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รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปกีารศึกษา2562 งานบริหารทั่วไป 
 

โครงการ 
แนวการบริหาร 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
 

รวม 
รายหัว เรีย

น 
ฟรี 

พัฒนา 
ผู้เรียน 

ปัจจัย 
พื้นฐาน อนุบาล ประถม 

1.โครงการอาหารกลางวัน  - 18,000.- - - - 18,000.- 

2. โครงการปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 
 

 - 
- 
- 

31,190.-    31,190.- 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ   1,000.-  - -  1,000.-  

4. โครงการมุจลินทร์สัมพันธ์  - 25,100 -  - 25,100 
5.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

 - 192,810    192,810 

6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 - 1,000.- - - - 1,000.- 

7. โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

  5,000    5,000 

8.โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

  1,000    1,000 

9. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่   500    500 
10.โครงการส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน 

    70,000   

111. โครงการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3,000    3,000 

12.โครงการปลุกฝังวิถี
ประชาธิปไตยโดยใช้สภานักเรียน 

  1,000    1,000 

13. โครงการสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน 

  1000    1000 

14. โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  1,000    1,000 

รวม   274.600  70,000  344,600 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1. ชื่อโครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑   เพ่ือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนได้รับค าแนะน า ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาทั้ง
ด้านการเรียน รวมถึงคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค และสามารถออกแบบจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้  

      3.  เป้าหมาย 

แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๓.๑   เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) ทุกคนได้รับค าแนะน า ส่งเสริม และแก้ไข
ปัญหาทั้งด้านการเรียน รวมถึงคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 
     ๓.๒   เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) ทุกคนได้รับการส่งเสริม ดูแล และ
แก้ปัญหาอย่างทั่วถึง น าไปสู่การพัฒนานักเรียนใน
ทุกๆด้านอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถออกแบบ
จัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้ 
 

3.1 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ได้รับค าแนะน า 
ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียน รวมถึง
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
     ๓.๒   เชิงคุณภาพ   
 ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ได้รับการส่งเสริม ดูแล 
และแก้ปัญหาอย่างทั่วถึง น าไปสู่การพัฒนานักเรียน
ในทุกๆด้านอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถ
ออกแบบจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

      กรณีด าเนินการได้ต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ   - 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. ด าเนินการตามที่ปฏิทินก าหนด 
  4.1  จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  4.2  เยี่ยมบ้านนักเรียน 
  4.3  จัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดจนแล้วเสร็จทุก
กิจกรรม 
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  4.4  คัดกรองนักเรียนพิเศษและจัดกิจกรรมเรียน
รวม 
  4.5  แนะแนวและปัจฉิมนิเทศ 
นักเรียน  
  4.6 ระบบนักเรียนยากจน (CCT) 
5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงาน 
6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 
  

กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนดเพราะ................................................... 
.5. งบประมาณ  

 งบประมาณตามโครงการ...........1,000.......................................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  ............................1,000...... ..................................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….....-.............………………. บาท 
6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  

กิจกรรม เวลาที่ก าหนดในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เวลาที่ด าเนินการจริงตาม
กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เม.ย. 62 เม.ย. 62 
2. แต่งตั้งคณะท างาน พ.ค.62 พ.ค.62 
3. ร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน พ.ค.62 พ.ค.62 
4. ด าเนินการตามที่ปฏิทินก าหนด พ.ค.62 มี.ค.63         พ.ค.62 มี.ค.63 
  4.1  จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล พค.62 พ.ย.62 พค.62 พ.ย.62 
  4.2  เยี่ยมบ้านนักเรียน มิ.ย.62 มิ.ย.62 
  4.3  จัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน พ.ค.62 –มี.ค.63 พ.ค.62 –มี.ค.63 
  4.4  กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา พ.ค.62 มี.ค.63 พ.ค.62 มี.ค.63 
  4.5  แนะแนวและปัจฉิมนิเทศนักเรียน  มี.ค.63 มี.ค.63 

  4.6 ระบบนักเรียนยากจน (CCT) มิ.ย.-พ.ย.62 มิ.ย.-พ.ย.62 
5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

พ.ค.62 –มี.ค.63 พ.ค.62 –มี.ค.63 

6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล มี.ค.63 มี.ค.63 
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนดเพราะ 
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7. ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
๓.๑   เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) ทุกคนได้รับค าแนะน า ส่งเสริม และแก้ไข
ปัญหาทั้งด้านการเรียน รวมถึงคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 
     ๓.๒   เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) ทุกคนได้รับการส่งเสริม ดูแล และ
แก้ปัญหาอย่างทั่วถึง น าไปสู่การพัฒนานักเรียนใน
ทุกๆด้านอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถออกแบบ
จัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้ 
 

3.1 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ได้รับค าแนะน า 
ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียน รวมถึง
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
     ๓.๒   เชิงคุณภาพ   
 ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ได้รับการส่งเสริม ดูแล 
และแก้ปัญหาอย่างทั่วถึง น าไปสู่การพัฒนานักเรียน
ในทุกๆด้านอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถ
ออกแบบจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

8. ปัญหา/อุปสรรค/จุดเด่น 
 8.1 ปัญหา 
  8.1.1  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ครูออกเยี่ยมบ้านหลายครั้งไม่พบผู้ปกครอง 
  8.1.2  การคัดกรองเด็กพิเศษ  เมื่อพบความพิการประเภทต่าง ๆ ผู้ปกครองไม่ยอมรับ 
 8.2  จุดเด่น 
  8.2.1  ผู้ปกครองพอใจกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
  8.2.2  นักเรียนพิเศษทุกคนได้รับการจัดการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินได้เลื่อนชั้น
ทุกคน 
  8.2.3  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองมีความพึงพอใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

       9.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 9.1  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านควรขยายเวลาเพิ่ม และสอบถามข้อมูลจากเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
 9.2  เมื่อพบความพิการต้องชี้แจงผู้ปกครองให้เข้าใจยอมรับวิธีการแก้ปัญหา 
 
 
     (ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงานโครงการ 

      (นางสาวธารปภัสร์ ด าน้อย) 
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ภาพกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

2. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
3.เป้าหมาย  

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ครอบคลุมประเด็นร้อยละ 100 
 

เชิงปริมาณ 
1.หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ครอบคลุมประเด็นร้อยละ 100 

2 ครูร้อยละ100 มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุ
เป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการก าหนด
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในตารางเรียน
ของทุกชั้น มีเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงใน
ระดับคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

2 ครูร้อยละ100 มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุ
เป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการก าหนด
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในตารางเรียน
ของทุกชั้น มีเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงใน
ระดับคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

3. ด าเนินการพัฒนาครูตามแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลมีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ครูทุกคนได้รั บการ พัฒนาตามแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล คิดเป็นร้อยละ 100 
 

4 ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาทุกคนมีการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบทุก
ขั้นตอน มีข้อมูลสารสนเทศ มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพร้อมใช้งาน 

4. 4 ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาทุกคนมีการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
ระบบทุกขั้นตอน มีข้อมูลสารสนเทศ มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมใช้งาน 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลครอบคลุมทุกประเด็น 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลครอบคลุมทุกประเด็น 

 



7 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1.มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

2.แต่งตั้งคณะท างาน 2.มีการแต่งตั้งคณะท างาน 

3. ร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 3.มีการร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

4.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 4.1หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ครอบคลุม
ประเด็น 

4.2 การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ 
อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.2 ครมูีแผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุเป้าหมาย กิจกรรม สื่อ 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มี
การก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในตาราง
เรียนของทุกชั้น มีเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงใน
ระดับคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.3 การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

