
 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

1 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม    ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพการสอนคอมพิวเตอร์สํูความเป็นเลิศทางวิชาการ  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์จะเน๎นการปฏิบัติจริงนั้นได๎ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
นักเรียนชํวงช้ันท่ี 1-3 สามารถพัฒนาความสามารถทางด๎านคอมพิวเตอร์ได๎ประสบความส าเร็จอยํางสูงสุด 
นักเรียนผํานการคัดเลือกการแขํงขันทักษะทางวิชาการประจ าปี  2562 ระดับเครือขําย ระดับเขตพื้นท่ี                 
ระดับภาคและระดับประเทศ จ านวน 7 กิจกรรม ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  รางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

 ระดับภาค/ชาติ 
 -  การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ป.4 - ป.6 ได๎คะแนน 76 เหรียญเงิน อันดับท่ี 16 

-  การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ม.1 - ม.3  ได๎คะแนน 91  เหรียญทอง อันดับท่ี 8 
 -  การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) ม.1 - ม.3  ได๎คะแนน 79.6 เหรียญเงิน อันดับท่ี 7 
 -  การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6  ได๎คะแนน 71.8  เหรียญเงิน อนัดับท่ี 24 

-  การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 ได๎คะแนน 97.4 เหรียญทอง                    
    รองชนะเลิศอันดับ 2 

-  การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 - ป.6  ได๎คะแนน 64 เหรียญทองแดง                    
    อันดับท่ี 23 

-  การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3  ได๎คะแนน 91.4 เหรียญทอง                    
    รองชนะเลิศอันดับ 2 

 
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  - 
 

3.  ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  - 
 

4.  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ทุกฝ่ายพึงพอใจ  ได๎รับการตอบรับชํวยเหลือเป็นอยํางดี 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์ )          (นายลักษไชย    มลอุํน) 
          30 / มีนาคม /2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

2 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และใช๎กับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - 4  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 2    
   
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  แตํงต้ังหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ทุกกลํุมสาระและผ๎ูเกี่ยวข๎องเป็นคณะกรรมการเพื่อมีสํวนรํวมในการ
ตรวจสอบ ประเมินผลและสรุปรายงานผลการใช๎หลักสูตรสถานศึกษาตํอผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  นักเรียน  ครู  ผ๎ูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจตํอการปรับปรุงหลักสูตรในระดับดีมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางราตรี   สมบัติ)                    (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30  /  มีนาคม / 2563             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

3 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ      เรียนรู๎สํูท๎องถิ่นอาเซียน    .                  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  นักเรียน 100 % ได๎ไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนโดยการบูรณาการทุกกลํุมสาระ 
 -  นักเรียนได๎รับประสบการณ์ใหมํท่ีหลากหลาย ท้ังด๎านความรู๎ ทักษะ เจตคติ ท่ีดีไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  - 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ควรมีการวางแผนรํวมกันในระดับโรงเรียน 
 -  มีข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
 -  ควรมีการจัดกิจกรรมเฉพาะเป็นกลํุมเล็ก ๆ บ๎าง เชํน นักเรียน 50 คน 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ผ๎ูปกครองมีความพึงพอใจ 100 % 
 -  นักเรียนพึงพอใจ  100 % 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางสาวอัญมณี  โอสถ)        (นายลักษไชย    มลอุํน) 
       30  /  มีนาคม / 2563             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

4 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ   วันส าคัญ    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 มีการจัดกิจกรรมตํางๆ โดย ให๎นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ได๎มีการรํวมกันท ากิจกรรม    
ตําง ๆ ตามแผนปฏิทินเกี่ยวกับวันส าคัญตําง ๆ ในการรํวมกันท ากิจกรรมท่ีจัดขึ้นท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 
นอกจากนั้นแล๎วยังมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระความรู๎เกี่ยวกับวันส าคัญตําง ๆ จากบอร์ด ป้ายนิเทศ ท่ีจัดขึ้นให๎กับ
นักเรียน รวมท้ังการรํวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และท่ีเกี่ยวข๎องกับประเพณี วัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ท่ีสามารถเป็นองค์ความรู๎และสามารถให๎นักเรียนน ามาใช๎ในการด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  -   
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 - คณะครู นักเรียน บุคลากร และชุมชุม ให๎ความรํวมมือในการจัดกิจกรรมตํางๆ เป็นอยํางดี  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
       (นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ์)           (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30  /  มีนาคม  /  2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

5 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  สํงเสริมอัจฉริยภาพ  Crossword Games A-math ค าคม 

แผนงาน  สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางหลากหลาย 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ    พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินโครงการ ซึ่งนักเรียนไปแขํงขันในรายการของ ชิงแชมป์ภาคใต๎ ครั้งท่ี 13 
ณ จังหวัดสงขลา จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด เอเม็ท ค าคมและซุดูกุแหํงประเทศไทย  
ผลการแข่งขันปรากฏว่า A- math ป.ปลาย  ได๎ล าดับท่ี  28       จากจ านวนทีมท้ังหมด 57 ทีม   
   Crossword ป.ปลาย  ได๎ล าดับท่ี  15     จากจ านวนทีมท้ังหมด 35 ทีม   
   ค าคม ป.ปลาย   ได๎ล าดับท่ี  12            จากจ านวนทีมท้ังหมด 28 ทีม                      
   ค าคม ม.ต๎น   ได๎ล าดับท่ี  10              จากจ านวนทีมท้ังหมด 49 ทีม                 
   ซูดูกุ ป.ปลาย   ได๎ล าดับท่ี  5   
   ซูดูกุ ม.ต๎น   ได๎ล าดับท่ี  6 
 การแขํงขันทริปเป้ิลเกิม ชิงแชมป์ภาคใต๎ ครั้งท่ี 7 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ผลการแข่งขันปรากฏว่า  ค าคมรุํน ป.ปลาย  ได๎ล าดับท่ี  7  และ  8    จากจ านวนท้ังหมด   43   ทีม             
   ค าคมรุํน ม. ต๎น    ได๎ล าดับท่ี  6            จากจ านวนท้ังหมด   70   ทีม        
   A-math ป.ปลาย  ได๎ล าดับท่ี  31         จากจ านวนท้ังหมด   67   ทีม 
   ครอสเวิร์ด ป.ปลาย  ได๎ล าดับท่ี  31     จากจ านวนท้ังหมด   60   ทีม 
   ซูดูกุ ป.6    ได๎ล าดับท่ี  4 
   ซูดูกุ ม.3   ได๎ล าดับท่ี  23 
 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
-  งบประมาณท่ีใช๎ในการด าเนินโครงการไมํเพียงพอเนื่องจากต๎องออกไปแขํงขันตํางจังหวัด 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -   การจัดต้ังชมรมเพื่อขยายผลในทุกระดับและกลํุมท่ีสนใจให๎มากยิ่งขึ้น 
 -   จัดการแขํงขันภายในโรงเรียนเพื่อหาตัวแทนไปแขํงขันในแตํละรายการ 
 

