาทที่ดีและอ่อนน้อมถ่อมตน 

✓  

๓. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง รู้จัก
รักษาความสะอาดตนเอง 

✓  

๔. นักเรียนร้อยละ ๘0 ได้ใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 

✓  

๕. นักเรียนร้อยละ ๘0 มีการปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

✓  

๖. นักเรียนร้อยละ 80 เกิดทักษะทางด้าน
วิชาการ 

✓  

๗. นักเร ียนร้อยละ ๘0 ได้เข ้าร ่วมและได้
ความรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

✓  

๘. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือและ
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
สำหรับเด็กปฐมวัย 

✓  

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
๑. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่เจริญก้าว 

หน้าครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
✓  



2. นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี

✓  ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กเป็น
อย่างดี 
 - ครูมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั ้งในและ
นอกห้องเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ด้านผู้ปกครอง 
  - ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย
ได้มากขึ้น 
  - ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและ
สามารถปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยจนเป็น
นิสัย 

✓  

๔. นักเรียนปฐมวัยสามารถใช้สื่อการรู้ได้อย่าง
หลากหลายและสอดคล้องต่อการเรียนรู้ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

✓  

๕. นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการปฏิบัติ
ตนตามค ่ าน ิ ยมหล ั กของคนไทย 12 
ประการ เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดีในอนาคต 

✓  

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

๖. นักเร ียนปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิชาการ สามารถนำไปต่อยอดการ
เรียนรู้ในระดับต่อไป 

✓   

๗. นักเร ียนเกิดการเร ียนรู ้จากการไปทัศน
ศึกษานอกสถานที ่

✓  

๘. ผู ้ปกครองเกิดความรู ้ ความเข้าใจและให้
ความสนใจในการจัดกิจกรรมเพื ่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 

✓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๖๙ คน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านนักเรียน จำนวน ๒๔ คน 
    เพศชาย  จำนวน 13   คน  เพศหญิง จำนวน 11 คน 
    ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  24 คน   คิดเป็นร้อยละ  34.78 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 ด้านผู้ปกครอง จำนวน ๒๔ คน 
     เพศชาย  จำนวน 8   คน  เพศหญิง   จำนวน ๑๐ คน 
     ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๘  คน   คิดเป็นร้อยละ  26.08 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
   ด้านครู จำนวน ๒๑ คน 
      เพศชาย  จำนวน  ๑  คน  เพศหญิง  จำนวน ๒๐ คน 
      ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๑  คน   คิดเป็นร้อยละ  30.43 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน  ๖๓ คน   คิดเป็นร้อยละ 91.30  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. 

ด้านนักเรียน 
๑. ครูจัดประสบการณ์สนุกน่าสนใจ 23 1 - - - 
๒. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม 20 4 - - - 
๓. มีสื่อของเล่นที่หลากหลายเพียงพอ 22 2 - - - 
๔. อาหารมีประโยชน์ สะอาด อร่อย 20 4 - - - 
๕. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 23 1 - - - 
๖. จัดให้มีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม 22 2 - - - 
๗. จัดแสดงผลงานของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับ
ทราบ 

24 - - 
- - 

รวมด้านนักเรียน 22 2    

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๒. 

ด้านผู้ปกครอง 
๑. ครูจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก
นักเรียนที่จะ เรียนต่อในระดับประถมศึกษา 

10 8 - - - 

๒. กิจกรรมที่จัดสามารถส่งเสริมพัฒนาการแต่ละด้านของ
เด็กปฐมวัย 

11 7 - - - 



๓. ครูใช ้ส ื ่อที ่ส ่งเสริมพัฒนาการของเด็กน ักเร ียนที่
เหมาะสมและ หลากหลาย 

10 8 - - - 

๔. สถานศึกษาบริการอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
ได้แก่ นมผลไม้ มีความสะอาดถูกสุขอนามัย 

9 9 - - - 

๕. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจ 11 7 - - - 
๖. จัดการประชุมผู้ปกครองเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของ
โรงเรียน 

8 10 - - - 

 
๗. จัดแสดงผลงานของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับ
ทราบ 

15 3 - - - 

รวมด้านผู้ปกครอง 10.57 7.42    

๓. 

ด้านครู 
๑. ครูจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก
นักเรียนที่จะ เรียนต่อในระดับประถมศึกษา 

18 3 - - - 

๒. กิจกรรมที่จัดสามารถส่งเสริมพัฒนาการแต่ละด้านของ
เด็กปฐมวัย 

18 3 - - - 

๓. ครูใช ้ส ื ่อที ่ส ่งเสริมพัฒนาการของเด็กน ักเร ียนที่
เหมาะสมและ หลากหลาย 

21 - - - - 

๔. สถานศึกษาบริการอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
ได้แก่ นมผลไม้ มีความสะอาดถูกสุขอนามัย 

10 11 - - - 

๕. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจ 18 3 - - - 
๖. จัดการประชุมผู้ปกครองเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของ
โรงเรียน 

16 5 - - - 

๗. จัดแสดงผลงานของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับ
ทราบ 

21 - - - - 

รวมด้านครู 17.42 3.57    
รวมคิดเป็นร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 79.34 20.61    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 79.34 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ 20.61 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ    -     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ    -     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ    -     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

    
 
 



  8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
            9.3.1  การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ 

9.3.2  การสื่อสารทางออนไลน์ให้ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองได้รับทราบร่วมกัน 

9.  สรุปในภาพรวม 
 ๙.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้คลอบคลุมทุกด้านอย่างสมดุลและสอดคล้องต่อความ
ต้องการของเด็ก ภายใต้แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 ๙.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านออกเขียนได้ ที่ตอบสนองต่อนโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๙.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  การหาแนวทางเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้อ่านออกเขียนได้ โดยใช้สื่อท่ีหลากหลายกระตุ้นความสนใจของเด็ก ให้
เด็กมีความพร้อมในการอ่านและการเขียน โดยเป็นไปตามธรรมชาติของเด็ก ไม่เป็นการบังคับให้เด็กอ่านและเขียนมากจนเกินไป 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ) 
                          ตำแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
ภาพกิจกรรม 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดตกแต่งห้องเรียน 

และมุมประสบการณ ์

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมทัศนศึกษา 

 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ วันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป    
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม    นางสาวพิกุล  สีมาเพชร,นางสาวรวงทอง  มาตผล,  

นางพะเยาว์  เรืองอ่อน,นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมกับนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันเน้นการฝึกฝนและเพิ่มพูนในผู้เรียน
เป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนได้
เห็นคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  รู้รักสามัคคี  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ปฏิบัติ
ตนมีคุณธรรมนำชีวิตอย่างสงบสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
          1.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม 

2.  เพ่ือให้นักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
          3.  เพ่ือสร้างความสามัคคีอันดีต่อบ้าน  วัด  โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
 ๔. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
3. เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
 -   นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
 -   นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ 
 -   นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีความภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติ 
 -   นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีความสามัคคีอันดีต่อบ้าน  วัด  โรงเรียนจากกิจกรรมที่
ปฏิบัติ         

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ผู้มีพระคุณ

ด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 
- นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามัคคีอันดีต่อบ้าน  วัด  โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 

การเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ใบรายชื่อนักเรียน 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ 

การตอบคำถามและการเข้าร่วม
แข่งขันในกิจกรรม 

คำถามและใบงาน 

๓. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ 

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม  
ความสนใจในการตอบคำถาม  
การทำใบงาน 

คำถามและใบงาน 

๔.  นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีความ
สามัคคีอันดีต่อบ้าน  วัด  โรงเรียนจากกิจกรรม
ที่ปฏิบัติ         

สังเกตการร่วมมือในการทำ
กิจกรรม 

ใบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถแสดงออกถึง
ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ผู้มี
พระคุณด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

การตอบคำถามและการเข้าร่วม
แข่งขันในกิจกรรม 

   คำถามและใบงาน 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ 

การเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ใบรายชื่อนักเรียน 

3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติ 

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม  
ความสนใจในการตอบคำถาม  
การทำใบงาน 

คำถามและใบงาน 

๔. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามัคคีอันดีต่อ
บ้าน  วัด  โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

สังเกตการร่วมมือในการทำ
กิจกรรม 

ใบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ                      ๑๐,๐๐๐                      บาท 
  ใช้เงินในโครงการไปจำนวนเงิน    ๑,๓๑๕                      บาท 
  ใช้เงินในพัสดุ                                     ๓,๖๕๙                       บาท 
 คงเหลือ                         ๕,๐๒๖     บาท 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม 