4.3 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลมีความสอดคล้องและครอบคลุม
ทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  

4.4 การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4.4 ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาทุกคนมีการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบทุกขั้นตอน มี
ข้อมูลสารสนเทศ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมี
การปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมใช้งาน 

4.5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ/ข้อมูล
สารสนเทศ 

4.5 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ/ข้อมูลสารสนเทศ 

ที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที่  

5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงาน 5. มีนิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 6.มีการประเมินผล/สรุป/รายงานผล 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………..........-.....…………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………........................................…………….. 
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5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ...............................2,000..............................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  ..............................................2,000......................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน …..................………………. บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เม.ย.62 เม.ย.62 

2.แต่งตั้งคณะท างาน เม.ย.62 เม.ย.62 
3. ร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน เม.ย.62 เม.ย.62 
4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้   

4.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เม.ย –พค.62 เม.ย –พค.62 
4.2 การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ 
อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เม.ย.62 เม.ย.62 

4.3 การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

4.4 การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
4.5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ/ข้อมูล

สารสนเทศ 
ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 31 มีนาคม 63 31 มีนาคม 63 

  
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ……………-……………………………………………………….. 
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7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
   โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลครอบคลุมทุก
ประเด็น 
ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
   โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลครอบคลุมทุกประเด็น 
ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
โรงเรียนความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็น
โรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
โรงเรียนความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปร่ งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และเป็นแหล่ งเรียนรู้ด้ านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียน
ศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
 

ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ…………………………-…………………………………………………….. 
 
8. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการปรากฏผล ดังนี้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

พอใช้ 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1. ด้านทรัพยากรที่ใช ้      
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ    √  
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนนิการจริง     √ 
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /
โครงการ 

     

   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ     √ 
   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินงาน/ โครงการ     √ 
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

พอใช้ 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

   2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนนิ
โครงการ 

    √ 

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนิน
โครงการ 

    √ 

   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ 
และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

    √ 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนนิโครงการมีการส่งเสริมการมีสว่น
ร่วมระหว่าง ผู้รับผดิชอบโครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

    √ 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
    3.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไวม้าก
น้อยเพียงใด 

    √ 

    3.2  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

    √ 

    3.3  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

    √ 

รวม    8 50 
ค่าเฉลี่ย  4.83 
ร้อยละ 96.60 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.83  คิดเป็นร้อยละ 96.60  ระดับดีมาก 

9. ปัญหา/อุปสรรค   - 

10.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข      -        
 

            (ลงชื่อ)…………….............…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                      (นางนันทา  กิมิเส) 
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ภาพกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active  Learning 

     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการชีวิตจริง 

        ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 



12 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ   ประจ าปีการศึกษา  2562  

1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนปลอดบุหรี่ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเอง  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ และหลีกเลี่ยงตนเอง ไม่สูบบุหรี่  

 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่นภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ 

3. เป้าหมาย (ถ้ามี) 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
      นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนได้รับการ
จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง  ช่วยเหลือไม่ให้สูบ
บุหรี่ 

 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนได้รับการจัด
กิจกรรมเพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง  ช่วยเหลือไม่ให้สูบ
บุหรี่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเอง  ไม่ยุ่งเก่ียวกับ และ
หลีกเลี่ยงตนเอง ไม่สูบบุหรี่  

เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเอง  ไม่ยุ่งเก่ียวกับ และ
หลีกเลี่ยงตนเอง ไม่สูบบุหรี่ เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ 
ไม่สูบบุหรี่  

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น การอบรม   ศึกษาดูงาน การเข้าค่าย อ่ืน ๆ  ฯลฯ 
 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 1. มีการเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมชี้แจงโครงการ 2. มีการประชุมชี้แจงโครงการ 
3. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ 

3. มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
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แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
4. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 4. มีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
5. วางแผนการด าเนินงาน 5. มีวางแผนการด าเนินงาน 
     5.1 จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่      5.2 มีการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
     5.2 สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอน
และกิจกรรมนอกหลักสูตร 

     5.2 มีกิจกรรมสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยให้นักเรียนจ าท า
โครงงานเก่ียวกับโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

     5.5 การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

     5.5 นักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่  
โดยผ่านกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

     5.6 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่      5.6 มีการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ 
โดยผ่านกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

     5.7 การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

     5.7. มีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เช่น 
การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

8.นิเทศ /ติดตามผล 8.มีการนิเทศ /ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
9. สรุป /รายงานผล 9. มีการสรุป /รายงานผลการด าเนินงาน 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ…………-…...............…………………………….… 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ......................500........................................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  ..........................500.........................................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….................-.………………. บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ เม.ษ.62 เม.ษ.62 
2. ประชุมชี้แจงโครงการ พค.62 พค.62 
3. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ 

พ.ค.62 พ.ค.62 



14 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

กิจกรรม เวลาที่ก าหนดในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เวลาที่ด าเนินการจริง
ตามกิจกรรม 

4. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.62 พ.ค.62 
5. วางแผนการด าเนินงาน   
     5.2 จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
     5.4. สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอน
และกิจกรรมนอกหลักสูตร 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

     5.5 การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

     5.6 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
     5.6. การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

8.นิเทศ /ติดตามผล ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
9. สรุป /รายงานผล       31 มีนาคม 63 31 มีนาคม 63 

 
 กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ……………-…………………………………………………… 

7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

      ผลผลิต 
 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเอง  ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับ และหลีกเลี่ยงตนเอง ไม่สูบบุหรี่  

      ผลผลิต 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเอง  ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับ และหลีกเลี่ยงตนเอง ไม่สูบบุหรี่ 

          ผลลัพธ์ 
รอ้ยละ100ของผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  ปลอดภัย
จากพิษภัยของบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่  

          ผลลัพธ์ 
ร้อยละ100ของผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  ปลอดภัยจาก
พิษภัยของบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ 

 
 ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ…………………-……………………………………………………………. 
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8. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการปรากฏผล ดังนี้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

พอใช้ 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1. ด้านทรัพยากรที่ใช ้      
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ    √  
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนนิการจริง     √ 
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน /
โครงการ 

    √ 

   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ    √  
   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินงาน/ โครงการ     √ 
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
   2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนนิ
โครงการ 

    √ 

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนิน
โครงการ 

    √ 

   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ 
และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

    √ 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนนิโครงการมีการส่งเสริมการมีสว่น
ร่วมระหว่าง ผู้รับผดิชอบโครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

    √ 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
    3.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไวม้าก
น้อยเพียงใด 

    √ 

    3.2  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

   √  

    3.3  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

    √ 

รวม    12 45 
ค่าเฉลี่ย  4.75 
ร้อยละ 95.00 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.75  คิดเป็นร้อยละ 95.00  ระดับดีมาก 
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9. ปัญหา/อุปสรรค - 

10. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   - 
  
      (ลงชื่อ)…………….............…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                              (นางนันทา  กิมิเส) 

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

             การเดินรณรงค์เพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

             การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

                   การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
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1. ชื่อโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่ยุ่งเก่ียวกับสื่อลามกอนาจาร 
และปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  หลีกเลี่ยงจนเองจาก อบายมุข   

 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่นภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ 
3.เป้าหมาย  

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
ทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง  
ค้นหา  และแก้ปัญหา สิ่งเสพติดให้โทษ  สื่อลามก
อนาจารและปัจจัยเสี่ยง ทะเลาะวิวาท   และ
อบายมุข   

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
ทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง  
ค้นหา  และแก้ปัญหา สิ่งเสพติดให้โทษ  สื่อลามก
อนาจารและปัจจัยเสี่ยง ทะเลาะวิวาท   และ
อบายมุข  เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

เชิงคุณภาพ 
1 นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง 
ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยงตนเองจาก
อบายมุข 
 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยงตนเองจากอบายมุข
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2 นักเรียนปลอดจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุข 
 

นักเรียนปลอดจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การ
ทะเลาะวิวาท และอบายมุข เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ 

3. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร 

โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับดีเด่น มี Best Practice 
gเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข และมี รายงานกิจกรรมการ
ขยายเครือข่ายสถานศึกษาเครือข่าย  
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1.มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

2.แต่งตั้งคณะท างาน 2.มีการแต่งตั้งคณะท างาน 

3. ร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 3.มีการร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
       4.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว        4.1 มีการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวครบทุก

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

       4.2 กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน        4.2 มีการด าเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน ครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด 

       4.3 กิจกรรมการค้นหายาเสพติดใน
โรงเรียน. 