4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
-   นักเรียนและคุณครูมีความพึงพอใจในผลของการแขํงขันที่มีพัฒนาขึ้นในแตํละรายการ 

 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
       30 /  มีนาคม  /  2563     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

6 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ   สอนเสริมเพิ่มศักยภาพผ๎ูเรียนท่ีหลากหลาย   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ     พฤษภาคม 2562   วันสิ้นสุดโครงการ    มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 ในปี 2562 นี้ได๎มีการจัดกิจกรรมติวเข๎มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชํวงเช๎าและบํายส าหรับการ
เตรียมพร๎อมกํอนสอบ O-NET และกํอนสอบ ส.ส.ว.ท.  พร๎อมด๎วยการสํงเสริมการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  
กระต๎ุนการอํานและเรียนรู๎หลักการใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สลับเปล่ียนกับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ซึ่งสํงผลให๎นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปลายภาคเรียนสูงขึ้น มีความ
เข๎าใจในเนื้อหาการเรียนเพิ่มข้ึน 

 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
การจัดกิจกรรมดังกลําวในชํวงบําย ซึ่งเป็นชํวงเวลาท่ีอากาศร๎อนประกอบกับชํวงบํายนักเรียนจะมีอาการ

งํวงซึม ท าให๎นักเรียนขาดสมาธิ การสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ผํอนคลาย เชํน มีกิจกรรมสันทนาการ 5 นาที กํอนเข๎า
บทเรียน การท าสมาธิ หรือฟังเพลงดนตรีขับกลํอม ดูวิดีโอสร๎างสรรค์สังคม เพื่อสํงเสริมแรงจูงใจให๎นักเรียนใฝ่
เรียนรู๎  มีทักษะการฟังท่ีดี และสนใจในขณะท่ีครูสอนมากขึ้น จะสํงผลให๎นักเรียนสามารถรับความรู๎ที่ครูถํายทอด
ให๎อยํางเต็มศักยภาพ 

 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 จากการจัดกิจกรรมดังกลําว ส่ิงท่ีควรแก๎ไข คือ นักเรียนบางกลํุมยังขาดการตระหนักถึงความส าคัญใน
การศึกษาเลําเรียน ไมํเห็นคุณคําของการเรียน ครูผ๎ูรับผิดชอบจะสํงเสริมและพัฒนาเด็กกลํุมนี้ให๎มีความสนใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาเลําเรียนมากยิ่งขึ้น 
 

4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 ความพึงพอใจอยูํในระดับดี  ควรสํงเสริมอยํางตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ)         (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30  /  มีนาคม  /  2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ   เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุํนใหญํ ปีการศึกษา 2562 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1. ผลการด าเนินงาน 
 การปฏิบัติกิจกรรมเสร็จส้ินด๎วยความราบรื่นดี ทันตามก าหนดการท ากิจกรรมของโครงการท่ีก าหนดขึ้น 
นักเรียนให๎ความรํวมมือ และมีความกระตือรือร๎นในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง และมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู๎ใน          
ทุกกิจกรรมก าหนดขึ้น ในฐานกิจกรรมตํางๆ ท้ัง 3 กิจกรรมหลัก 8 ฐานยํอย นักเรียนได๎สัมผัสกับประสบการณ์      
ตรงในการเรียนรู๎การใช๎ชีวิตแบบชาวคําย อันเป็นการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎เพื่อใช๎ได๎ในชีวิตจริงในอนาคต           
ของนักเรียน เป็นการสร๎างแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต ได๎เรียนรู๎เพื่อน าไป
ตํอยอดกับการเรียนรู๎ในห๎องเรียนได๎เป็นอยํางดี นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเกมและนันทนาการท่ีวิทยากรประจ าฐาน
จัดขึ้นด๎วยความสุภาพเรียบร๎อย นักเรียนมีการจดบันทึกความรู๎ท่ีได๎รับในสมุดบันทึกของนักเรียน 
 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  นักเรียนมีจ านวนมาก สํงให๎การปฏิบัติกิจกรรมเข๎าฐานตํางๆ ใช๎ระยะเวลามากกวําท่ีก าหนด 
 -  นักเรียนระดับช้ันประถมปีท่ี4 ไมํสามารถเดินทางตามแผนท่ีได๎เอง ต๎องมีผ๎ูน าทางไปยังฐานตํางๆ 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

-  ควรปรับรูปแบบการเดินทางไกลของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยให๎มีลูกเสือรุํนพี่เป็นผ๎ูน าเดิน
ทางไกลยังฐานตํางๆ 
 -  ควรปรับระยะทางในการเดินทางไกลให๎เหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น เพื่อใหน๎ักเรียน
ลดความเหนื่อยล๎า และครูสามารถคอยก ากับติดตามควบคุมวินัยของนักเรียนได๎ดีขึ้น 
 
4. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง และผ๎ูด าเนินโครงการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ( 4.22) 
โดยการแยกรุํ นเข๎า คํายพักแรมระหวําง ลูกเสือเนตรนารีสามัญ และลูกเสือเนตรนารีสามัญรุํน ใหญํ                          
ท าให๎ผ๎ูด าเนินการดูแลนักเรียนได๎ท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น งํายตํอการดูแลติดตามในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (วําท่ีรต.หญิงพจนา ช่ืนจันทร์)               (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 / มีนาคม / 2563             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 

- นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมการไปทัศนศึกษาครบ  100 % 
- นักเรียนได๎รํวมรํวมกิจกรรมได๎รับความรู๎และประสบการณจ์ากการไปทัศนศึกษาตามสภาพจริง 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 -   
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 - นักเรียนได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพและเหมาะสมตามวัย 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  นักเรียน  ผ๎ูปกครอง  มีความพึงพอใจมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี)                  (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 / มีนาคม / 2563               ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 
ชื่อโครงการ ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานท่ีระดับม.1-3 ปีการศึกษา 2562  

แผนงาน พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤศจิกายน 2562  วันสิ้นสุดโครงการ  ธันวาคม 2562 
--------------------------------------------------------------- 