✓  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม 

2. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

✓  นักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

3. เพ่ือสร้างความสามัคคีอันดีต่อ
บ้าน  วัด  โรงเรียนจากกิจกรรมที่
ปฏิบัติ 

✓   นักเรียนเกิดความสามัคคีอันดีต่อบ้าน  วัด  
โรงเรียน 

๔. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้  
ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ 

✓  นักเรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ   
 

 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
✓  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรม

วันสำคัญต่างๆ 
2. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ 
✓  นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความรู้  ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัวันสำคญัต่างๆ 
๓.  นักเร ียนทุกระดับชั ้นร้อยละ80มีความ

ภ ูม ิ ใ จ ในความ เป ็น ไทยและส ื บสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

✓  นักเรียนร้อยละ ๙๐  ความภูมิใจในความ
เป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ 

๔. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีความ
สามัคคีอันดีต่อบ้าน  วัด  โรงเรียนจาก
กิจกรรมที่ปฏิบัติ         

✓  นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความสามัคคีอันดี
ต่อบ้าน  วัด  โรงเรียนจากกิจกรรมที่
ปฏิบัติ         

ผลลัพธ์ (Outcomes)    



1. นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถแสดงออกถึง
ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ผู้
มีพระคุณด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

✓  นักเรียนไดแ้สดงออกถึงความรักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ผู้มีพระคุณ
ด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ  

✓  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  

๓. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอัน
ดีงามของชาติ 

✓  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นคน
ไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติ 

๔. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามัคคีอันดีต่อ
บ้าน  วัด  โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

✓  นักเรียนมีความสามัคคีอันดีต่อบ้าน  วัด  
โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 เพศชาย  จำนวน  ๑๐๒ คน  เพศหญิง  จำนวน ๑๐๑ คน   รวม ๒๐๓  คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕๗ คน   คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๗ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๘.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

  
1. กิจกรรมวันวิสาขบูชา ๙๖.๔๙ ๑๔.๐๓ ๗.๐๑ - - 
2. วันมาฆบูชา ๙๑.๒๒ ๕.๒๖ ๓.๕๓ - - 
๓. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๙๒.๙๘ ๗.๐๑ - - - 

๔. 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) 

๙๑.๒๒ ๗.๐๑ ๑.๗๕ 
- - 

๕. 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 

๙๔.๗๓ ๕.๒๖ - 
- - 

๖. วันไหว้ครู ๙๔.๗๓ ๕.๒๖ - - - 
๗. วันลอยกระทง ๙๖.๔๙ ๓.๕๐ - - - 
๘. วันตักบาตรพระ ๑๐๘ ๘๔.๒๑ ๘.๗ ๕.๒๖ ๑.๗๕ - 
๙. วันธรรมสวนะ ๘๕.๙๕ ๗.๐๑ ๕.๒๖ ๑.๗๕ - 

 
 
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ    ๕๒.๔๔   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 



- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ    ๔.๐๐     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ    ๑.๔๔     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ    ๐.๒๒     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ    ๐.๐๐     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

     
 
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1  อยากให้มีการจัดกิจกรรม มีเกม ที่หลากหลาย  

8.3.2  ชอบและสนุกกับการได้ไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน  ได้ไปเรียนนอกห้องเรียน   

9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการวันสำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมไทยเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุก
ปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่ง
ประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและให้ผู้เรียนพึงมี
มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุขและ 
เจริญรุ่งเรืองสืบไป   
 9.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย บูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้นักเรียน
และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน  
 9.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
กิจกรรมที่หลายหลายให้นักเรียน ให้นักเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกกรมร่วมกันเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวพิกุล  สีมาเพชร) 
                           ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพการดำเนินกิจกรรมวันวิสาขบูชา 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพการดำเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา 

 

 

 

     

 

 

 

 
 
 
  
 

                                                         
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



รูปภาพการดำเนินกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) กระทรวงศึกษาธิการ  
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไป ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  จึงกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนกลไกการศึกษา มุ่งพัฒนา
นักเรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
อาเซียนให้มีความเข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  ให้มีความสามารถ
ติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานของความสงบสุข   
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือให้นักเรียน  สามารถเรียนรู้ – เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม  และมีความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

2.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
           3.  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์
ตามระดับการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
 -   นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ  100  ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง  รักการเรยีนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (KPI 1.30) 
 -   นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ  100  ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ     มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา (KPI 1.31) 
 -   นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ  100  ของนักเรียนได้เรยีนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  
ประชาธิปไตย      มีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (KPI 1.35) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  อย่างต่อเนื่อง 
- นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความ  คิดสร้างสรรค์ตาม 



ระดับการศึกษา 
-  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย   สังคมศึกษา   ประชาธิปไตย มีความเป็น พลเมืองไทยและพลโลก 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ  100  ของ
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ตอบคำถาม 

คำถาม 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ  100  ของนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ     
มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 

  การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ตอบคำถาม 

คำถาม 

๓. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ  100  ของ
นักเรียนได้เรียนรู้ประวัตศิาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  
ประชาธิปไตย  มีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ตอบคำถาม 

คำถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
๑. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู ้และพัฒนาตนเอง  อย่าง
ต่อเนื่อง 

  การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ตอบคำถาม 

คำถาม 

2. นักเรยีนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความ  คิดสร้างสรรคต์าม 
ระดับการศึกษา 

  การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ตอบคำถาม 

คำถาม 

3. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย   สังคม
ศึกษา   ประชาธิปไตย มีความเป็น พลเมืองไทยและพลโลก 

  การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ตอบคำถาม 

คำถาม 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ                     ๑,๕๐๐                        บาท 
 จำนวนเงินในโครงการที่ใช้ไป           ๑,๕๐๐                        บาท 
 จำนวนเงินที่ใช้งบจากพัสดุ                    ๓,๐๓๖                        บาท 
 คงเหลือ                      - ๓,๐๓๖       บาท 
 
 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.   เพ่ือให้นักเรียน  สามารถเรียนรู้ 
– เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและ
สังคมพหุวัฒนธรรม  และมีความ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

✓    การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามทุก
ระดับชั้น 

2.    เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

✓    การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามทุก
ระดับชั้น 

3.    เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 

✓    การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามทุก
ระดับชั้น 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเร ียนทุกระดับชั ้น ร้อยละ  100  ของ

นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้ได้ด ้วย
ตนเอง  ร ักการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

✓    การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม
ทุกระดับชั้น 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ  100  ของนักเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ     มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับ
การศึกษา 

✓    การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม
ทุกระดับชั้น 

๓.  นักเร ียนทุกระดับชั ้นร้อยละ  100  ของ
นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคม

✓    การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม
ทุกระดับชั้น 



ศึกษา  ประชาธิปไตย  มีความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้

ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  อย่าง
ต่อเนื่อง 

✓    การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม
ทุกระดับชั้น 

2. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความ  คิดสร้างสรรค์
ตามระดับการศึกษา 

✓    การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม
ทุกระดับชั้น 

๓. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย   สังคม
ศึกษา   ประชาธิปไตย มีความเป็น พลเมืองไทยและพลโลก 

✓    การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม
ทุกระดับชั้น 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๒๓ คน  เพศหญิง  จำนวน ๔๖ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๖๙ คน   คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๙ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๘.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจกรรมภาษาอาเซียนหน้าเสาธง ๙๑.๐๕ ๗.๔๖ ๑.๓๙ - - 
2. กิจกรรมค่ายอาเซียน ๙๕.๕๒ ๔.๔๘ - - - 

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ   ๙๓.๒๘๕    ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ      ๕.๙๗     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ      ๐.๗๔๕   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ       ๐.๐๐    ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ       ๐.๐๐    ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

    
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1  อยากให้มีการจัดกิจกรรม มีเกม ที่หลากหลาย  

8.3.2  อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ  

9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 



  การขับเคลื่อนกลไกการศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ อันจะเป็น
พ้ืนฐานสำคัญของการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมในการ
เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  ให้มีความสามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความสงบ
สุข   
 