        4.3 มีการด าเนินกิจกรรมการค้นหายาเสพติดใน
โรงเรียน.ครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด 

       4.4 กิจกรรมการรักษา (คลินิกเสมารักษ์         4.4 มีการด าเนินกิจกรรมการรักษา (คลินิก
เสมารักษ์ 

       4.5 กิจกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติดใน
โรงเรียน (ตู้แดงเสมารักษ์) 

        4.5 มีการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติด
ในโรงเรียน (ตู้แดงเสมารักษ์)ครบทุกมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

      4.6 กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ระดับเพชร   

 

      4.6 มีเอกสารงานรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ระดับเพชร  เอกสารผลการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ Best  Practice  และ เอกสารรายงานการสร้าง
เครือข่ายสถานศึกษา  ผ่านการประเมินระดับดีเด่น 
ระดับจังหวัด ส่งต่อเข้าประเมินระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ  

5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงาน 5. มีนิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 6.มีการประเมินผล/สรุป/รายงานผล 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………..........-.....…………………………….… 
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…………………………………………………………………………………………………........................................…………….. 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ.................1,000...........................................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  .........................1,000...........................................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน …............-......………………. บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เม.ย.62 เม.ย.62 

2.แต่งตั้งคณะท างาน เม.ย.62 เม.ย.62 
3. ร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน เม.ย.62 เม.ย.62 
4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้   
       4.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
       4.2 กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
        4.3 กิจกรรมการค้นหายาเสพติดใน
โรงเรียน. 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

        4.4 กิจกรรมการรักษา (คลินิกเสมารักษ์ ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
        4.5 กิจกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติดใน
โรงเรียน (ตู้แดงเสมารักษ์) 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 31 มีนาคม 63 31 มีนาคม 63 

  
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ……………-……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................……….. 
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7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 

   ร้อยละ 100 ของผู้เรียน รู้จักวิธีป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่ยุ่งเก่ียวกับสื่อลามก 
อนาจารและปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
หลีกเลี่ยงจนเองจาก อบายมุข   

   ตัวช้ีวัดผลผลิต 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน รู้จักวิธีป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามก อนาจารและ
ปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยงจนเอง
จาก อบายมุข    

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจากยาเสพติด 
สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท และอบายมุข 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจากยาเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท และอบายมุข 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

2. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

2. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับดีเด่น มี Best Practice 
gเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข และมี รายงานกิจกรรมการ
ขยายเครือข่ายสถานศึกษาเครือข่าย  

  
ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ…………………………-…………………………………………………….. 
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8. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการปรากฏผล ดังนี ้

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

พอใช้ 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1. ด้านทรัพยากรที่ใช ้      
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ    √  
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง     √ 
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ      
   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ     √ 
   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน/ โครงการ     √ 
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
   2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ     √ 
   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนินโครงการ     √ 
   2.3 ข้ันตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ ไดต้ามวตัถุประสงค์ และ 
เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

    √ 

   2.4 ข้ันตอนและวิธีการด าเนินโครงการมีการส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ระหว่าง ผู้รบัผิดชอบโครงการ /วทิยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

    √ 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
    3.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้มากน้อย
เพียงใด 

    √ 

    3.2  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้
มากน้อยเพียงใด 

    √ 

    3.3  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปรมิาณที่ก าหนดไว้
มากน้อยเพียงใด 

    √ 

รวม    8 50 
ค่าเฉลี่ย  4.83 
ร้อยละ 96.60 

 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.83  คิดเป็นร้อยละ 96.60  ระดับดีมาก 
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ภาพกิจกรรมประกอบโครงการ 

9. ปัญหา/อุปสรรค   -  

10.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข            - 
 

           (ลงชื่อ)…………….. ...........…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                      (นางนันทา  กิมิเส) 
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กิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

2. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
3.เป้าหมาย  

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ครอบคลุมประเด็นร้อยละ 100 
 

เชิงปริมาณ 
1.หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ครอบคลุมประเด็นร้อยละ 100 

2 ครูร้อยละ100 มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุ
เป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการก าหนด
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในตารางเรียน
ของทุกชั้น มีเครื่องมือการประเมิน 
 
 
ตามสภาพจริงในระดับคุณภาพของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

2 ครูร้อยละ100 มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุ
เป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการก าหนด
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในตารางเรียน
ของทุกชั้น มีเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงใน
ระดับคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

3. ด าเนินการพัฒนาครูตามแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลมีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล คิดเป็นร้อยละ 100 
 

3. ครูทุกคนได้รั บการ พัฒนาตามแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล คิดเป็นร้อยละ 100 
 

4 ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาทุกคนมีการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบทุก
ขั้นตอน มีข้อมูลสารสนเทศ มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพร้อมใช้งาน 

4. 4 ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาทุกคนมีการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
ระบบทุกขั้นตอน มีข้อมูลสารสนเทศ มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมใช้งาน 
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เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลครอบคลุมทุกประเด็น 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลครอบคลุมทุกประเด็น 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1.มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

2.แต่งตั้งคณะท างาน 2.มีการแต่งตั้งคณะท างาน 

3. ร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 3.มีการร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

4.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 4.1หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ครอบคลุม
ประเด็น 

4.2 การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ 
อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.2 ครมูีแผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุเป้าหมาย กิจกรรม สื่อ 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มี
การก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในตาราง
เรียนของทุกชั้น มีเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงใน
ระดับคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.3 การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

4.3 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลมีความสอดคล้องและครอบคลุม
ทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  

4.4 การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4.4 ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาทุกคนมีการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบทุกขั้นตอน มี
ข้อมูลสารสนเทศ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมี
การปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมใช้งาน 

4.5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ/ข้อมูล
สารสนเทศ 

4.5 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ/ข้อมูลสารสนเทศ 

ที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที่  

5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงาน 5. มีนิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
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6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 6.มีการประเมินผล/สรุป/รายงานผล 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………..........-.....…………………………….… 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ...............................2,000..............................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  ..............................................2,000......................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน …..................………………. บาท 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เม.ย.62 เม.ย.62 

2.แต่งตั้งคณะท างาน เม.ย.62 เม.ย.62 
3. ร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน เม.ย.62 เม.ย.62 
4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้   

4.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เม.ย –พค.62 เม.ย –พค.62 
4.2 การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ 
อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เม.ย.62 เม.ย.62 

4.3 การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

4.4 การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
4.5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ/ข้อมูล

สารสนเทศ 
ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 31 มีนาคม 63 31 มีนาคม 63 

  
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ……………-……………………………………………………….. 
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7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 
   โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลครอบคลุมทุก
ประเด็น 
ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
   โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลครอบคลุมทุกประเด็น 
ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
โรงเรียนความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็น
โรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
โรงเรียนความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปร่ งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และเป็นแหล่ งเรียนรู้ด้ านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียน
ศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
 

ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ…………………………-…………………………………………………….. 
8. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการปรากฏผล ดังนี้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

พอใช้ 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้      
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ    √  
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง     √ 
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /
โครงการ 

     

   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/
โครงการ 

    √ 
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   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน/ 
โครงการ 

    √ 

 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

พอใช้ 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

2. ประเมนิกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
   2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนิน
โครงการ 

    √ 

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนิน
โครงการ 

    √ 

   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผล
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

    √ 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการมีการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

    √ 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
    3.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
มากน้อยเพียงใด 

    √ 

    3.2  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

    √ 

    3.3  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

    √ 

รวม    8 50 
ค่าเฉลี่ย  4.83 
ร้อยละ 96.60 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.83  คิดเป็นร้อยละ 96.60  ระดับดีมาก 

9. ปัญหา/อุปสรรค   - 

10.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -       
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           (ลงชื่อ)……………..... ........…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                      (นางนันทา  กิมิเส) 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1. ชื่อโครงการ  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์  
        ๒.1 เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มี  คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อ    ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
         ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. เป้าหมาย  

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) ทุกคนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับความรู้
และกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โดยการ
ปฏิบัติจริง นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้
ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
ด้วยเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่
ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.นักเรียน โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) ทุกคนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับความรู้
และกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โดยการ
ปฏิบัติจริง นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้
ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
ด้วยเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่
ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ี
ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มี  
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

๑.นักเรียนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ี
ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มี  
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
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รับผิดชอบต่อ    ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

รับผิดชอบต่อ    ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๒.นักเรียนน าหลักคิดไปใช้ มีความรับผิดชอบ มีนิสัย
ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักการประหยัดอดออม 

๒.นักเรียนน าหลักคิดไปใช้ มีความรับผิดชอบ มีนิสัย
ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักการประหยัดอดออม ร้อยละ ๙๕ 
ของนักเรียนฝากออมทรัพย์กิจกรรมของโรงเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒–ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น การอบรม   ศึกษาดูงาน การเข้าค่าย อ่ืน ๆ  ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
  - แต่งตั้งคณะท างาน 
  - ประชุมวางแผน 

1. มีคณะท างานครอบคลุมทุกกิจกรรม 

2. ด าเนินงานตามโครงการสหกรณ์ร้านค้า 
 - ระดมหุ้นสมาชิกสหกรณ์ ปี ๒๕๖๒ 
 - จัดซื้อสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 
 - จัดท าบัญชีรับ-จ่าย 
- ปรับปรุงห้องสหกรณ์ร้านค้า 

2. มีแผนงานและปฏิทินที่ปฏิบัติได้ตามขั้นตอน 

3. นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการด าเนินงาน 3. ได้ด าเนินการแล้ว 
4.สรุป /รายงานผลการด าเนินโครงการ 4. ได้ด าเนินการแล้ว 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………...............…………………………….… 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ 1๐,๐00       บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง                     -          บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน  -  บาท 
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6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1.  ประชุมแต่งตั้งคณะท างาน เมษายน  25๖๒      เมษายน    25๖๒ 
2. . ด าเนินงานตามโครงการ 
        - สหกรณ์ออมทรัพย์  
        - สหกรณ์ร้านค้า 
        - ปรับปรุงห้องสหกรณ์ร้านค้า 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

3. .นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการด าเนินงาน   ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
4.สรุป /รายงานผลการด าเนินโครงการ        มีนาคม     256๓      มีนาคม      256

๓ 
 กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ…………………………………………………………………….. 

7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผลผลิต  
1. ร้อยละ๑๐๐ ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์มี  คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบต่อ    ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

1.ร้อยละ 9๐ ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มี  คุณธรรม อัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ    
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
 

ผลลัพธ์  

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์
มีการวางแผนในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม มีความ
รับผิดชอบ และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการ
สหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ใน
ระดับมากข้ึนไป 

๑.นักเรียนร้อยละ ๙0 มีความรู้พ้ืนฐานมีทักษะ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรมได้ 

 ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะด้วยข้อจ ากัดของเวลา 
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8. ปัญหา/อุปสรรค 
  ปีการศึกษา  256๒   ได้ด าเนินการโครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ด้วยข้อจ ากัดของ
ห้องสหกรณ์มีขนาดเล็กแต่จ านวนนักเรียนมีจ านวนมาก ท าให้บางครั้งอาจจะท าให้การบริการไม่รวดเร็ว และ
ห้องสหกรณ์ยังไม่ปลอดภัยในการจัดเก็บสิ่งของ เนื่องจากในบริเวณห้อง มีปลวก หนูซึ่งมีภาวะเสี่ยงต่อสินค้าที่
จัดเก็บในห้อง 
 

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ต้องการห้องสหกรณ์ท่ีมีพ้ืนที่กว้างขวางเหมาะสมในการจัดวางสินค้าในการจ าหน่ายและปลอดภัยใน
การจัดเก็บ 
 

                                                    (ลงชื่อ)       ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                              (นางอ าภา  นาคะวัจนะ) 
    

 
 

 
       
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมสหกรณ์รา้นค้าโรงเรียน 
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1. ชื่อโครงการ  อาหารกลางวัน 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลจ านวนนักเรียนด้านภาวะโภชนาการและข้อมูลการด าเนินงาน   
      โครงการอาหารกลางวัน 
2.2  เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการยากจน  

 และขาดแคลนได้รับสารอาหารเพียงพอกับความต้องการตามมาตรฐานของกระทรวง    
 สาธารณสุข 

2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ท าให้ร่างกายเจริญเติบโต มีน้ าหนักและ 
 ส่วนสูงได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารสุข 

   2.4  เพ่ือให้นักเรียนได้ดื่มน้ าที่สะอาดและถูกสุขอนามัย  
           2.5  เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่รับประทานอาหารและท าความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ที่สะอาด 
           2.6  เพื่อให้นักเรียนรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
 

3. เป้าหมาย  
 

 

แผนที่ก าหนด 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
          1.นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่
มีสารอาหารครบห้าหมู ่ร้อยละ 100 

เชิงปริมาณ 
          1. นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่
มีสารอาหารครบห้าหมู่ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ 

          2.สถานศึกษาจัดบริการอาหารกลางวันที่มี
คุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน ร้อยละ 100 

          2. สถานศึกษาจัดบริการอาหารกลางวันที่มี
คุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน ร้อยละ 100 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

3.นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ
80 

          3. นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ
80 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

4. นักเรียนได้ดื่มน้ าที่สะอาดและถูก
สุขอนามัย ร้อยละ 100 

4. นักเรียนได้ดื่มน้ าที่สะอาดและถูก
สุขอนามัย ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

5. นักเรียนมีสถานที่รับประทานอาหาร
และท าความสะอาดภาชนะต่าง ที่สะอาด ร้อยละ 
100 

5. นักเรียนมีสถานที่รับประทานอาหารและท า
ความสะอาดภาชนะต่าง ที่สะอาด  ร้อยละ 100  
ตามเป้าหมายที่วางไว้  
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แผนที่ก าหนด 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 
 

          นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  
น้ าดื่มที่สะอาด สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่
รับประทานอาหารมีบรรยากาศท่ีดี และสถานที่ท า
ความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ที่ถูกสุขอนามัย จะท าให้
นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อ
การเรียนการสอนและการเจริญเติบโตของนักเรียน
ต่อไป        

เชิงคุณภาพ 
 

          นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  
น้ าดื่มที่สะอาด สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่
รับประทานอาหารมีบรรยากาศท่ีดี และสถานที่ท า
ความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ที่ถูกสุขอนามัย จะท าให้
นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรค์
ต่อการเรียนการสอนและการเจริญเติบโตของ
นักเรียนตามเป้าหมายที่วางไว้        

3. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

แผนที่ก าหนด 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. .ขั้นเตรียมการ   ( P) 
   - ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการ 

1. ได้ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความ
ต้องการเรียบร้อย 

2. ขัน้ด าเนินการ ( D) 
   -  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงและมอบหมายงาน 
จัดท าโครงการ 
  -  การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
  - กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบ    

2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน น าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์ และผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

3.ขออนุมัติโครงการ 3. ได้รับอนุมัติโครงการ 
4. การด าเนินการ 
     4.1 จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด - แห้ง  
เครื่องปรุง แก๊ส อุปกรณ์ส าหรับจัดให้บริการอาหาร
กลางวันเพ่ือประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ส าหรับนักเรียน 808 คน คน ละ 20บาท/วัน 
จ านวน 192 วัน 

4. การด าเนินการ 
     4.1 ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
อาหารสด - แห้ง  เครื่องปรุง แก๊ส อุปกรณ์ส าหรับ
จัดให้บริการอาหารกลางวันเพ่ือประกอบอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนส าหรับนักเรียน 808 คน คน 
ละ 20บาท/วัน จ านวน 192 วัน 

     4.2 จ้างผู้ประกอบอาหาร  3  คน คนละ 300 
บาท/วัน จ านวน 200 วัน 

     4.2 ได้ด าเนินการจ้างผู้ประกอบอาหาร  3  คน 
คนละ 300 บาท/วัน จ านวน 192 วัน 
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     4.3 จัดซื้อภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบ
อาหาร 

     4.3 ด าเนินการจัดซื้อภาชนะและอุปกรณ์ใน
การประกอบอาหารเป็นที่เรียนร้อย 

     4.4 ปรับปรุงสถานที่ในการประกอบอาหาร
ส าหรับนักเรียน 

     4.4 ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ในการประกอบ
อาหารเป็นที่เรียบร้อย 

 

แผนที่ก าหนด 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

5. ขั้นนิเทศติดตามผล (C ) 
  - นิเทศติดตาม  

5.ได้รับการนิเทศติดตามผล ตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

6.สรุปผล/ประเมินผลรายงานผลการจัดกิจกรรม 6. ด าเนินการสรุปผล/ประเมินผลรายงานผลการจัด
กิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ…………-…...............…………………………….… 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ...............................18,000................................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  ....................................18,000.................................. บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….......-...............…………... บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด - แห้ง  
เครื่องปรุง แก๊ส อุปกรณ์ส าหรับจัดให้บริการ
อาหารกลางวัน 
เพ่ือประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนส าหรับ
นักเรียน 808 คน คนละ 20บาท/วัน จ านวน 
192 วัน 

 
14 พ.ค. 62–31 มี.ค 
.63 

 
มิ.ย. 62 – มี.ค. 63 

 
 กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ…………-………………………………………………………….. 
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7. ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
    ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับบริการโครงการ 
อาหารกลางวัน 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
     ร้อยละ  100 ของนักเรียนที่ได้รับบริการ
โครงการอาหารกลางวัน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
     ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
     ร้อยละ  90.00 ของนักเรียนที่ได้รับบริการ
โครงการอาหารกลางวัน 

 
 ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ  …………………-…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
8. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการปรากฏผล ดังนี้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

พอใช้ 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้      
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ      
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง      
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /
โครงการ 

     

   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/
โครงการ 

     

   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน/ 
โครงการ 

     

2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
   2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนิน
โครงการ 

     

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนิน
โครงการ 

     

   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผล
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 
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   2.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการมีการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

     

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
    3.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
มากน้อยเพียงใด 

     

    3.2  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

     

    3.3  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

     

รวม    4 55 
ค่าเฉลี่ย  4.91 
ร้อยละ 91.66 

 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.91  คิดเป็นร้อยละ 91.66  ระดับดีมาก 

9. ปัญหา/อุปสรรค 

10.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข            
 

            (ลงชื่อ)…………….............…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                          (นางชลกานต์  เหรัมพกุล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงสถานที่ในการประกอบอาหาร 
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จัดซื้อภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
3. เป้าหมาย 

แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโณงเรียนให้เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
3. นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

3. นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

  
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมวางแผนการท างาน 1. ประชุมวางแผนการท างานและจัดท าค าสั่ง 
2. ส ารวจข้อมูลความต้องการ ปรับปรุง พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

2. มีข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

3. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 3. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
4. ด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงาน 
    4.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
    4.2 ลดการใช้ถุงพลาสติก 
    4.3 จัดท าไวยิลเพ่ือการเรียนรู้ 
    4.4 ปลูก ตัด แต่งรักษา ต้นไม้ 
    4.5 ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า 
    4.6 ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ต 

4. ด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงาน 
    4.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
    4.2 ลดการใช้ถุงพลาสติก 
    4.3 จัดท าไวยิลเพ่ือการเรียนรู้ 
    4.4 ปลูก ตัด แต่งรักษา ต้นไม้ 
    4.5 ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า 
    4.6 ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ต 

5. สรรหาแลด าเนินการจ้างบุคลากร 5. ด าเนินการจ้างบุคลากร จ านวน 1 คน 
6. นิเทศก ากับติดตาม 6. มีคณะกรรมการนิเทศก ากับติดตาม 
7. สรุปประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 7. คณะกรราการด าเนินงานสรุปประเมินและ

รายงานผลการด าเนินงาน 
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5. งบประมาณ 
แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการตามปฏิทินกิจกรรม - 
    1.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ - 
    1.2 ลดการใช้ถุงพลาสติก - 
    1.3 จัดท าไวยิลเพ่ือการเรียนรู้ จ่ายเงินจ านวน   5,560   บาท 
    1.4 ปลูก ตัด แต่งรักษา ต้นไม้ จ่ายเงินจ านวน   1,500   บาท 
    1.5 ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า จ่ายเงินจ านวน   84,000  บาท 
    1.6 ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ต จ่ายเงินจ านวน   21,750  บาท 
2. สรรหาและด าเนินการจ้างบุคลากร จ่ายเงินจ านวน   119,700  บาท 

 งบประมาณตามโครงการ   119,700   บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง       119,700   บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….............-.....………………. บาท 
 
6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงงาน 

แผน/โครงการที่ก าหนด เวลาที่ก าหนดในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เวลาที่ด าเนินการ
จริงตามกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการท างาน พ.ค.62 พ.ค.62 
2. ส ารวจข้อมูลความต้องการ ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อม พ.ค.62 พ.ค.62 
3. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน พ.ค.62 พ.ค.62 
4. ด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงาน 
    4.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
    4.2 ลดการใช้ถุงพลาสติก 
    4.3 จัดท าไวนิลเพ่ือการเรียนรู้ 
    4.4 ปลูก ตัด แต่งรักษา ต้นไม้ 
    4.5 ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า 
    4.6 ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ต 

 
พ.ค.62 

ตลอดปีการศึกษา 
พ.ค.62 
พ.ค.62 
พ.ค.62 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

ตลอดปีการศึกษา 
พ.ค.62 
พ.ค.62 
พ.ค.62 
พ.ค.62 

5. สรรหาแลด าเนินการจ้างบุคลากร พ.ค.62 – เม.ย.63 พ.ค.62 – เม.ย.
63 

6. นิเทศก ากับติดตาม มี.ค.63 มี.ค.63 
7. สรุปประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 มี.ค.63 
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7. ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโณงเรียนให้เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
3. นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

3. นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

 
8. ปัญหา/อุปสรรค/จุดเด่น 
 จากการด าเนินพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ท าให้โรงเรียนมี
สภาพบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน ในการส่ง
บุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนจนท าให้มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นในทุกๆปีการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน/ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
(นายนรา ประสงค์ผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