 
1. ผลการด าเนินงาน 
 ในการน านักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 270 คน ไปทัศนะศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานท่ี 
เป็นการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎เพื่อใช๎ได๎ในชีวิตจริงในอนาคตของนักเรียน เป็นการสร๎างแรงบันดาลใจในการด าเนิน
ชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต ได๎เรียนรู๎เพื่อน าไปตํอยอดกับการเรียนรู๎ในห๎องเรียนได๎เป็นอยํางดี นักเรียน
เข๎ารํวมกิจกรรมเกมและนันทนาการท่ีเจ๎าหน๎าท่ีจัดขึ้นด๎วยความสุภาพเรียบร๎อย นักเรียนมีการจดบันทึกความรู๎ท่ี
ได๎รับในสมุดบันทึกและใบความรู๎ของนักเรียน 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  การออกเดินทาง และการเดินทางกลับลําช๎ากวําก าหนดการ เนื่องจากเกิดฝนตกระหวํางการเดินทาง 
  
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

-  ควรมีการให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการเลือกแหลํงเรียนรูน๎อกสถานท่ี 
  
4. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง และผ๎ูด าเนินโครงการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ( 4.37) 
โดยนักเรียน สามารถน าโทรศัพท์มือถือมาได๎ ท าให๎สามารถถํายรูปแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆได๎ ซึ่งสามารถ                     
ใช๎ประกอบการเรียนและเก็บภาพความประทับใจตํอการเรียนรู๎นกสถานท่ีได๎ดี และนักเรียนประทับใจวัดแก๎ว
ประเสริฐมากท่ีสุด เนื่องจากได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ธรรมะจากศาสนะวัตถุจริง (นรก-สวรรค์) ท าให๎เข๎าใจได๎งําย 
เกิดความเกรงกลัวตํอบาป และได๎ท าบุญ และอยากให๎โรงเรียนพามาทัศนะศึกษาอีกครั้งในปีการศึกษาตํอไป
นอกจากนี้นักเรียนได๎เสนอแนะสถานท่ีเรียนรู๎บริเวณใกล๎เคียงเพิ่มเติม เชํน สุสานหอย อ.สวี 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (วําท่ีร.ต.หญิง พจนา ช่ืนจันทร์)                          (นายลักษไชย    มลอุํน) 
      30 / มีนาคม / 2563                     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพการอํานคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562  วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1. ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนมีพัฒนาการด๎านการอํานคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ อยูํในระดับ ดี และผ๎ูเรียนสามารถ           
น าทักษะท่ีเกิดขึ้นไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎จริง 
 
2. ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ยังมีนักเรียนอีกร๎อยละ 10 ไมํผํานการประเมินผลการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ ได๎ตาม
เป้าหมาย เนื่องจากนักเรียนกลํุมนี้ไมํสนใจเรียนลอกผลงานผ๎ูอื่น ขาดความพยายามในการอําน  คิดวิเคราะห์             
และเขียนส่ือความด๎วยตนเอง 
  
3. ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพฒันาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  จัดกิจกรรมสํงเสริมการขันแขํงทักษะการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความในระดับห๎องเรียนและ
ระดับโรงเรียนมากขึ้น เพื่อกระต๎ุนความสนใจของนักเรียน  
 
4. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  สามารถพัฒนาการอําน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความของผ๎ูเรียนได๎เป็นอยํางดี สํงผลให๎ครู
และนักเรียนมีความพึงพอใจกับการพัฒนาศักยภาพท้ังสามด๎าน และมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาไทย                 
ของนักเรียนมากกวําร๎อยละ 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นางสาวทองจันทร์ อุลมาร)                       (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 / มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ    พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  กีฬาสีโรงเรียน   
 -  กีฬาระดับอ าเภอ   
 -  กีฬาระดับจังหวัด ในโอกาสตํางๆ 
 -  กีฬาอนุบาลสายสัมพันธ์พํอแมํลูก 
 -  การแขํงขันฟุตบอล 
 -  การแขํงขันวอลเลย์บอล 

-  นักเรียนร๎อยละ 100  ได๎ออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 
-  นักเรียนทุกคนได๎ทดสอบสมรรถภาพทางกายปีละ ๑ ครั้ง 
-  นักเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  ในการแขํงขันกีฬาระดับตําง ๆ 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -   

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  การฝึกซ๎อมทักษะกระบวนการอยํางสม่ าเสมอ 
 -  การวางแผนการฝึกซ๎อมอยํางเป็นระบบ 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจและให๎การสนับสนุนในทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางนงค์เยาว์   สิทธิโยธี)                 (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30  / มีนาคม / 2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ    อนุรักษ์สํงเสริมงานใบตองและดอกไม๎   . 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562    วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนสามารถจัดดอกไม๎สดและดอกไม๎แห๎ง ท ากระทงใบตองและกระทงจากวัสดุธรรมชาติท่ีหาได๎จาก
ท๎องถิ่น เชํนดอกไม๎ หยวกกล๎วย ใบตอง กาบหมาก 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  นักเรียนขาดทักษะในการพับกลีบใบตอง 
-  นักเรียนขาดความรู๎ในการเก็บรักษาดอกไม๎สดและใบตองสด 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ควรมีการจัดประกวดกระทง เพื่อแสดงความสามารถของนักเรียน 

 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 

(นางพิริยา  ทองย๎อย)         (นายลักษไชย    มลอุํน) 
30 /  มีนาคม  /  2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ        สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1. ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 ได๎มีการสร๎างสวนพฤกษศาสตร์ คือ สวนวิทยาศาสตร์ขึ้นบริเวณหน๎าอาคาร
มัธยมศึกษา เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน และได๎เปล่ียนเป็นสวนสระน้ าในเวลาตํอมา 
 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  ขาดการประสานงานและเกิดการด าเนินงานซ้ าซ๎อนระหวํางโครงการท่ีมีขอบขํายงานทับซ๎อนและ
คล๎ายคลึง ท าให๎การด าเนินงานขาดความตํอเนื่อง 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