 
 9.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย บูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดสรร
หาสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนอีก  
 9.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จัดกิจกรรมที่หลายหลายให้นักเรียน ให้นักเรียนมีนิสัยชอบค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาการของนักเรียนให้ดีขึ้น 
และมีความสุขที่ได้จากการขัดกิจกรรม  
 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวพิกุล  สีมาเพชร) 
                           ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียนในห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 



กิจกรรมภาษาอาเซียนหนา้เสาธง 

 
 

 
ให้ความรู้หน้าเสาธงแล้วนำคำศัพท์และประโยคมาติดป้ายนิเทศ 

เพื่อให้นักเรียนศึกษาทบทวนอีกครั้ง 

 

 

 



กิจกรรมวันอาเซียนศึกษา  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ภาพให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์,นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, 

        นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

  เพื ่อให้เด็กทุกคนได้ร ับการศึกษาอย่างทั ่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปยัง
คณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

 อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพื่อเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ปกครองนักเรียน 
ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึง 

2.2  เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
ตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561  (เด็กท่ีเกิด พ.ศ. 2557)  

2.3 เพ่ือการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ถูกต้อง ครบถ้วน 
2.4  เพ่ือราทยงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา2562ได้ครบ 100 %   
2.5  เพื่อติดตามเด็กท่ีจบชั้น ป.6 มีแนวโน้มจะไม่เรียนต่อชั้น ม.1 ให้เรียนต่อจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับทั้งในระบบและนอกระบบ 
 
 
 



3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs) 
   3.1.1โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้
ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.1.2ร้อยละ 80ของประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562(เด็กที่เกิดก่อน 
16 พ.ศ. 2557)  
 3.1.3ร้อยละ 100ของการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 
 3.1.4 ร้อยละ 100 ของการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา2562 
 3.1.5 ร้อยละ 100 นักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  
 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   

3.2.1ผู้ปกครองนักเรียนประชาชนได้ทราบข่าวการรับนักเรียนและส่งนักเรียนเข้าเรียนตามกำหนด 
3.2.2โรงเรียนมกีารจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

ตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 อย่างเป็นระบบ 
      3.2.3โรงเรียนมีการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 

3.2.4 โรงเรียนสามารถรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ได้ตามกำหนด 
3.2.5 โรงเรียนมีการติดตามเด็กที่จบชั้น ป.6 ได้เรียนต่อในสถานศึกษาที่เปิดสอน ม .1 หรือจัด

การศึกษา สูงกว่าระดับชั้น ป.6 ทั้งในระบบและนอกระบบ 
 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑.  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับเด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้
ผู ้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้ทราบอย่าง
ทั่วถึงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     ไวนิลประชาสัมพันธ์  

2. ร้อยละ 80ของประชากรวัยเรียนเด็กที ่มี
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามระราช
บัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545 ใน
เขตพื้นที ่บริการของโรงเรียน เข้าเรียนในปี
การศึกษา 2562(เด็กที ่เกิดก่อน 16 พ.ศ. 
2557) 

      สำรวจประชากร แบบสำรวจ 



3. ร้อยละ 100ของการกรอกข้อมูลการรับ
นักเรยีนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 

ตรวจสอบการส่งข้อมูลการรับ
นักเรียนบนเว็บไซต์ 

แบบรายงานการส่งข้อมูล 

4. ร้อยละ 100 ของการรายงานผลการรับเด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา2562 

  

5. ร้อยละ 100 นักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้า
ศึกษาต่อชั้น ม.1  

แบบสำรวจการเข้าศึกษาต่อ แบบรายงานนักเรียนที่เข้า
ศึกษาต่อ 

 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
๑.  ผู้ปกครองนักเรียนประชาชนได้ทราบข่าว
การรับนักเรียนและส่งนักเรียนเข้าเรียนตาม
กำหนด 

     การติดต่อสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. โรงเร ียนม ีการจ ัดเก ็บข ้อม ูลสำมะโน
ประชากรว ัยเร ียนเด ็กท ี ่ม ีอาย ุถ ึ ง เกณฑ์
การศ ึกษาภาคบ ังค ับตามระราชบ ัญญ ัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เข้าเรียนใน
ปีการศึกษา 2562 อย่างเป็นระบบ 

      สำรวจประชากร แบบสำรวจ 

3. โรงเรียนมีการกรอกข้อมูลการรับนักเรียน
บนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 

ตรวจสอบการส่งข้อมูลการรับ
นักเรียนบนเว็บไซต์ 

แบบรายงานการส่งข้อมูล 

4. โรงเรียนสามารถรายงานผลการรับเด็กเข้า
เรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ได้ตาม
กำหนด 

การกรอกข้อมูลนักเรียน ผลการรับนักเรียน 

5. โรงเรียนมีการติดตามเด็กที่จบชั้น ป.6 ได้
เรียนต่อในสถานศึกษาที่เปิดสอน ม.1 หรือจัด
การศึกษา สูงกว่าระดับชั้น ป.6 ทั้งในระบบ
และนอกระบบ 

แบบสำรวจการเข้าศึกษาต่อ แบบรายงานนักเรียนที่เข้า
ศึกษาต่อ 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ ๓,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  2,๒๔๕ บาท 

คงเหลือ      755 บาท 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้า
เรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 ให้ผู้ปกครองนักเรียน 
ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึง 

✓  ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้
ทราบอย่างทั่วถึง 

2. จัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัย
เรียนเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ  
ตามระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545  เข้าเรียนในปี
การศึกษา 2561  (เด็กที่เกิด 
พ.ศ. 2557)  

✓  จัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่
มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
ตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545  เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561  
(เด็กที่เกิด พ.ศ. 2557)  
 

3. การกรอกข้อมูลการรับนักเรียน
บนเว็บไซต์ ถูกต้อง ครบถ้วน 

✓  กรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ 
ถูกต้อง ครบถ้วนิมน 

4. รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาปีการศึกษา2562ได้
ครบ 100 %   

✓  รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562ไ ด้ครบ 100 %   

๕. ติดตามเด็กท่ีจบชั้น ป.6  
มีแนวโน้มจะไม่เรียนต่อชั้น ม.1 
ให้เรียนต่อจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับทั้งในระบบและนอก
ระบบ 

✓  เด็กท่ีจบชั้น ป.6  
ได้เรียนต่อจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับทั้งในระบบและนอกระบบ 
 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้า

เรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้
✓  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้า

เรียนในสถานศึกษา เช่นการทำแผ่นผับ ทำ
ป้ายไวนิลรับนักเรียน 



ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้ทราบอย่าง
ทั่วถึงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. ร้อยละ 80ของประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุ
ถ ึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามระราช
บัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545 ใน
เขตพื้นที ่บริการของโรงเรียน เข้าเรียนในปี
การศึกษา 2562(เด็กที ่เกิดก่อน 16 พ.ศ. 
2556)  

✓  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน มา
สมัครเข้าเรียน 

๓. ร ้อยละ 100 ของการกรอกข้อม ูลการรับ
นักเรียนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 

✓  สามารถกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๔. ร้อยละ 100 ของการรายงานผลการรับเด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา2562 

✓  มีการรายงานผลการรับนักเรียน 

๕. ร้อยละ 100 นักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าศึกษา
ต่อชั้น ม.1 

✓  นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  

ผลลัพธ์(Outcomes)    
1. ผู้ปกครองนักเรียนประชาชนได้ทราบข่าวการรับ

นักเรียนและส่งนักเรียนเข้าเรียนตามกำหนด 
✓  ผู้ปกครองทราบข่าวการรับนักเรียน 

2. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากร
วัยเรียนเด็กที ่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562
อย่างเป็นระบบ 

✓  มีข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนเด็กท่ีมีอายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545 

3. โรงเรียนมีการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบน
เว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 

✓  สถานศึกษามี ความเข้าใจในการรายงานผล
การติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 

๔. โรงเรียนสามารถรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาปีการศึกษา2562ได้ตามกำหนด 

✓  ผลการร ับเด ็กเข ้ าเร ียนในสถานศ ึกษาปี
การศึกษาได้ครบ 

๕. โรงเรียนมีการติดตามเด็กที่จบชั้น ป.6 ได้เรียน
ต่อในสถานศึกษาที ่ เป ิดสอน ม .1 หรือจัด
การศึกษา สูงกว่าระดับชั้น ป.6 ทั้งในระบบ
และนอกระบบ 