 
ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น พร้อมที่จะเฝ้าระวัง สุขภาพ 

ของตน ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  เพ่ือน และ
ครอบครัว 
3. เป้าหมาย (ถ้ามี) 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโต

สมวัย จิตใจสดชื่น พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพ
ของตนเองให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

1 นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย 
จิตใจสดชื่น พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง              
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์ เกิดความ
ตระหนัก และมีจิตส านึกต่อสุขภาพของตนเอง 

2. โรงเรียนร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาความรู้               
ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง เกิดความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียน
ขึ้นอย่างทั่วถึง 

2. โรงเรียนร่วมมือกับเครือข่ ายพัฒนาความรู้                   
ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง เกิดความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียน
ขึ้นอย่างทั่วถึง 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น การอบรม   ศึกษาดูงาน การเข้าค่าย อ่ืน ๆ  ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. วางแผนการด าเนินงานและก าหนดแนวทาง                    
การด าเนินงาน 

1. วางแผนการด าเนินงานและก าหนดแนวทาง                    
การด าเนินงาน 

2. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
2.1 กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน 
2.2 กิจกรรมการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
2.3 กิจกรรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

2. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
2.1 กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน 
2.2 กิจกรรมการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
2.3 กิจกรรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

3. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 3. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 
4. ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปผล 4. ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปผล 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………....-...........…………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………........................................…………….. 
 
 



45 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ   1,000   บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง       1,000   บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….............-.....………………. บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนด 

ในการด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1. วางแผนการด าเนินงานและก าหนดแนวทาง                    

การด าเนินงาน 
พ.ค.62 – มี.ค.63 พ.ค.62 – มี.ค.63 

2. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
2.1 กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน 
2.2 กิจกรรมการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
2.3 กิจกรรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

 
พ.ค.62 – มี.ค.63 
พ.ค.62 – มี.ค.63 
พ.ค.62 – มี.ค.63 

 
พ.ค.62 – มี.ค.63 
พ.ค.62 – มี.ค.63
พ.ค.62 – มี.ค.63 

3. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม พ.ค.62 – มี.ค.63 พ.ค.62 – มี.ค.63 
4. ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปผล มี.ค.63 มี.ค.63 

 
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ………………………………-…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................……….. 

7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น พร้อมที่จะเฝ้าระวัง
สุขภาพของตนเอง ให้มีพฤติกรรมสุขภาพ                      
ที่พึงประสงค์ 

1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย จิตใจ               
สดชื่น พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพ ของตนเอง                    
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 100 

2.  ร้อยละ 100 โรงเรียนร่วมมือกับเครือข่าย                 
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ                    
อย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
พัฒนาสุขภาพนักเรียนขึ้นอย่างทั่วถึงพฤติกรรม              
การบริโภคท่ีถูกต้อง  ออกก าลังกายทุกวันและ            
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

2.  โรงเรียนรว่มมือกับเครือข่ายพัฒนาความรู้              
ความเข้าใจ ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียนขึ้น
อย่างทั่วถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง                     
ออกก าลังกายทุกวันและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม               
เสี่ยงต่อสุขภาพ ร้อยละ 100 

  
ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ…………………………-…………………………………………………….. 
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รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

8. ปัญหา/อุปสรรค 

 ไม่มี 

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ไม่มี 
 
 
 
            (ลงชื่อ)…………….............…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                          (นางวัชรี   พิพัฒนวานิช) 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 

             
 
 
          
 
 

 

 

 



47 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1. ชื่อโครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าและความส าคัญของ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย  
2.3 . เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย  

3. เป้าหมาย (ถ้ามี) 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

ผลผลิต  
1. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร้อยละ 100 มี
ความสามารถร ามโนราห์จากวิทยากร 

1.ร้อยละ 9๐ ของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ มี
ความสามารถร ามโนราห์จากวิทยากร 

2. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร้อยละ 100 ฝึกซ้อม
การแสดงเพ่ือน าเสนอสู่ชุมชน 

2.ร้อยละ 90 ของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้รับการ
ฝึกซ้อมการแสดงเพ่ือน าเสนอสู่ชุมชน 

ผลลัพธ์  
๑.โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ทุกคนได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถ
เผยแพร่การแสดงออกสู่ชุมชน  

๒.ร้อยละ๘๐ ของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้เรียนรู้
และฝึกทักษะเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สามารถเผยแพร่การแสดงออกสู่ชุมชน  

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น การอบรม   ศึกษาดูงาน การเข้าค่าย อ่ืน ๆ  ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะท างาน 1. มีคณะท างานครอบคลุมทุกกิจกรรม 
2. ประชุมชี้แจงคณะท างานเพ่ือวางแผนการท างาน 2. มีแผนงานและปฏิทินที่ปฏิบัติได้ตามขั้นตอน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
     3.1 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
         -  จัดซื้อเครื่องส าอางค์ 
         -  ค่าเช่าชุดการแสดง 

3. ได้ด าเนินการแล้ว 

4. นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 4. ไดด้ าเนินการแล้ว 
5. ประเมินผล/สรุปผลและรายงานผล 5.ได้ด าเนินการแล้ว 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………...............…………………………….… 
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รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ 1,๐๐๐   บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง              1,000      บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน   -  บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1.  ประชุมแต่งตั้งคณะท างาน เมษายน  25๖๑      เมษายน  25๖๑ 
2. ประชุมชี้แจงคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ท างาน 

เมษายน  25๖๑ กุมภาพันธ์  256๒ 

3. .ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
     3.1 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
         -  จัดซื้อเครื่องส าอางค์ 
         -  ค่าเช่าชุดการแสดง 

       ตลอดปีการศึกษา      ตลอดปีการศึกษา 

4.นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ 256๒ มีนาคม  256๒ 
5. ประเมินผล/สรุปผลและรายงานผล ตลอดปีการศึกษา 256๒ ตลอดปีการศึกษา 

 กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ…………………………………………………………………….. 

7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผลผลิต  
1. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร้อยละ 100 มี
ความสามารถร ามโนราห์จากวิทยากร 

1.ร้อยละ 9๐ ของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ มี
ความสามารถร ามโนราห์จากวิทยากร 

2. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร้อยละ 100 ฝึกซ้อม
การแสดงเพ่ือน าเสนอสู่ชุมชน 

2.ร้อยละ 90 ของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้รับการ
ฝึกซ้อมการแสดงเพ่ือน าเสนอสู่ชุมชน 

ผลลัพธ์  
๑.โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ทุกคนได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถ
เผยแพร่การแสดงออกสู่ชุมชน  

๒.ร้อยละ๘๐ ของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้เรียนรู้
และฝึกทักษะเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สามารถเผยแพร่การแสดงออกสู่ชุมชน  

 
 ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะด้วยข้อจ ากัดของเวลา 
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8. ปัญหา/อุปสรรค 
  ปีการศึกษา  2562   ได้ด าเนินการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเรียบร้อยแล้ว นักเรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรเผยแพร่การแสดงออกสู่ชุมชน ซึ่งการแสดงเป็นที่ชื่นชอบ
ของผู้ชมได้รับเสียงปรบมือและเสียงสะท้อนกลับเป็นที่น่าพึงพอใจ  
9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  นักเรียนในกลุ่มนี้และกลุ่มอ่ืนๆ ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
            (ลงชื่อ)…………….............…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                          (นางอ าภา  นาคะวัจนะ) 
    

ภาพกิจกรรมการแสดง 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปี 2562 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
    2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
    2.4 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