-  การท างานของโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มีขอบขํายงานทับซ๎อนและคล๎ายคลึงกับโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน และโครงการโรงเรียนนําอยูํ ผ๎ูด าเนินงานจึงเห็นควรให๎น าโครงการสวนพฤกษศาสตร์                    
เข๎าเป็นสํวนหนึ่งในโครงการโรงเรียนนําอยูํหรือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน เพื่อลดการซ้ าซ๎อนในการ
ด าเนินงาน และสํงเสริมให๎การพัฒนางานด๎านนี้ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  
4. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช๎สวนวิทยาศาสตร์ สามารถใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียนได๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (วําท่ีร.ต.หญิง พจนา ช่ืนจันทร์)                          (นายลักษไชย    มลอุํน) 
      30 / มีนาคม / 2562                     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ เรียนรู๎สํูอาชีพ  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562   วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1. ผลการด าเนินงาน 
 การปฏิบัติกิจกรรมเสร็จส้ินด๎วยความราบรื่นดี ทันตามก าหนดการท ากิจกรรมของโครงการท่ีก าหนดขึ้น 
นักเรียนให๎ความรํวมมือ และมีความกระตือรือร๎นในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง และมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู๎ในทุก
กิจกรรมก าหนดขึ้น นักเรียนได๎สัมผัสกับประสบการณ์ตรงในการในงานอาชีพการผลิตสินค๎า อันเป็นการให๎นักเรียน
ได๎เรียนรู๎เพื่อใช๎ได๎ในชีวิตจริงในอนาคตของนักเรียน และเป็นการสร๎างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพใน
อนาคต มีการบูรณาการวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีกับวิชาวิทยาศาสตร์ และศิลปะ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
แตํละด๎านของนักเรียนให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ได๎เรียนรู๎เพื่อน าไปตํอยอดกับการเรียนรู๎ในห๎องเรียนได๎
เป็นอยํางดี  
 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  นักเรียนมีจ านวนมากจึงไมํสามารถเรียนได๎ครบทุกกระบวนการจึงต๎องใช๎ระยะเวลามากกวําท่ีก าหนด 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

-  ควรปรับรูปแบบการกิจกรรม ให๎มีเนื้อหาทักษะครอบคลุมเพื่อลดระยะเวลา 
 

4. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง และผ๎ูด าเนินโครงการมคีวามพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในแตํละด๎านของนักเรียนให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ได๎เรียนรู๎เพื่อน าไปตํอยอดในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูรายงาน 
         (นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ)          (นางสาวภัทรา  นาคสิงห์) 
 30 / มีนาคม / 2563            30  / มีนาคม  / 2563 
 
                ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
                    (นายลักษไชย    มลอุํน) 
               ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ห๎องสมุดมีชีวิต    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานกิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิตสอดคล๎องกับแผนงานกลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับ
ประเภทของห๎องสมุดโรงเรียนวัดประสาทนิกร  มีดังนี้  
 1.  กิจกรรมสํงเสริมและรักการอําน มี 2 กิจกรรมยํอย คือ กิจกรรมรักการอําน และกิจกรรม                      

ป้ายไฟ 5 นาที มีปัญญา  ผลการด าเนินงานเป็นกิจกรรมด๎านการสํงเสริมรักการอําน และการใช๎เวลาวํางของ

นักเรียนให๎เป็นประโยชน์โดยการบันทึกส่ิงท่ีได๎อําน จากหนังสือตํางๆ และกิจกรรมป้ายไฟของห๎องสมุดจัดขึ้น น า

ผลจากการอํานลงในสมุดบันทึกรักการอําน ท าให๎นักเรียนรักอํานอํานมากขึ้น  นักเรียนสนใจในกิจกรรมสํงเสริม

และรักการอํานเป็นอยํางดี 

 2. กิจกรรม “คลินิกห๎องสมุด”  ผลการด าเนินงาน คือ ให๎พี่ๆอํานหนังสือให๎น๎องๆฟัง เปรียบเสมือนเป็น

คลินิกท่ีคอยให๎ค าแนะน าปรึกษาเวลาท่ีน๎องๆ อํานหนังสือไมํคํอยออก และน าผลสํงตํอมาให๎ครูเพื่อหาแนวทาง    

การคัดกรองนักเรียนท่ีอํานหนังสือไมํออกในล าดับตํอไป นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมและให๎ความสนใจเป็นอยํางดี 

 3. กิจกรรม “ชมโลกหนังสือ” ผลการด าเนินงาน คือ น าหนังสือใหมํออกมาจัดโชว์ในช้ันวางหนังสือ 

เพื่อให๎นักเรียนเข๎าเย่ียมชมโลกหนังสืออยํางตํอเนื่อง นักเรียนให๎ความสนใจเป็นอยํางดี 

 4. กิจกรรม “เลํานิทาน” ผลการด าเนินงาน คือ ให๎พี่ๆเป็นคนเลํานิทานให๎น๎องๆ ฟัง เป็นการสร๎าง

แรงจูงใจให๎นักเรียนมีสมาธิในการฟังเป็นการสร๎างบรรยากาศให๎ผ๎ูฟังเกิดจินตนาการ ท าให๎ผ๎ูฟังอยากอํานหนังสือ

มากขึ้น นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมให๎ความสนใจเป็นอยํางดี 

 5. กิจกรรม “ความรู๎หลากหลายจากป้ายนิเทศ”ผลการด าเนินงาน คือ น าข๎อมูลขําวสารตํางๆ ติดไว๎บน

บอร์ดป้ายนิเทศ ให๎นักเรียนท่ีเข๎ามาใช๎บริการห๎องสมุดได๎อําน และค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎จากป้ายนิเทศเป็นอีก

ชํองทางหนึ่งท่ีให๎ความรู๎กับนักเรียน ซึ่งสํงผลให๎ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมนี้สนใจเป็นอยํางดี 

 6. กิจกรรมวันส าคัญ มี 5 กิจกรรมยํอย ดังนี้  1.กิจกรรมวันสุนทรภูํ 2.วันภาษาไทยแหํงชาติ 3.วันแมํ

แหํงชาติ  4.วันลอยกระทง  5.วันคล๎ายวันพระราชสมภพรัชกาลท่ี 9  ผลการด าเนินงานกิจกรรมของวันส าคัญ

ตํางๆ คือ ให๎นักเรียนได๎เข๎ากิจกรรมแตกตํางกัน ดังนี้ ในระดับช้ันอนุบาล ท ากิจกรรมระบายสีภาพ ระดับช้ัน              

ป.1- ป.3 ท ากิจกรรมคัดลายมือพร๎อมระบายสีภาพ ระดับช้ัน ป.4 - 6 ท ากิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพเขียน

เรียงความ ออกแบบการ์ด คัดลายมือพร๎อมระบายสีภาพ ระดับช้ันมัธยม 1 – 3  ท ากิจกรรม  เขียนเรื่องจากภาพ 

เขียนเรียงความ ออกแบบการ์ด คัดลายมือพร๎อมระบายสีภาพ วาดภาพ  การเข๎ารํวมกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนให๎