✓  เด็กที่จบชั้น ป.6 ได้เรียนต่อในสถานศึกษาที่
เป ิดสอน ม .1 หร ือจ ัดการศ ึกษา ส ูงกว่า
ระดับชั้น ป.6 ทั้งในระบบและนอกระบบได้
ครบทุกคน 

 
 
 
 



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน ๒๒ คน  เพศหญิง  จำนวน ๗๘ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 
9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 
การประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้
ทราบอย่างทั่วถึง 

80.00 9.00 10.00 
  

2 

มีข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนเด็กท่ีมีอายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545 

100   

  

3 
สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการรายงาน
ผลการติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 

80.00 6.00 4.00   

4 
รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปี
การศึกษา 2562 ได้ครบ 

100     

๕ 
สถานศึกษาติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ในปีการศึกษา 2562 ชั้น อ.1 และป.1ได้ครบ 
100 % 

100     

  92.00 7.50 7.00   
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ     92.00 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก คิดเป็นร้อยละ     7.50   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ     7.00   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย คิดเป็นร้อยละ....................ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ.................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

 
 
 
 



8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 - 
 
9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  ประชาชนทั่วไป ได้ทราบข้อมูลข่าวสารการส่งเด็กเข้าเรียนในปีการศึกษา 256๒ อย่างทั่วถึง 
 
 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้รับผิดชอบโครงการจะหมั่นศึกษาหาความรู้ในการรับนักเรียน การจัดทำสำมะโน และการทำ 
DMC ให้มีความชำนาญยิ่งๆขึ้น 
 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                     (นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ ) 
             ตำแหน่งผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นผับประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 

 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  นางยุวดี ทองคำ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 30 กำหนดให้ครูผู้สอนใช้    
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
การส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ข องครูผู ้สอน เพื่อให้ผู ้เรียนได้
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนและใช้การ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    

1. ครูผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูนำผลการวัดประเมินผลการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
    

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูร้อยละ 100 ได้รับผลการพัฒนาการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. ครูร้อยละ 100 มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑.  ครูผ ู ้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ ่งของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

สังเกตพฤติกรรมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

แบบทดสอบและนวัตกรรม 

2. ครูนำผลการวัดประเมินผลการเรียนการ
สอนไปใช้ในการพัฒนาการเร ียนรู ้โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

ใช้นวัตกรรมที่สร้าง
เพ่ือพัฒนากับกลุ่ม

ตัวอย่าง 

แบบประเมิน 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. ครูร้อยละ 100 ได้รับผลการพัฒนาการวัด
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การส่งครูเข้ารับการ
อบรมการทำวิจัย 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

2. ครูร้อยละ 100 มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่
แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ 

ครูทำวิจัยในชั้นเรียน
เทอมละ1เรื่อง 

แบบทดสอบปลายปีใน
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 1,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  1,514 บาท 
 คงเหลือ       - บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ครูสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการวัด
และประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน
และใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

✓  ครูทุกคน มีวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง ต่อภาค
เรียน 

 
 
 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  1  คน  เพศหญิง  จำนวน  18  คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  19  คน   คิดเป็นร้อยละ 100ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1  
 การเลือกหัวข้องานวิจัย 95.43 4.57    
 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 96.52 3.48    
 เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย 95.63 4.37    
 การสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัย 100     
  96.89 3.11    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ....96.89...... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ .....3.11........ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. ครูผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
✓  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพโดยเท่า

เทียมกัน 
2. ครูนำผลการวัดประเมินผลการเรียนการสอนไปใช้

ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน 

✓  นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และ
พฤติกรรมที่ดี 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. ครูร้อยละ 100 ได้รับผลการพัฒนาการวัด

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

✓  ครูมีแผนการสอนและแบบฝึกหัดที่มีประสิทธิภาพ 

2. ครูร้อยละ 100 มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่แสดง
ศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ 

✓  ครูมีวิจัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพเทอมละ 1 
เรื่อง 



- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

      
 
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
    -  
9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนตระหนักถึงผลประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีศักยภาพ
ทางการเรียนและการดำรงค์ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข กิจกรรมในโครงการจึงประสสบความสำเร็จ 
 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
   - 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  การนำเครื่องมือมาพัฒนาผู้เรียนควรมีความหลากหลายและทันสมัย 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                      ( นางยุวดี  ทองคำ ) 
       ตำแหน่ง  หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อ / ชื่อเรื่อง  
1. นางยุวดี  ทองคำ การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

2. นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ การใช้ผังกราฟฟิก ประกอบการทำหนังสือนิทานเล่มเล็กพัฒนา
ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย 

3. นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพลงคืนเดือนหงายของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  

4.  นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน การสอนแบบโฟนิกส์เพ่ือส่งเสริมการออกเสียงและความรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

5.  นางสาวชฎาพร  เสาร์คำ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องสำนวนไทย โดยใช้สื่อการเรียนรู้
การ์ดสวิงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

6.  นางสาวจิราพร   ทองหนูนุ้ย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปทรงเรขาคณิต 
7.  นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม การใช้วิธีการปั้นดินน้ำมันเป็นแผนที่ลักษณะทางกายภาพเพ่ือพัฒนาการ

อ่านแผนที่ลักษณะทางกายภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
8. นางสาวรวงทอง  มาตผล การวิจัยพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
9. นางสาวพิกุล  สีมาเพชร การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุ
สังเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

10. นายอนุวัตร   ธิระมาร การใช้เกมส์เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้เมาท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 

11. นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง การพัฒนาและเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดยสื่อเครื่องมือบันไดลิง 

12. นางสาวปาณิสรา  คำมูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกการลบ
ไม่เกิน 1,000 

13. นางสาวธนวรรณ  ผิวบวัคำ การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือปรับปรุงบุคลิกภาพโดย
การเต้นแอโรบิก 

14.  นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการ
คูณ การหาร 

 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     
แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางยุวดี ทองคำ, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์,นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน,  

นายอนุวัตร ธิระมาร, น.ส.เพ็ญนภา   พันพินิจ,นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมพีระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะนำเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้อง 
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนา 
เพ่ือนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย 
 งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง ของ
ปัญหา คุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่เอ้ือต่อการสร้าง ความ
รับผิดชอบ (Accountability)  หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับ การพัฒนาทักษะแห่ง ศตวรรษท่ี 
21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลทําให้การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเน้น การจดจําเนื้อหา
มากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง  อีกท้ังสภาพการจัดการศึกษาของ ประเทศไทยใน
ปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียน  ปรากฎอยู่ในหลายพ้ืนที่  ซึ่งมีสาเหตุจาก การขาดครู
หรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบสาระการเรียนรู้  ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย   ขาดสื่อ อุปกรณ์ที่
ทันสมัยและการเข้าถึงได้ลำบาก  ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย  กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก  
ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  และการแก้ปัญหาต่างๆก็ทำได้ในวงจำกัด 
 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดข้ึน อย่าง
รวดเร็ว   จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ที่จะนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ดำเนินงานเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับ สนุน
การจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน 
อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ 
ประชาชนไทยทุกคน  อันเป็นการดำเนินการตาม รอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนา 
การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 



2.2 เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 
3.  เป้าหมาย   
  3.1 ผลผลิต 
 3.1.1 ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการ 
 3.1.2 ครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 
 3.1.3 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

3.2 ผลลัพธ์ 
 3.2.1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
 3.2.2 ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาก
ขึ้น 
 3.2.3 ร้อยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษานำมาเผยแพร่แก่กลุ่มเครือข่าย 
 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑.  คร ูและน ักเร ียนท ุกคนได ้ เข ้าถ ึ งสื่อ
เทคโนโลยีในการจ ัดการเร ียนร ู ้ท ี ่ท ันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการ 

การเข้าร่วมกิจกรรม
อบรม/สัมมนา และ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ของนักเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียนตาม
ตัวชี้วัด 

2. ครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 

แผนการสอน แนว
ทางการจัดการเรียนรู้
และสื่อการสอน
ต้นแบบ 

ช่องการเรียนรู้ DLIT 

3. สร้างเครือข่ายแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในการ
จัดการเรียนรู ้ของครูได้อย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง 

PLC ขยายผลการใช้
สื่อความรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพจากช่อง 
DLIT 
 
 

การ PLC หลังการนำDLIT 
ไปบูรณาการสอนในชั้นเรียน 



ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้าน
วิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ทดสอบปลายภาค
เรียน 

แบบทดสอบหลังเรียนตาม
ตัวชี้วัด 

2. ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนัก
ถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษามากข้ึน 

นำสื่อ DLIT บูรณาการ
ในแผนการสอน 

   แผนการสอน บูรณาการ 
DLIT 

3. รอ้ยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และพัฒนาการศึกษานำมาเผยแพร่แก่กลุ่ม
เครือข่าย 

PLC ผลหลังการใช้สื่อ
ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพจากช่อง 
DLIT 

การสร้างสื่อการสอนที่เป็น
ปัจจุบันและตรงตาม
หลักสูตร 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 5,000 บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  3,570 บาท 
 คงเหลือ   1,430 บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียน
ได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
 

✓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับเขตอยู่ในอันดับที่ดี
เยี่ยม เช่น ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ระดับที่ 1 ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ผล
การสอบ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระดับท่ี  

2. เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

✓  ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ Science Show ได้รับรางวัล
ชมเชย อพวช. 