3. เป้าหมาย (ถ้ามี) 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

2.นักเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

3.นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 

4.นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น การอบรม   ศึกษาดูงาน การเข้าค่าย อ่ืน ๆ  ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1.ขั้นเตรียม (P) 
-ศึกษา-จัดท า-น าเสนอโครงการฯ 

1. โครงการได้รับการอนุมัติ 

2.ขั้นด าเนินการ (D) 
-กิจกรรมวันเด็ก 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 

2. ด าเนินการตามขั้นตอนตามปฏิทินวันส าคัญต่างๆ 
ของกิจกรรมที่ก าหนด 
 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
 
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมวันลอยกระทง 

 
-ทุกกิจกรรม นักเรียนมีส่วนร่วมร้อยละ 90 
-ทุกกิจกรรมจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด  
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-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
พ้ืนฐาน 12 ประการ 
3.ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรมฯ 

-ผู้บริหารติดตาม/ให้ค าแนะน า  

4. ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A) 
-สรุปประเมินโครงการ 
-จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรม น าเสนอผู้บริหาร 

-เมื่อเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง ได้สรุปจัดท าแบบรายงาน
การจัดกิจกรรม เพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ…………….-..............…………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………........................................…………….. 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ.........................31,190.........................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  .................................. 31,190..................................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….....-.............………………. บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ              มกราคม 63 ตามก าหนด 
2.กิจกรรมวันไหว้ครู            มิถุนายน 62 ตามก าหนด 
3.กิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันต่อต้านยาเสพติด) 26 มิถุนายน 62 ตามก าหนด 
4.กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 28 กรกฎาคม 62 ตามก าหนด 
5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 

28 กรกฎาคม 62 ตามก าหนด 

6.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ           29 กรกฎาคม 
62 

ตามก าหนด 

7.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 62 ตามก าหนด 
8.กิจกรรมวันลอยกระทง 22 พฤศจิกายน 62 ตามก าหนด 
9.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก 5 ธันวาคม 62 ตามก าหนด 

 
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ……………-……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................……….. 
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7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

-จากการสังเกต และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก  

2.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

-จากการส ารวจความคิดเห็น นักเรียนมีน้ าใจเอ้ือ
อาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอยู่ใน
ระดับมาก 

3.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ยอมรับความคิดเห็น
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

-จากการสังเกต และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 

4.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

จากการสังเกต และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 

  
ผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และเป็นโครงการที่ควรจัด
ต่อไปในปีการศึกษาหน้า 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
  เวลาในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมมีเวลาน้อย เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

  ควรมีเวลาในการเตรียมการจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้ 

 
  
            (ลงชื่อ)…………….............…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                      (นางศิริลักษณ์  ลิขิตธาดาภัทร ) 
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รายการผลการด าเนินการโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. วัตถุประสงค์   

1   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
3. เป้าหมาย 

แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   ๓.๑) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายส่ า
เสมอ 
   ๓.๒) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 
๓.๑) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายส่ าเสมอ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๓.๒) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
มีน้ าหนักสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน ปลอดสารเสพติด 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มี
น้ าหนักสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน ปลอดสารเสพติด 
 

  
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1.ประชุม/วางแผน 
  - ขออนุมัติโครงการ 
  -  - แต่งตั้งกรรมการ/คณะท างาน 

 
ด าเนินการเรียบร้อย 

2. เตรียมเอกสารใบงานรายการทดสอบสมรรถภาพ
ให้ครบตามจ านวนนักเรียน 
๓. ก าหนดวันและเวลาทดสอบ ภาคเรียนที่ 1 
๔. ก าหนดวันและเวลาทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 
๕. ฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา (ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม เหมาจ่าย ) 

 
 
 

                     
 
 
                   ด าเนินการเรียบร้อย 
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(ค่าเดินทางร่วมการแข่งขันเหมาจ่าย ) 
๖. กิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๗. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
๘. ประเมินผล สรุป รายงาน 
๙.สรุปผล/ประเมินผลรายงานผลการจัดกิจกรรม ด าเนินการเรียบร้อย 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ…………-…...............…………………………….… 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ...............๗๐,๐๐๐................................................บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  .....................๗๐,๐๐๐.................................................บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….........-........................……………บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1. ประชุม/วางแผน 
   -  ขออนุมัติโครงการ 
   -  จัดท าโครงการ 
   -  แต่งตั้งกรรมการ/คณะท างาน 
2. เตรียมเอกสารใบรายการทดสอบสมรรถภาพให้
ครบตามจ านวนนักเรียน 
3. ก าหนดวันและเวลาทดสอบ ภาคเรียนที่1 
4. ก าหนดวันและเวลาทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 
5. ฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา  
(ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม เหมาจ่าย  ) 
(ค่าเดินทางร่วมการแข่งขันเหมาจ่าย) 
 6. กิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
  
7. ประเมินผล สรุป รายงานผล 

พ.ค.62 

พ.ค.62 

พ.ค.62 

           มิ.ย.62 

พ.ค.62 

ก.ค.62 

 

พ.ค. 62-มิ.ย. 62 

มี.ค. 63 

พ.ค.62 

พ.ค.62 

พ.ค.62 

        มิ.ย.62 

พ.ค.62 

ก.ค.62 

 

พ.ค. 62-มิ.ย.62 

มี.ค. 63 

 
 กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ…………-………………………………………………………….. 
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7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มี
สุขภาพนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
๒. ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

นักเรียนร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติตนในการออก
ก าลังกายได้อย่างสม่ าเสมอ 

  
8. ปัญหา/อุปสรรค/จุดเด่น 
 จากการด าเนินโครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ประจ าปีการศึกษา 2562 ท าให้นักเรียนเรียนมี
สุภาพดี ชอบเล่นกีฬามากขึ้นแต่มีปัญหาคือสถานที่ในการฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆไม่พร้อม ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะกีฬาไม่ดีพอ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
                                      ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน/ผูร้ับผิดชอบโครงการ  

    (นายนุกุล  ปาวิชัย)
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ภาคผนวก 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

3. ชื่อโครงการ  มุจลินทร์สัมพันธ์ 
4. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่เกิดข้ึนของ
โรงเรียน 
3.2 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน 
3.3 เพ่ือส่งเสริมการร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
3.4 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่ภายนอก 

      3.  เป้าหมาย 

แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๓.๑   เชิงปริมาณ 
3.1.1 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1  
ครั้ง 
3.1.2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนประจ าภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
 
3.1.3  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยการ
จัดท างานป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆของ
โรงเรียน   Facebook page ของโรงเรียน  เว็บไซต์
ของโรงเรียน และการจัดท าวารสารมุจลินทร์    
     ๓.๒   เชิงคุณภาพ   
บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียน อย่างถูกต้อง ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กรสู่ภายนอก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน 
3.1.2 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจ
และได้รับความร่วมมือในการด าเนินการบริหาร
จัดการกับคณะกรรมการสถานศึกษามีการ 
3.1.3  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการจัด
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อให้บุคคลภายในและ
ภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสาร    
๓.๒   เชิงคุณภาพ   
ร้อยละ 100 ของบุคคลทั้งภายในและภายนอก
ได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียน อย่างถูกต้อง ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่ภายนอก และส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 
 

      กรณีด าเนินการได้ต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ...............................................................................  
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

เสนอขออนุมัติโครงการ  
แต่งตั้งคณะท างาน  
ประชุมวางแผนการท างาน  

ด าเนินการตามแผน 

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1  
ครั้ง 

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

- อัพเดทเว็บไซต์ 

- จัดท าวารสารมุจลินทร์ 
 

- ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

- นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

- สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

ส าเร็จ 
ส าเร็จ 
ส าเร็จ 
ด าเนินการตามแผน 

- จัดการประชุมในภาคการเรียนที่ 1 

 