ความสนใจเป็นอยํางดี  
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 ผลการด าเนินงานโครงการห๎องสมุดมีชีวิต พบวําคณะครู นักเรียนให๎ความสนใจและให๎ความรํวมมือใน
การเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นอยํางดี  ดูได๎จากช้ินงานและผลงานจากการประกาศรางวัล  รวมไปถึงห๎องสมุดได๎รับ
รางวัลสํงเสริมรักการอํานอยํางตํอเนื่อง  5 ปี 
 
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 - โต๏ะ เก๎าอี้ และพื้นท่ีใช๎สอยน๎อย ไมํเพียงพอ 
 
3.  ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 - ส าหรับปีการศึกษา 2563 ทางคณะท างานห๎องสมุดจะจัดกิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุดเพิ่มเติมขึ้น     
เพื่อให๎นักเรียนทุกระดับช้ันได๎เข๎าใช๎บริการห๎องสมุดโดยหมุ นเวียนเข๎ามาท ากิจกรรมห๎องสมุด สํงเสริม                     
ด๎านการอําน และสร๎างบรรยากาศห๎องสมุดมีชีวิต 
 
4.  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 - คณะครู นักเรียนทุกระดับช้ัน มีความพึงพอใจเป็นอยํางมากในการจัดกิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต                  
ในครั้งนี้  สังเกตได๎จาก คณะครู นักเรียน ให๎ความสนใจ ให๎ความรํวมมือ เข๎ารํวมทุกกิจกรรมท่ีทางห๎องสมุดจัดขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน              ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางสุภาวดี  พักกระสา)                 (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 /  มีนาคม  / 2563         ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ          ประชาธิปไตยในโรงเรียน  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับทุกประเภท   . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562   วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 โครงการประชาธิปไตยด าเนินการด๎วยการสร๎างหลักการความเป็นประชาธิปไตย ให๎เกิดขึ้นกับนักเรียนใน
โรงเรียน และสังคม ให๎นักเรียนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และรู๎จักหน๎าท่ีและการรักษาสิทธิของตนเองรู๎จัก
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และไมํละเมิดกฎระเบียบ ของโรงเรียนท่ีได๎ก าหนดไว๎  ซึ่งหลักของการปฏิบัติตามหลัก
ความเป็นประชาธิปไตย จะสามารถท าให๎นักเรียนมีความเคารพซึ่งกันและกัน และสามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ และสามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 - นักเรียนท่ีเป็นกรรมการสภานักเรียนขาดความเป็นผ๎ูน า 

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 - การฝึกความเป็นผ๎ูน าและความกล๎าแสดงออกในการท ากิจกรรมตําง ๆ 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

- นักเรียนให๎ความสนใจ เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการแสดงความเป็นประชาธิปไตย และมี
ความพึงพอใจและยอมรับในหลักความเป็นประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งประธานนักเรียนได๎เป็นอยํางดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน                    ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นางสาวฉันธิณี รัตนพันธ์)                   (นายลักษไชย    มลอุํน) 
      30 /  มีนาคม  /  2563                     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  ธนาคารโรงเรียน   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562   วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  นักเรียนได๎รับความรู๎เรื่องการออมเงิน 
 -  นักเรียนมีการออมเงินทุกวัน โดยครูประจ าช้ันเป็นผ๎ูรับฝาก 
 -  ตรวจสอบบัญชีทุกเดือน  รายงานผ๎ูปกครองทราบภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  นักเรียนบางคนยังไมํเข๎าใจในการฝึกการออม 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ควรจัดกิจกรรมธนาคารโดยนักเรียนเป็นผ๎ูด าเนินการและนักเรียนสามารถใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎แบบครบ
วงจร 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

-  ผ๎ูปกครอง  นักเรียนให๎ความพึงพอใจเป็นอยํางมาก เมื่อต๎องการใช๎เงินออมสามารถน าไปใช๎ได๎ในทันที 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูรายงาน  ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี)         (นายลักษไชย   มลอุํน) 
        30 /  มีนาคม  /  2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

19 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลํุมสาระ 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562    วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาบางกลํุมสาระเรียนรู๎เพิ่มสูงขึ้น 
 -  ผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกวําระดับประเทศ 
 -  ผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ ต่ ากวําระดับประเทศ 
 -  -  ผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ยัง             
ต่ ากวําระดับประเทศ แตํเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ผลการทดสอบระดับชาติ ในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกวําระดับโรงเรียน 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  นักเรียนบางสํวนขาดความรับผิดชอบในหน๎าท่ี ขาดความกระตือรือร๎นในการใฝ่รู๎ใฝ่เรียน ศึกษาค๎นคว๎า
ความรู๎ และไมํเห็นความส าคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  สํงเสริม แนะน า และกระต๎ุนให๎นักเรียนเกิดความสนใจ   กระตือรือร๎นเอาใจใสํในการเรียน                         
รู๎จักรับผิดชอบตนเองในการเรียนและศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

 - ผ๎ูเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ  
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
           (นางราตรี  สมบัติ)                 (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 /  มีนาคม  /  2563                      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ห๎องเรียนคํูขนานออทิสติก   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม  2563  

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 1.1 นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการผําน ร๎อยละ 100 ตามศักยภาพนักเรียนรายบุคคล   
 1.2 ผ๎ูปกครองสามารถน ากระบวนการเรียนรู๎ไปพัฒนาตํอเนื่องจากโรงเรียนสํูบ๎าน ผําน ร๎อยละ 80 

1.3 ผ๎ูปกครอง คุณครู นักเรียนในช้ันเรียนปกติให๎การยอมรับนักเรียนท่ีมีความบกพรํอง  
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

2.1 นักเรียนท่ีมีความบกพรํองทางสติปัญญามารํวมเรียนท าให๎นักเรียนท่ีบกพรํองทางสติปัญญาเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีไมํพึงประสงค์ (กรณีเข๎าเรียนเต็มวัน) ท าให๎นักเรียนบกพรํองทางสติปัญญามีพฤติกรรมท่ีถดถอย 

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

3.1 นักเรียนท่ีมีความบกพรํองทางสติปัญญาและนักเรียนท่ีมีความบกพรํองด๎านอื่นท่ีสามารถเรียนรวมได๎
ให๎เข๎าเรียนกับเพื่อนนักเรียนตามช้ันเรียนปกติ    เพราะจะได๎มีการเลียนแบบการใช๎ชีวิตและทักษะภาษาและการ
ส่ือสารกับนักเรียนปกติได๎ 