3. เพ่ือสร้างเครือข่าย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวาง
และท่ัวถึง 

✓  เป็นสถานศึกษาต้นแบบ การใช้สื่อ DLIT 
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน 

 
 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. ๑.  ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยใีน

การจัดการเรียนรู ้ที ่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

✓  ครูและนักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียน                       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

2. 2. ครูที ่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

✓  ครูสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อที่มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย ต่อการเรียนการสอน 

3 3. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 

✓  เผยแพร่ทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อ
DLIT โดยการ PLC ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน
และต่างโรงเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและ

ทักษะการเรียนรู้ 
✓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มาตรฐาน

ของสพป.และ สพฐ.และโรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                         

2. ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึง
ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาก
ขึ้น 

✓  คอมพิวเตอร์ และจอLCD เพ่ือใช้ในการเรียน การ
สืบค้นครบทุกห้องเรียน และห้องพิเศษ 

3 ร้อยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนาการศึกษานำมาเผยแพร่แก่กลุ่มเครือข่าย 

✓  บุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนมีความสามารถ ใช้สื่อ
DLITเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการสอน 

 
 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  32  คน  เพศหญิง  จำนวน  33  คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  65   คน   คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 
 
 



9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1  

 
เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ DLIT ครบทุก
ห้องเรียน 

100  
   

 ครูมีทักษะในการใช้ ช่องDLIT ในการสอน 90.24                                       9.76    
 แผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 95.10    4.90    

 
นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้และสืบค้นผ่าน
ช่อง DLIT 

96.12 3.88 
   

  95.36 4.64    
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ..95.36..... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ .... 4.64..... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ .................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
- 

9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพโดย
ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนอย่างดี และพัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานมีครบทุกชั้นเรียนและห้อง
พิเศษ ส่งผลทำให้กำรดำเนินการทุกกิจกรรมเป็นด้วยความเรียบร้อย 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชา จัดให้นักเรียนได้มีหัวข้อในการสืบค้นด้วยตนเองผ่าน
ช่อง DLIT มากขึ้น 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ ช่วยกันออกแบบกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้โครงการ มีศักยภาพ
มากขึ้น ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนใช้สื่อ DLIT ได้ทุกคน 
     ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                         (นางยุวดี ทองคำ) 
         ตำแหน่ง  ครู  
 
 



ภาพโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

 
 
 

โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสว ประชาอุทิศ) ศึกษาดูการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLIT  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
โครงการ STEM Education 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนางยุวดี ทองคำ , นายอนุวัตร ธิระมาร, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษา โดยกำหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา แต่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน
ส่วนใหญ่ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและจากการที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศโดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเรียกวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบนี้ว่า STEM Education ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การการคิดแก้ปัญหา
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขัน
ในระดับนานาชาติได้ 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 1.  เพ่ือฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการสห
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมตามแนว STEM Education 
 2.  เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education 
โดยมีเป้าหมายให้เป็นบุคคลต้นแบบของโรงเรียนในการขยายผลและต่อยอดความคิดในการจัดการเรียนการสอน
แบบ STEM ของโรงเรียนต่อไป 
 
3.  เป้าหมาย   
 ผลผลิต (Outputs) 

 3.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 3.1.2 นักเรียนสามารถสร้างโครงงานและได้ชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้น 
  

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 3.2.2 ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือยกระดับ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 



 3.3.3 ร้อยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะ
เต็มศึกษา 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑.  ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

การเข้าร่วมกิจกรรม
อบรม/สัมมนา 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. นักเร ียนสามารถสร ้างโครงงานและได้
ชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้น 

สร้างชิ้นงาน ชิ้นงานสะเต็ม 

ผลลัพธ์(Outcomes)   
1. นักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

เข้าร่วมกิจกรรมและ
สอบวัดผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

2. ครูและนักเรียนมีความตระหนักถึง
ความสำคัญในการใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือยกระดับ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเข้าร่วมกิจกรรม
อบรม/สัมมนา 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็ม
ศึกษา 

PLC แลกเปลี่ยน
ความรู้ในการใช้
กิจกรรมSTEM บูรณา
การในการเยน 

แผนการสอนบูรณาการสะ
เต็ม 

5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 5,000บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  2,609บาท 

คงเหลือ   2,391บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ครูเข้าร่วมอบรม STEM 
Education 

✓  ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยจัด
บุคลากรเข้ารับการอบรมตามความต้องการ
และความเหมาะสมดังนี้  

- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM 
Education)ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ 
ศูนย์สะเต็ม สพฐ. 004 โรงเรียนอนุราช
ประสิทธิ์ในวันที่ 24-26พฤษภาคม 2562 

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
และการสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ 
STEM เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนตาม
บริบทจริง ณ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ วันที่ 22และ29 มิถุนายน 2562 

2. จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ในการเรียน
ในชั้นเรียน 

✓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการสอนบูรณา
การสะเต็ม 

3. จัดกิจกรรม STEM Education 
ในชั้นเรียน 

✓  สร้างแผนการสอนเพ่ิมกิจกรรมสะเต็มเพ่ือ
บูรณาการในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4. จัดประกวดแข่งขันโครงการ 
STEM Education 

✓  การสร้างชิ้นงานสะเต็มในชมรมวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. ส่งเสริมการเรียนรู ้ และ พัฒนาทักษะด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

✓  ครูทุกคนได้มีการเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning และการสร้างนวัตกรรมจาก
กระบวนการของ STEM เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน
อย่างยั่งยืนตามบริบทจริง เพ่ือนำมาต่อยอด
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

2. นักเรียนสามารถสร้างโครงงานและได้ชิ้นงาน
อย่างน้อย 1 ชิ้น 

✓  นักเรียนสร้างโครงงานจนเกิดเป็นชิ้นงานได้
จริง เช่น กระเป๋าจากกระดาษและน้ำยาล้าง
จาน 

ผลลัพธ์(Outcomes)    
1. นักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
✓  นักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เพ่ิมมากขึ้น 

2. ครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญ
ในการใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือยกระดับ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

✓  โครงการค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้วยวิธีการบูรณาการสะเต็มศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน ของ
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ประจำปีการศึกษา 2562 วนัที่ 25 
กรกฎาคม 2562 

3. ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็ม
ศึกษา 

✓  ครูมีการเข้าอบรมและ PLC เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
โดยระบบสะเต็มศึกษา จยนเกิดเป็นชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน 102 คน  เพศหญิง  จำนวน 121 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 223 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 
การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมฯ
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

87.32 12..68    

 การเรียนรู้เพ่ือจัดทำโครงงานสะเต็มศึกษา 98.23 10.77    

 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจากการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

99.32 0.68    

 การบูรณาการความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 94.65 5.34    
  87.32 12.68    

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.32 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก คิดเป็นร้อยละ.12.68 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ....................ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย คิดเป็นร้อยละ....................ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ.................... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 - 
9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  ไดร้ับการสนับสนุนจาก ผู้บริหาร คณะครู และยังได้รับความร่วมมือจากชุมชน นักเรียน และ
องค์กรจากภายนอก ในการให้ความรู้ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  -- 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้รับผิดชอบโครงการจะพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้เพ่ือนำมาเผยแพร่ความรู้ให้แก่
บุคลากรครู นักเรียนและชุมชนต่อไป 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                     (นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์) 
           ตำแหน่งผู้รับผิดชอบโครงการ 



ผู้บริหารนำคณะครูโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์ เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการสร้างนวัตกรรม