- ส าเร็จ 
 

- ส าเร็จ 

- ส าเร็จ 

- ส าเร็จ 
 
 
 

*กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด  
 1 ประชุมผู้ปกครองภาคการเรียนที่ ๒ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
19 ในช่วงที่ต้องด าเนินการ 
4. งบประมาณ 

 งบประมาณตามโครงการ...............25100................................................บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  .....................25100.................................................บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….........-........................……………บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
 

7. ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการด าเนิน

กิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริงตาม

กิจกรรม 
1.ประชุมผู้ปกครองภาคการเรียนที่ 1  พฤษภาคม ๒๕๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒.ประชุมผู้ปกครองภาคการเรียนที่ ๒  มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่สามารถด าเนินการ 
๓.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๔.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

๕.อัพเดทเว็บไซต์ ตลอดทั้งปีการศึกษา ตลอดทั้งปีการศึกษา 
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แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๗.๑   เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
๗.๑.๒ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนประจ าภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
 
๗.๑.๓ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยการจัด
ท างานป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน   
Facebook page ของโรงเรียน  เว็บไซต์ของโรงเรียน และ
การจัดท าวารสารมุจลินทร์    
      
๗.๒   เชิงคุณภาพ   
บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน อย่าง
ถูกต้อง ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่ภายนอก และ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 
 
 
 

๗.๑ เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน 
๗.๑.๒ ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจและ
ได้รับความร่วมมือในการด าเนินการบริหารจัดการกับ
คณะกรรมการสถานศึกษามีการ 
๗.๑.๓ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการจัดประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเพ่ือให้บุคคลภายในและภายนอกได้รับข้อมูล
ข่าวสาร    
 
๗.๒   เชิงคุณภาพ   
ร้อยละ 100 ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับข้อมูล
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียน อย่างถูกต้อง ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรสู่
ภายนอก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 

8. ปัญหา/อุปสรรค      

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
             
 

     (ลงช่ือ)..............................................ผู้รายงานโครงการ 

      (นางสาวพิมพ์ชนก เหล็มปาน) 

 

 

 

๖.อัพเดทข่าวสารผ่านช่องทางเพจFacebook ตลอดทั้งปีการศึกษา ตลอดทั้งปีการศึกษา 
๗. วารสารมุจลินทร ์ ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
๘.สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน ตลอดทั้งปีการศึกษา ตลอดทั้งปีการศึกษา 
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ประชุมผู้ปกครอง 
 

 
วารสารประชาสัมพันธ์ 
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รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ชื่อโครงการ การปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยโดยใช้สภานักเรียน 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือปลูกฝังปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 
          ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3. เป้าหมาย (ถ้ามี) 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑. ปลูกฝังปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรม
ตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม 
และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตย 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปัญญาธรรม สามัคคี
ธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. นักเรียนร้อยละ 98 น าหลักปัญญาธรรม สามัคคี
ธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น การอบรม   ศึกษาดูงาน การเข้าค่าย อ่ืน ๆ  ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๑ รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
๓ ด าเนินงานตามกิจกรรมคณะกรรมการสภา
นักเรียน๔ เข้าค่ายสานสัมพันธ์สภานักเรียน 
๕ ประชุมสามัญสภานักเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง 

ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดจนแล้วเสร็จทุก
กิจกรรม 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………...............…………………………….… 
……………………………………………………-……………………………………………........................................…………….. 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ 1,000   บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง    1,000  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน – บาท 
 
 
 
 



62 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานคณะกรรมการ 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
๓.๑ รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
๓.๓ ด าเนินงานตามกิจกรรมคณะกรรมการสภา
นักเรยีน 
๓.๕ ประชุมสามัญสภานักเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง 
๔. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงาน 
๕. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 

 เมษายน ๒๕๖2 
เมษายน  ๒๕๖2 

 
มี.ค.๖3 

 
พ.ค.  ๖2  

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
        มี.ค. ๖3 
        มี.ค. ๖3 

24 เมษายน ๒๕๖2 
25 เมษายน  ๒๕๖2 

 
23 ก.พ. ๖3 

 
15 พ.ค.  ๖2  

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
29 มี.ค. ๖3 
29 มี.ค. ๖3 

  
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................……….. 

7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.๑. ปลูกฝังปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะ
ธรรมตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 

๒.   ส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปัญญาธรรม สามัคคี
ธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

๑.  นักเรียนมีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะ
ธรรมตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 

2.  นักเรียนสามารถน าหลักปัญญาธรรม สามัคคี
ธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 



63 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
   - 

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  สภานักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) มีความเข้มแข็งได้ด าเนินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นจุดแข็งของสถานศึกษา เป็นการการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 
 
          (ลงชื่อ)……………... ..........…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                         (นางสาวธารปภัสร์ ด าน้อย ) 
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ภาพกิจกรรม 
 

เลือกตั้งสภานักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 

คณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 
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รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามคัคี 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1. ช่ือโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือให้นักเรียนจะมีผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย   
2.2) เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
2.3) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน  สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่

ดีต่ออาชีพสุจริต โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 
 3. เป้าหมาย (ถ้ามี) 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1.โรงเรียนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส าเร็จตามเป้าหมาย 
2.นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.นักเรียนสามารถอธิบาย ขั้นตอน หลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมน้อมน ามาปฏิบัติได้ 

 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น การอบรม   ศึกษาดูงาน การเข้าค่าย อ่ืน ๆ   ฯลฯ  
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. .ขั้นเตรียมการ   ( P) 
   - ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการ 

 
ด าเนินการเรียบร้อย 

2. 2.ขั้นด าเนินการ ( D) 
   -  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงและมอบหมายงาน 
จัดท าโครงการ 
  -  การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
  - กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบ    

 
 
 
                    ด าเนินการเรียบร้อย 

3.ขออนุมัติโครงการ ด าเนินการเรียบร้อย 
4.5  การปลูกผัก–บ ารุงรักษา จ าหน่าย โดยจ าหน่าย
ในโรงเรียน 

ด าเนินการเรียบร้อย 

5. ขั้นนิเทศติดตามผล (C ) 
  - นิเทศติดตาม  

ด าเนินการเรียบร้อย 

6.สรุปผล/ประเมินผลรายงานผลการจัดกิจกรรม ด าเนินการเรียบร้อย 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ…………-…...............…………………………….… 
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5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ...............3,000................................................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  ..................................-..............................................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….........3,000.........………………. บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
การปลูกผัก –บ ารุงรักษา มิ.ย. 61 – มี.ค.. 62 มิ.ย. 61 – มี.ค.. 62 

จ าหน่ายผลผลิต ก.พ.- มี.ค. 62 มี.ค. 62 

 
 กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ…………-………………………………………………………….. 

7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.นักเรียนสามารถบอกวิธีการหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานได้ 

นักเรียนร้อยละ100สามารถบอกวิธีการหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานได้ 

2.นักเรียนร้อยละ 80 สามารถบอกวิธีการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

นักเรียนร้อยละ 100 สามารถบอกวิธีการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

3.นักเรียนได้มีผลผลิตจ าหน่าย นักเรยีนร้อยละ100ได้มีผลผลิตจ าหน่าย  

4.นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

 ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ  …………………-…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
 -  สภาพอากาศไม่แน่นอนบางครั้งฝนตกหนัก  หรืออากาศร้อนเกินไปท าให้ไม่สามารถท่ีจะปลูกพืชบางชนิด
ได้  และท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ระหว่างเรียนและได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงสามารถน าไปใช่กับ
ครัวเรือนได้จริง 
                 (ลงชื่อ)…………………………………ผู้รายงาน/  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                              (นายณัฐพล ไชยมะโณ) 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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