 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 4.1 ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ ผํานร๎อยละ 100 อยูํในระดับดีมาก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
          ( นางชุลีพร  อิสโร )                            ( นายลักษไชย   มลอุํน ) 
        30 / มีนาคม / 2563             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษสํูโลกกว๎าง    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม   2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนให๎ความรํวมมือ และสนใจในกิจกรรมทางภาษา มีสํวนรํวมในกิจกรรมในโรงเรียน และกิจกรรม
แขํงขันทักษะในระดับเขตพื้นท่ี 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 นักเรียนบางกลํุมยังขาดทักษะในการฟัง ไมํมีสมาธิ เนื่องจากบางกิจกรรมจัดส าหรับนักเรียนกลํุมใหญํ 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 จัดกิจกรรมเป็นกลํุมยํอย ๆ ให๎ครูได๎ดูแลนักเรียนได๎ท่ังถึง 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 มีความพึงพอใจในระดับดี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางสาวกรรณิการ์ นาคะวัจนะ)         (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563                     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

22 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ขับเคล่ือนการคิดสํูห๎องเรียน  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 1.1    มีการด าเนินงาน /โครงการ / กิจกรรม 
  -  ประชุมจุดประกายการพัฒนาการคิดสํูห๎องเรียน 
  -  ประชุมปฏิบัติการวางแผนงานการด าเนินงาน 
  -  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นการคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  ปรับสภาพห๎องเรียนและบริเวณโรงเรียนท่ีเน๎นการคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  จัดกิจกรรมคํายพัฒนาศักยภาพทางความคิด 
  -  น าเสนอผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู๎ 

1.2   ไม่ได้ด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   เพราะ 
- 
 

2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
           -   

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ควรให๎ทุกห๎องเรียนรํวมมือปรับสภาพห๎องเรียนให๎สอดคล๎องกับการจัดการเรียนรู๎ 
 -  ควรกระต๎ุนให๎ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎องรํวมมือกันด าเนินโครงการให๎บรรลุเป้าหมาย 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

- ครูทุกคมมีความพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะการคิด 
- ครูทุกคนมีความพึงพอใจในผลการเรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน      ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ)                          (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ อนุรักษ์อักษรไทย  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562     วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนมีลายมือถูกต๎อง สวยงาม 
 2. นักเรียนท างานสะอาดเรียบร๎อย รักการเขียน  เพลิดเพลินจากการเขียน 
 3. นักเรียนสามารถแขํงขันทักษะการคัดลายมือได๎ล าดับต๎น ๆ ในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 - นักเรียนบางสํวนยังขาดสมาธิในการเขียน ขาดความต้ังใจ  มีความอดทนน๎อย  เขียนสวยในชํวงแรก สัก
ระยะจะเกิดการเมื่อยล๎าจากการเขียน คุณครูยังสนใจน๎อย  ให๎ความส าคัญกับการเขียนน๎อย 
 - นักเรียนขาดความรับผิดชอบด๎านการเขียน 

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 - นักเรียนต๎องมีสมาธิมากขึ้น  คณะครูทุกวิชาต๎องให๎ความส าคัญกับการเขียนภาษาไทย 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 - นักเรียนพึงพอใจร๎อยละ 90 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางศรีวิลัย   มลอุํน)           (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

24 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  เดิน-วิ่ง  สมาธิวิสาขะพุทธบูชา   
แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562   วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  ประชาชนท่ัวไปและนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชาประมาณ  700  คน 
 -  ประชาชนและนักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎  ความเข๎าใจ  และมีเจตคติท่ีดีตํอการออกก าลังกาย      
ท่ีควบคํูกับการมีสมาธิ 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  การประสานงานกับหนํวยงานราชการ  องค์กรในพื้นท่ีให๎มากขึ้น 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

-  ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจเป็นอยํางยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางนงค์เยาว์   สิทธิโยธี)                 (นายลักษไชย    มลอุํน) 
       30 / มีนาคม  /  2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

25 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  สํงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
  - นักเรียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก๎ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
  - นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
  - นักเรียนสามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางดี 
   - นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติงานด๎วยตนเอง สํงผลให๎นักเรียนสามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู๎ได๎ดีขึ้น 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

- นักเรียนบางสํวนขาดความสนใจใฝ่รู๎ มีความบกพรํองทางการคิดวิเคราะห์ท าให๎ต๎องใช๎เวลาในการ
อธิบายเป็นเวลานาน และนักเรียนไมํกลับไปทบทวนและท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
- หลังเลิกเรียนให๎นักเรียนมีเวลาเรียนซํอมเสริมและฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์มากขึ้น  

 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 - ครูทุกคนในกลํุมสาระคณิตศาสตร์ชํวยกันปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองเพื่อให๎การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให๎ประสบผลส าเร็จ ท าให๎นักเรียนมีความสนใจ เจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
รวมท้ังมีความสามารถทางคณิตศาสตร์มากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
     (นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ)                           (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 / มีนาคม/ 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

26 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ วงดนตรีประจ าห๎อง    
แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 จากจุดมุํงหมายของโครงการท่ีคาดหวังให๎นักเรียนมัธยมทุกห๎องเรียนสามารถท าวงดนตรีได๎ในทุกห๎อง แตํ
เมื่อส้ินสุดโครงการมีนักเรียนจ านวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.16 ท่ีมีศักยภาพสามารถเลํนวงสตริงได๎  

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  ครูไมํมีเวลาสอนวงสตริงเพียงพอ  เนื่องจากเวลาท่ีใช๎สอนต๎องแบํงจากวงโยธวาทิตและวงลูกทํุง 
-  สถานท่ีไมํเพียงพอ เนื่องจากมีห๎องดนตรี 1 ห๎อง ต๎องแบํงใช๎กับวงโยธวาทิตและวงลูกทํุง 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  อยากได๎เวลาสอนดนตรีเพิ่ม เชํน ให๎มีวิชาดนตรีเพิ่มเติม 
 -  อยากได๎ห๎องซ๎อมดนตรีเพิ่ม จะได๎ไมํแบํงซ๎อมดนตรี และไมํรบกวนห๎องเรียนอื่น 
 -  อยากได๎ครูหรือวิทยากรชํวยสอน 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 - ผ๎ูปกครองและครูประจ าช้ันมีความพึงพอใจจากการท่ีนักเรียนได๎แสดงความสามารถ สังเกตจากการให๎
ความรํวมมือในวันท่ีนักเรียนเลํนดนตรี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ์)                 (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 / มีนาคม  /2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