จากกระบวนการของ STEM เพื่อแก้ปัญหาชมุชนอย่างย่ังยืนตามบริบทจริง 
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
โครงการ    การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC  
กลุ่มงาน    บริหารงานบุคคล      
แผนงาน แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นายอนุวัตร  ธิระมาร นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  นางยุวดี ทองคำ 

 นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์  นางสาวนันจนันท์  ซ่อนกลิ่น 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ตามหมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
การพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และสพฐ.โดยรมต.ศึกษาธิการ ได้มุ่งหวัง
ให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการ
ประกอบอาชีพครู อีกท้ังเป็นการพัฒนาครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยว การขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสำหรับครูและนำมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการ
นิเทศภายเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพงานวิชาการ กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท และเป้าหมายของโรงเรียน 

     2.2 เพ่ือสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายเพื่อส่งเสริม
ให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพงานวิชาการ กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้วิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท และเป้าหมายของโรงเรียน 

 
 
 
 

3.  เป้าหมาย   



  ผลผลิต (Outputs)    
 3.1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา จำนวน 21  คน ได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ 
PLC ขับเคลื่อนการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3.2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 3.2.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายเพ่ือ

ส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
           3.2.3 ร้อยละ100 ของครูในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ 
           3.2.4 ร ้อยละ 80 ของครูในโรงเร ียน มีว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิท ี ่ด ีเก ี ่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนด้วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้            
          3.2.5 ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนมีผลการประเมินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับดแีละดีมาก   
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

จำนวน 21  คน ได้รับการพัฒนาโดยใช้
กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการ 

มีการขับเคลื่อนโครงการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC 
) อย่างเป็นระบบ โดยบรรจุลง
ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
2562 ให้ครูและบุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมในกระบวนการ PLC  
 
 

 

แบบรายงานกลุ่มการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
3.2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้

กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายใน
เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย

มีการประชุมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน

 แบบประเมิน/แบบบันทึก
กิจกรรม/แบบนิเทศติตาม 



กระบวนการวิจ ัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

เกี่ยวกับกระบวนการ PLC 
สร้างวิสัยทัศน์ ความเชื่อและ
ค่านิยมท่ีดีของกระบวนการ 
PLC ในสถานศึกษา รวมถึง
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้
เข้าร่วมอบรม PLC 

3.2.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีวิธี
ปฏ ิบ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ในการ ใช ้ กระบวนการ  PLC 
ขับเคลื ่อนการนิเทศภายเพื ่อส่งเสริมให้ครู
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

มีการรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม นิเทศ กำกับติดตาม
การดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

   แบบรายงานนิเทศติดตาม 

           3.2.3 ร้อยละ100 ของครูในโรงเรียน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

มีการส่งเสริมให้ครูใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

เล่มวิจัยในชั้นเรียน 

           3.2.4 ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียน 
มีวิธ ีปฏิบัติที ่ด ีเกี ่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ผ ู ้ เร ียนด ้วยกระบวนการว ิจ ัยและพ ัฒ นา
นวัตกรรมการเรียนรู้            

มีการส่งเสริมให้ครูใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

เล่มวิจัยในชั้นเรียน 

3.2.5 ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนมีผลการ
ป ร ะ เ ม ิ น พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ ผ ู ้ เ ร ี ย น 
กระบวนการวิจ ัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ระดับดแีละดีมาก   

มีการจัดประกวดกิจกรรม PLC 
ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้านและมีความ
หลากหลายของหน่วยงานที่ร่วม
กิจกรรม PLC เพ่ือคัดเลือก
กิจกรรมที่ดีของโรงเรียน เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนส่งเข้าผลงาน
ประกวดแข่งขันต่อไป 

นวัตกรรมที่ได้จากการ
รวมกลุ่ม PLC 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 5,000  บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  3,363 บาท 
 คงเหลือ   1,637 บาท 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ ื ่อพ ัฒนาสมรรถนะคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการ
ใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื ่อน
การนิเทศภายเพื ่อส่งเสริมให้ครู
พัฒนาคุณภาพผู้เร ียน คุณภาพ
งานวิชาการ กระบวนการว ิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ว ิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ บ ร ิ บ ท  แ ล ะ
เป้าหมายของโรงเรียน 

✓  มีการขับเคลื ่อนโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
ว ิชาช ีพ (PLC ) อย ่างเป ็นระบบ  โดยบรรจ ุลงใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ให้ครูและบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการ PLC  
 

2. เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนใช้กระบวนการ PLC 
ข ับเคล ื ่อนการน ิ เทศภายเ พ่ือ
ส ่ง เสร ิมให ้คร ูพ ัฒนาค ุณภาพ
ผ ู ้ เร ียน ค ุณภาพงานว ิชาการ 
กระบวนการว ิจ ัยและพ ัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้วิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
บริบท และเป้าหมายของโรงเรียน 
 

✓  จากการขับเคลื่อนตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ในสถานศึกษาของโรงเรียนวัด
บางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ส่งผลทำให้การ
ดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัล
ด้านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
ดังนี้ 1. โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ 
ดีสถานศึกษาขนาดกลางในโครงการแบบอย่าง
ปี 2561 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เขตพ้ืนที่
ภาคกลางตอนบน 

2.การประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั ้งที ่ 8 ปีการศึกษา 
2561 ได้รับรางวัล เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม 
ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 



ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวน 21  คน ได ้ ร ับการพ ัฒนาโดยใช้
กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการ 

✓  จัดให้มีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการ PLC สร้างวิสัยทัศน์ ความเชื่อและ
ค่านิยมท่ีดีของกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
รวมถึงส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้เข้าร่วม
อบรม PLC เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ดีใน
การนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่อไป   
 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้กระบวนการ PLC 

ขับเคลื่อนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมให้ครู
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

✓  การขับเคลื่อนโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC ) อย่างเป็นระบบ โดยบรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ให้ครูและ
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการ PLC  
 

2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการใช้
กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายเพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

✓  มีการวางแผนการดำเนินกิจกรรม PLC โดย
จ ัดทำตารางก ิจกรรม PLC โดยให ้คร ูและ
บุคลากรได้จัดกิจกรรม PLC ที่มีตนเองเป็นผู้นำ
และเข้าร่วมกิจกรรม  มีการรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม นิเทศ กำกับติดตามการดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  



3 ร้อยละ100 ของครูในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

✓  ครูผู้สอนนำความรู้ที่ได้จากการ PLC ร่วมกันไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น มีการอบรมการออกแบบสื่อ infographic
และ ครูสามารถออกแบบสื่อ infographic ใช้ใน
การพัฒนาการทำสื่อในการจัดการเรียนการสอน 
โดยการให้ความร่วมมือและให้การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันของครู เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

4 ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้            

✓  มีการจัดประกวดกิจกรรม PLC ที่ส่งเสริมและ
พ ัฒนาผ ู ้ เร ียนอย ่างรอบด ้านและม ีความ
หลากหลายของหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม PLC 
เพื ่อคัดเล ือกกิจกรรมที ่ด ีของโรงเร ียน เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนส่งเข้าผลงานประกวดแข่งขัน
ต่อไป 

5 ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนมีผลการประเมิน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับดีและดีมาก   

✓  ครูที่เข้าร่วม PLC  สามารถนำปัญหาต่างๆ ที่ 
ร่วมกัน PLC  มาทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไข
และพัฒนาผู้เรียน 

 
 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  1  คน  เพศหญิง  จำนวน 20  คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 21 คน   คิดเป็นร้อยละ 100  %ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 



9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1  

 

โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการ PLCส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

89.00 11.00 - - - 

 

โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพงานวิชาการ 
ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

87.00 10.00 3.00 - - 

 

หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ครูสามารถ
นำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 

90.00 10.00 - - - 

 
การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

84.00 16.00 - - - 

  87.50 11.75 0.75   

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 87.50  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ 11.75  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  0.75  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ .........-......... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ..........-........ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

      
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 - 
 
 
 
 