27 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ วงโยธวาทิต   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนสามารถเลํนเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิตได๎มากขึ้น ได๎น าเอาเครื่องดนตรี Euphonium และ 
Mellophone  มาใช๎งานเพิ่มจากปีการศึกษาท่ีผํานมา 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  - มีเวลาในการหัดเครื่องดนตรีน๎อย เพราะครูต๎องแบํงเวลาไปสอนวงลูกทํุง  และวงสตริง  ท าให๎นักเรียน
ไมํได๎รับความรู๎อยํางเต็มท่ี 
 - ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดนตรีรุํนเกํา เชํน  Tenor Saxophone ไมํดี ใช๎แล๎วช ารุดงําย 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 - เพิ่มเวลาสอนดนตรีให๎มากขึ้นและน ามาคิดเป็นช่ัวโมงเรียน เชํน วิชาดนตรีเพิ่มเติม  หรือมีวิทยากร
เพิ่มข้ึน 
 - ซํอม หรือ จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีได๎มาตรฐาน 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

นักเรียนมีความสุขกับการเลํนดนตรี ผ๎ูปกครองให๎การสนับสนุนอยํางดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ์)                 (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 /  มีนาคม  / 2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

28 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  สํงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562     วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 

 -  เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎  เห็นความส าคัญของการเรียน มีความกล๎าแสดงออก
มากขึ้น  น าประสบการณ์ที่ได๎รับจากการเรียนรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีความสนุกสนานรําเริง
ตามวัย 
 -  ผ๎ูปกครองเห็นความส าคัญในการบุตรหลานมาโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอ 
 -  ผ๎ูปกครองให๎ความรํวมมือในการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนและให๎การสนับสนุน
ในเรื่องตําง ๆ เพื่อให๎เด็กปฐมวัยมีความพร๎อมในทุก ๆ ด๎าน  
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 -  ผ๎ูปกครองยังเสียสละเวลาไมํเพียงพอที่จะดูแลบุตรหลาน 
 -  ผ๎ูปกครองเล้ียงเด็กด๎วยมือถือ ไมํให๎ค าแนะน าถูกต๎องแกํเด็ก 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 -  ติดตามความเคล่ือนไหวของเด็กอยํางสม่ าเสมอ โดยออกเป็นจดหมายขําวให๎ผ๎ูปกครอง 

 -  รับรู๎ขําวสารของโรงเรียนและสามารถน าไปแนะน าบุตรหลานของตน 
 

4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

 -  ผ๎ูปกครองมีความพึงพอใจที่โรงเรียนได๎ดูแลบุตรหลานของเขาเป็นอยํางดีและมีคุณภาพ  
ร๎อยละ  92 

 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางนันทนา  แพละออง)                     (นายลักษไชย   มลอุํน) 
        30 / มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

29 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ดนตรีไทย  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 - นักเรียนได๎รํวมการแขํงขันทักษะวิชาการ ได๎รับรางวัลในระดับเขตพื้นท่ี และเป็นตัวแทนไปแขํงขันใน
ระดับภาคใต๎ 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - นักเรียนยงัให๎ความสนใจในการเลํนดนตรีไทยน๎อย   
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  - การประชาสัมพันธ์  
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

- นักเรียนมีภาคภูมิใจในรางวัลท่ีได๎รับท้ังระดับเขตพื้นท่ีและระดับภาคใต๎ 
- ผ๎ูปกครองภูมิใจในตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน            ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต)                 (นายลักษไชย    มลอุํน) 
       30 /  มีนาคม  / 2563                  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

30 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ   นิทรรศการศิลปะกับชีวิต    .  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562    วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 ไมํได๎ด าเนินโครงการ 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ความพร๎อมในการจัดกิจกรรม  เพราะมีกิจกรรมอื่นๆท่ีหลากหลายแล๎วด๎วย 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  เปล่ียนโครงการ 
 

 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

 - 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นายจิตตินันท์  แก๎วผอม)                          (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30/  มีนาคม  /  2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

31 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ เบเกอรี่สํูอาชีพ   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนได๎เรียนรู๎ในการท าขนม และสามารถลงมือปฏิบัติเองได๎ เลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์เบเกอรี่ได๎ถูกต๎อง 
และน าไปสํูการประกอบอาชีพในอนาคต  

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  วัตถุดิบเบเกอรี่บางอยํางมีราคาสูง   
 -  นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเตรียมของ 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 นักเรียนควรมีสมุดจดสูตร และบันทึกงานตําง ๆ 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
         (นางพิริยา ทองย๎อย)                 (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 / มีนาคม / 2563                        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

32 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ กํอต๎นกล๎าภาษาพรรษา   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนระดับช้ัน ป1-3 ได๎ฝึกทักษะการอํานค าศัพท์พื้นฐานจากสมุดแบบฝึกอํานค าศัพท์ทุกคน 
          2. นักเรียนช้ัน ป.1-3 ร๎อยละ 80 มีทักษะด๎านการอํานค าศัพท์พื้นฐาน 
          3. นักเรียนช้ัน ป.1-3 ทุกคนสามารถอํานค าศัพท์พื้นฐานและบอกความหมายได๎ร๎อยละ 80 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  นักเรียนบางคนขาดเรียนบํอยท าให๎อํานไมํได๎ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  แบบฝึกควรมีสีสันท่ีสวยงาม  
          -  หน๎าปกแบบควรใช๎กระดาษแข็ง 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  นักเรียนมีความสนุกสนานในการอํานภาษาอังกฤษ 
          -  นักเรียนชอบหยิบแบบฝึกค าศัพท์พื้นฐานมาอํานและระบายสีภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์)                   (นายลักษไชย    มลอุํน) 
      30 / มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

33 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ประติมากรรม   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562   วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 ได๎ด าเนินการฝึกสอนตามโครงการ โดยให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนทักษะการปั้น และเรียนรู๎กระบวนการงานปั้น 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  นักเรียนให๎ความสนใจน๎อย 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  น านักเรียนไปยงัแหลํงเรียนรู๎ หรือเชิญวิทยากรมาสอนเสริมเพิ่มเติมประสบการณ์  

 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
     (นายจิตตินันท์  แก๎วผอม)         (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 / มีนาคม / 2563             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

34 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ    กีฬาเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 

1.  ผลการด าเนินงาน 

 นักเรียนระดับปฐมวัยมีสุขภาพกาย  สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  รักการออกก าลังกายและ   
มีการให๎เด็กออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ ท าให๎ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายได๎มาตรฐานตาม  
ที่กระทรวงก าหนด  เมื่อน าเด็กไปรํวมการแขํงขันภายนอกก็ได๎ผลการแขํงขันเป็นที่นําพอใจของ     
ทุกฝ่าย 
 
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  นักเรียนขาดความอดทนในการเข๎ารํวมการฝึกซ๎อมหรือการท ากิจกรรมตําง ๆ 