9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  ทางโครงการมีการขับเคลื่อนอย่างแต่เนื่องและดำเนินการครบทุกกิจกรรที่ทางโครงการตั้งไว้ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและชุมชน 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  - 
 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                         (นายอนุวัตร  ธิระมาร) 
                   ตำแหน่ง  หัวหนา้โครงการ 
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รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน   1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 25622) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์ 
1. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถงึฐานะยากจน ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน ขาดการเอาใจใส่ดูแลครอบครัวมีปัญหาแตกแยก ขาดความอบอุ่น ขัดสน 
โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อมุ่งพัฒนาช่วยเหลือให้มีความพร้อมทางกาย สติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอย่างมีคุณภาพ เป็นกำลัง
สำคัญในสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป   
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขัดสนในด้านทุนศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆ 
 2.2  เพื่อพัฒนานักเรียนให้ ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม   จริยธรรมเป็นหลักยึด
เหนี่ยวจิตใจตนเองได้ 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
    2.4  เพ่ือให้นักเรียนปลอดจาก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความรุนแรง 
    2.5  เพ่ือให้นักเรียนหญิงปลอดภัยจากการถูกล่อลวงและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
    2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
    2.7 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
            3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสม (KPI 
2.23) 
            3.1.2 นักเรียนร้อยละ 9๖  ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลัก
ยึดเหนี่ยวจิตใจตนเองได้ 
            3.1.3 ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดเท่ากับ 0 (KPI 2.15.) 
            3.1.4 ร้อยละของจำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน เท่ากับ 0 (KPI 2.16) 
            3.1.5 ร้อยละของนักเรียนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ลดลง เท่ากับ 0  (KPI 2.17) 
            3.1.6 ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100  (KPI 2.21) 
            3.1.7 ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 



 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  3.2.1 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
            3.2.2 นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ           
            3.2.3 นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
            3.2.4 นักเรียนปลอดจาก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความรุนแรง 
            3.2.5 นักเรียนหญิงปลอดภัยจากการถูกล่อลวง และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
            3.2.6  ผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษา 
            3.2.7  นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 

3.1 ผลผลิต (Outputs) 
            3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสม (KPI 
2.23) 
            3.1.2 นักเรียนร้อยละ 96  ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลัก
ยึดเหนี่ยวจิตใจตนเองได้ 
            3.1.3 ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดเท่ากับ 0 (KPI 2.15.) 
            3.1.4 ร้อยละของจำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน เท่ากับ 0 (KPI 2.16) 
            3.1.5 ร้อยละของนักเรียนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ลดลง เท่ากับ 0  (KPI 2.17) 
            3.1.6 ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100  (KPI 2.21) 
            3.1.7 ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจากอบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  3.2.1 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
            3.2.2  นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ           
            3.2.3  นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
            3.2.4   นักเรียนปลอดจาก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความรุนแรง 
            3.2.5  นักเรียนหญิงปลอดภัยจากการถูกล่อลวง และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
            3.2.6  ผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษา 
            3.2.7  นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 
 
 
 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับทุนการศึกษา
เป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 

2. ผู้เรียนพิการร้อยละ 100 ที่ข้ึนทะเบียนคน
พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

3. นักเรียนร้อยละ 100 ปลอดจากอบายมุข 
สารเสพติด สิ่งมอมเมา และปลอดภัยจากการ
ถูกล่อลวง 
 

4. นักเรียนร้อยละ 96 ประพฤติตนเป็นคนดี 
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลัก
ยึดเหนี่ยวจิตใจตนเองได้ 
 

1. สัมภาษณ์ สอบถาม
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
 

2. สังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้
และอารมณ์ของนักเรียน 
 
3. แผนการจัดการเรียนการ
สอน แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 
 
4. การสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนโดยครูและผู้ปกครอง  
 

1. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 

2. แบบคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา 
 
3. สื่อ นวัตกรรม 
 
 
 
4.แบบประเมินพฤติกรรม
ของนักเรียนโดยครูและ
ผู้ปกครอง 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือ
ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม 
 
2. ผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้รับ
การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
3. นักเรียนปลอดจากอบายมุข สารเสพติด สิ่ง
มอมเมา และปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 
4. นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

1. การรับทุนการศึกษาในวัน
ไหว้คร ู
2. การรับทุนการศึกษาจาก
หน่วยงาน/องค์กรภายนอก 
3. จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 
 
4. แผนการจัดการเรียนการ
สอน แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
5. การสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนโดยครูและผู้ปกครอง 

1. ข้อมูลการการ
ทุนการศึกษา  
 
 
2. สื่อ นวัตกรรม 
 
 
3. สื่อ นวัตกรรม 
 
4. การสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนโดยครูและ
ผู้ปกครอง 

 



5. งบประมาณโครงการ 
 ได้รับงบประมาณ   3,๐๐๐  บาท 
 ใช้งบประมาณเกิน  178     บาท 
 ยอดเงินคงเหลือ      0        บาท   
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและ
ขัดสนในด้านทุนศึกษา อุปกรณ์การ
เรียนและอ่ืนๆ 

✓  - นักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษาและการ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคน

พิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษา 

✓  - ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล 

3. เพ่ือให้นักเรียนปลอดจากอบายมุข 
สารเสพติด สิ่งมอมเมา และ
ปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 

✓  - นักเรียนรู้จักโทษและไม่ไปยุ่งเก่ียวกับอบายมุข 
สารเสพติด สิ่งมอมเมาต่าง ๆ สามารถดูแลตนเองได้
จากการถูกล่อลวง 

4. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ ประพฤติตน
เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม   
จริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
ตนเองได้ 

✓  - ครูและผู้ปกครองสังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเรียน
เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ

โครงการ 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. น ักเร ียนร ้อยละ 100 ได ้ รับ

ทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสม 

✓   - บุคลากรในโรงเรียนช่วยกันส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ
จากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก 

2 ผู้เรียนพิการร้อยละ 100 ที่ขึ้น
ทะเบ ียนคนพ ิการได ้ ร ับการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

✓  - ครูประจำชั้น/รายวิชาช่วยกันสังเกตและคัด
กรองผู้เรียนพิการจากพฤติกรรมของนักเรียนไม่
ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา  
- จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล 

3 นักเรียนร้อยละ 100 ปลอดจาก
อบายมุข สารเสพติด สิ่งมอมเมา 
และปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 

✓  - นักเรียนในโรงเรียนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
อบายมุข สารเสพติด สิ่งมอมเมา 
- บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ความรู้และ
ช่วยกันดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูก
ล่อลวง 

4 นักเรียนร้อยละ 96 ประพฤติตน
เป็นคนด ี  ม ี ระเบ ียบว ิน ัย  มี
คุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักยึด
เหนี่ยวจิตใจตนเองได้ 
 

✓  - จัดกิจกรรมโฮมรูมให้คำปรึกษาแก่นักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัย และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ครูและนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
ในทางท่ีดีขึน้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนทุกคนได้รับการ

ช่วยเหลือทุนการศึกษา อุปกรณ์
การเรียนและอ่ืนๆตามความ
เหมาะสม 

✓  - นักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษา 
- นักเรียนยากจนขาดแคลนได้รับความ
ช่วยเหลืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 

๒ ผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคน
พิการ ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล 

✓  - ผู้เรียนพิการได้รับการจัดการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล 



๓ นักเรียนปลอดจากอบายมุข สาร
เสพติด สิ่งมอมเมา และปลอดภัย
จากการถูกล่อลวง 

✓  - นักเรียนในโรงเรียนปลอดจากอบายมุข สาร
เสพติด สิ่งมอมเมา และปลอดภัยจากการถูก
ล่อลวง 

๔ นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มี
ระเบียบวินัย มีคุณธรรม  
จริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

✓  - นักเรียนมีความประพฤติดีข้ึน ปฏิบัติตนเป็น
คนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 - นักเรียน 
 เพศชาย  จำนวน  ๘๐ คน       เพศหญิง  จำนวน  ๘๐   คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๖๐  คน   คิดเป็นร้อยละ 1๐๐  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 - ผู้ปกครอง 
 เพศชาย  จำนวน  38 คน เพศหญิง  จำนวน  ๖๒   คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1๐๐  คน   คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 - คณะครู 
 เพศชาย  จำนวน  1 คน เพศหญิง  จำนวน  16   คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 17  คน   คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมต่อโครงการพัฒนาวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2562  
 

แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม ให้

คำปรึกษาแก่นักเรียน 
92.00 6.00 2.00 - - 

2 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ให้ได้รับทุนการศึกษา ตาม
สภาพความเป็นจริง 

86.00 14.00 - - - 

3 การดูแลนักเรียนให้ปลอดจาก
สารเสพติด พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ และปลอดภัยจาก
การถูกล่อลวง  

90.00 10.00 - - - 

 คะแนนเฉลี่ยรวม 89.33 10 0.67 - - 
 



- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 89.33 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ 10.๐๐   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.67   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ -    ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ -     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

      
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม ให้คำ 

ปรึกษาแก่นักเรียน 
90.00 6.00 4.00 - - 

2 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้
ได้รับทุนการศึกษา ตามสภาพ
ความเป็นจริง 

83.33 10.00 6.67 - - 

3 การดูแลนักเรียนให้ปลอดจากสาร
เสพติด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
และปลอดภัยจากการถูกล่อลวง  

90.00 10.00 - - - 

 คะแนนเฉลี่ยรวม 87.77 8.67 3.56   
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 87.77  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ 8.67   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.56   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ -    ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ -     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสำรวจความพึงพอใจของคณะครู 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม ให้คำ 

ปรึกษาแก่นักเรียน 
95.00 ๕.00 - - - 

2 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้
ได้รับทุนการศึกษา ตามสภาพ
ความเป็นจริง 

90.00 10.00 - - - 

3 การดูแลนักเรียนให้ปลอดจากสาร
เสพติด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
และปลอดภัยจากการถูกล่อลวง  

100 - - - - 

 คะแนนเฉลี่ยรวม 95.00 5.00    
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ 5.00   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  -    ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ -    ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ -     ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
 

      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
    - 
9.  สรุปในภาพรวม 

9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
    คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องให้

ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมโครงการเป็นอย่างดี  ส่งผลทำให้การดำเนินการทุกกิจกรรมในโครงการ
เป็นด้วยความเรียบร้อย 
9.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

    การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ นักเรียนไม่สวมหมวกนิรภัยและการเดินทางมาโรงเรียน   
ด้วยเรือนักเรียนมักจะเล่นขณะนั่งเรือ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายไดดั้งนั้นจะต้องให้ความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน 
9.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
     1. ครูเวรประจำวันต้องดูแลนักเรียนอย่างเคร่งครัด ในการโดยสารรถและเรือหรือผู้ปกครองมารับ-มา
ส่ง 



        2. ครูทุกๆท่านต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างเคร่งครัด และอบรมตักเตือนการประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม อย่างสม่ำเสมอ 
 

 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                        ( นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น ) 
                        ตำแหน่ง  หวัหน้าโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ดำเนินการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ปีงบประมาณ  2562 (ครั้งที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       มอบทุนการศึกษา ในวันไหว้ครู     
                        

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ระยะเวลาการดำเนินงาน       ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นายอนุวัตร  ธิระมาร 

1.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการดำเนินการด้านระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ นับได้ว่ามีความจำเป็นต่อการศึกษา ของ
นักเรียน ทุกระดับชั้นเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้จัดให้มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใน
หลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งค้นคว้า หาข้อมูล จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการทำรายงานของ
นักเรียนนักศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนา และสร้างมาตรฐานด้านการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 นักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นของตนเองที่บ้าน ต้องใช้บริการ ค้นหาข้อมูลจากร้าน
บริการอินเตอร์เน็ต ของเอกชน ที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงอีกทั้งไม่มีผู้กำกับดูแล ทำให้นักเรียน 
และ เยาวชนส่วนหนึ่ง ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในการเล่นเกมส์ หรือ การสนทนาในระบบเครือข่าย ติดต่อกันเป็น
เวลานานจนเกิดปัญหาทางสังคมตามมา ดังจะเห็นได้จาก รัฐบาลมีนโยบายในการคุมเข้มร้านอินเตอร์เน็ต ด้วยการ
ห้ามเยาวชน ใช้บริการหลังเวลาที่กำหนด หรือห้ามนักเรียนในเครื่องแบบ ใช้บริการก่อนเวลา ที่กำหนด  
 จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนวัดบางไกรนอก จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคน ได้พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน จากห้องสอน
อบรม จากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ ได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า ข้อมูลจัดทำรายงานจากระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยมีผู้กำกับดูแลได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก 

และ พัฒนาทักษะ การใช้โปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆตามระดับชั้นเรียน   
 2.2  ส่งเสริมความรู้ ในการค้นคว้าหาข้อมูล จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 
          2.3  เพ่ือเป็นส่งเสริมและพัฒนาให้กับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
  3.เป้าหมาย 
       3.1 ผลผลิต 

3.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
3.1.2 นักเรียนบอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 
3.1.3 นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 



3.1.4 สร้างเอกสารชิ้นงานเพ่ือใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ 
 

      3.2 ผลลัพธ์ 
3.2.1 นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พ้ืนฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ได้ 
3.2.2 นักเรียนสร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟฟิกด้วยความรับผิดชอบได้ 
3.3.3 นักเรียนบอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ 

 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1.นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และ 
พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

ส่งนักเรียนแข่งขัน    รางวัล/ผลงาน 

2.นักเรียนบอกหลักการทำงานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 

ทดสอบ แบบทดสอบ/การถามตอบ 

3.นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทดสอบ แบบทดสอบ/การถามตอบ 

4.สร้างเอกสารชิ้นงานเพ่ือใช้ประโยชน์ได้จริง
ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ 

ฝึกปฏิบัติในรายวิชา แบบทดสอบปฏิบัติ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (KPL 1.28) 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
เรียนรู้ 

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ   8,000  บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน    2,814  บาท 
 คงเหลือ     5,186  บาท 
 
 



 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดบางไกรนอก และ พัฒนา
ทักษะ การใช้โปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆ
ตามระดับชั้นเรียน   

✓  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ตามศักยภาพของแต่ละช่วงชั้น 
โดยจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
ทุกชั้นเรียน 

2. ส่งเสริมความรู ้ ในการค้นคว้าหาข้อมูล 
จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที ่มีผู้
กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 

✓  นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
อย่างถูกต้อง 
 

3.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้กับนักเรียนที่
ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 

✓  นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์จาก
โรงเรียนทุกสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนา

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
✓  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ตามศักยภาพของแต่ละช่วงชั้น โดยจัดการเรียน
การสอนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ทุกชั้นเรียน 

2. น ักเร ียนบอกหล ักการทำงานเบ ื ้ องต ้นของ
คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 

✓  จัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด นักเรียนทุกคน
ผ่านการแประเมินตามตัวชี้วัดรายวิชา 

3. นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

✓  จัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด นักเรียนทุกคน
ผ่านการแประเมินตามตัวชี้วัดรายวิชา 

4. สร้างเอกสารชิ ้นงานเพื ่อใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ 

✓  นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานจากการฝึกปฏิบัติ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ได้ทุกคน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
✓  นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ✓  นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถใช้

คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลอย่างถูกต้อง 



8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมของนักเรียน 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของนักเรียน 

 เพศชาย  จำนวน  52 คน  เพศหญิง  จำนวน  61   คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 103 คน   คิดเป็นร้อยละ   55.66  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

     8.2    ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม   ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

  
 หลักสูตร/มาตรฐานรายวิชาคอมพิวเตอร์ 90.00 5.00 5.00 - - 
 ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 84.00 11.00 5.00 - - 

 

อุปกรณ์การเรียน/หนังสือเรียนในราย 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

77.00 10.00 13.00 - - 

ความรู้-ความสามารถของนักเรียนด้าน
คอมพิวเตอร์ 

93.00 7.00 - - - 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน
วิชาคอมพิวเตอร์ 

91.33 8.66 - - - 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ/การแข่งขัน/ประกวด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

80.00 12.00 8.00   

 รวมค่าเฉลี่ย 85.90 8.94 5.16 - - 
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 85.90 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ 8.94 ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.16  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ -   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ -   ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

     8.3   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 - 
 
 



9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถก้าวทันเทคโนโลยีและใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยในการสืบค้นข้อมูล 
 9.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

นักเรียนยังขาดวินัยและความสะอาดในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ โดยครูผู ้สอนสร้างข้อตกลงเป็น
กฎระเบียบในห้องเรียน และจิตอาสาผู้รับผิดชอบรักษาความสะอาด  
 9.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 

ควรจัดทำบอร์ดให้ความรู้การใช้ห้องปฏิบัติการและวิธีการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นายอนุวัตร  ธิระมาร) 
                     ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกจิกรรมการจัดกจิกรรมตามโครงการ 

 
 

 
 
 

 