 -  เด็กเลือกกินอาหารที่ไมํคํอยมีประโยชน์ ท าให๎บางสํวนรํางกายยังขาดความแข็งแรง 

 

3.  ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีควรแก้ไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 -  ปลูกฝังความอดทนในการท ากิจกรรมตําง ๆ ให๎แกํเด็กปฐมวัย 

 -  ปลูกฝังในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เสริมสร๎างความแข็งแรง         

ให๎แกํรํางกาย 

 

4.  ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 -  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2,3 ร๎อยละ 93 มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่คณะครูจัดให๎และ

เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความสนุกสนาน 

 -  ผ๎ูปกครองให๎การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมและมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมที่ทาง 

โรงเรียนจัดให๎กับบุตรหลาน 
   
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางนันทนา  แพละออง)                 (นายลักษไชย    มลอุํน) 
       30 / มีนาคม / 2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ หนูน๎อยรักการอําน  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอําน 
 -  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียน 
 -  เด็กปฐมวัยสามารถพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นขณะเลํานิทาน 
 -  เด็กปฐมวัยกล๎าแสดงออกในการเลํานิทานหน๎าเสาธง 
 -  เด็กปฐมวัยเกิดจินตนาการจากการอําน 
 -  เด็กปฐมวัยสามารถอํานหนังสือนิทานรํวมกับผ๎ูปกครอง  
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -   เด็กปฐมวัยขาดจินตนาการในการวาดภาพ 
 -   เด็กปฐมวัยจ าเนื้อหาในนิทานไมํคํอยได๎ท าให๎การแสดงการเลํานิทานติดขัดในบางชํวง 
 -   เด็กปฐมวัยบางคนไมํเก็บหนังสือนิทานเข๎าท่ีให๎เรียบร๎อย ไมํรักษาหนังสือนิทาน ขีดเขียนหนังสือนิทาน
เลอะเทอะ ท าให๎หนังสือนิทานเกิดการช ารุด เสียหาย 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -   ครูควรฝึกให๎เด็กวาดภาพจากนิทานบํอยๆ โดยใช๎เส๎นพื้นฐานมาชํวยในการจัดการเรียนรู๎   
 -   ครูควรขยายเวลาในการฝึกการเลํานิทานให๎มากกวํานี้เพื่อให๎การเลํานิทานเป็นไปอยํางราบรื่น 
 -   ครูควรสร๎างข๎อตกลง ข๎อควรระวัง และการดูแลรักษาหนังสือนิทานให๎ชัดเจน 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -   การจัดกิจกรรมโครงการหนูน๎อยรักการอําน โดยได๎รับความรํวมมือจากนักเรียน คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกทําน ท าให๎กิจกรรมส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 

 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
  (นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ)                  (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 /  มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  สํงเสริม  พัฒนาการท้ัง 4 ด๎านของเด็กปฐมวัย  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 1. ปฐมวัยได๎รับพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเต็มศักยภาพ มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตสมบูรณ์ 
  2. เด็กปฐมวัยได๎พัฒนาทักษะความรู๎จากการใช๎ประสบการณ์ตรง ผํานประสาทสัมผัสท้ังห๎า 
 3. เด็กปฐมวัยสนใจ ช่ืนชม และรํวมกิจกรรมด๎วยความมั่นใจ กล๎าแสดงออก รําเริงแจํมใส 
 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอเพื่อน ครู และผ๎ูอื่น 
 
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  การเปล่ียนฐานกิจกรรมของนักเรียนยังขาดการจัดการบริหารจัดการท่ีดี 
 
3.  ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  ควรมีครูประจ าฐานอยํางน๎อยสองคนเพื่อน านักเรียนไปเปล่ียนฐานกิจกรรมตํอไป 
 
4.  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
  -  การจัดกิจกรรมโครงการสํงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด๎านของเด็กปฐมวัย โดยได๎รับความรํวมมือจาก
นักเรียน  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกทําน  ท าให๎กิจกรรมส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
   (นางสาวกัลยาณี  แก๎วสวัสด์ิ)        (นายลักษไชย    มลอุํน) 
       30 /  มีนาคม / 2563               ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ สืบสานมนต์เสนํห์ลูกทํุง    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 ปีนี้วงลูกทํุงโรงเรียนได๎รับรางวัลชนะ เหรียญทอง ระดับชาติ การแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 96 
นักเรียนมีความสุขท่ีได๎เลํนดนตรี มีเพลงเก็บ 4 – 5 เพลงท่ีสามารถใช๎ในงานอื่น ๆ ได๎ นักเรียนหัดเพลงรวดเร็วมาก
ขึ้น ใช๎เวลาประมาณ 4 – 5 วัน 

 
2.  ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  เพลงลูกทํุงไมํมีการรวบรวมไว๎อยํางเป็นระบบ ไมมํีหลักสูตรการศึกษาเพลงลูกทํุงรวมท้ังไมํมีโน๏ตเพลงท่ี
ละเอียดเผยแพรํอยํางจิงจัง ท าให๎การเอาเพลงลูกทํุงมาศึกษา มาหัด เป็นเรื่องยาก การจะหัดเพลงลูกทํุงได๎แตํละ
เพลง จะต๎องเริ่มจากการที่ครูผ๎ูสอนต๎องไปแกะโนต๎เพลงมาจากเสียงต๎นฉบับ ซึ่งครูก็ไมํคํอยมีเวลาเนื่องจากมีหน๎าท่ี
ในการสอนแตํละคนเรียน ท าให๎การท าโน๏ตเพลงท าได๎ช๎ามาก 
 
3.   ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
   ให๎ครูมีภาระงานสอนในคาบเรียนน๎อยลง หรือไมํหลากหลายเชํน ป.1 – ม.3 ซึ่งแตํละระดับช้ันมีเนื้อหาท่ี
แตกตํางกัน ท าให๎มีภาระในการเตรียมสอนหนักมากแล๎ว ท าได๎ไมํดี หรือจ๎างคนท าโน๎ตขึ้นมาก็สามารถลดภาระครู
ในสํวนนี้ได๎มาก  
 
4.  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
  ผ๎ูปกครอง มีความพอใจมากในการท่ีลูกๆ ได๎มาท ากิจกรรมตรงนี้ พร๎อมสนับสนุนกิจกรรมเต็มท่ี   
  
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ์)                  (นายลักษไชย   มลอุํน) 
        30 / มีนาคม  / 2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพผ๎ูเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562   วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  และมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3 มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์คือผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงกวํา
ระดับประเทศ  และผ๎ูเรียนได๎พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผํานกิจกรรม
การเรียนรู๎นอกห๎องเรียนในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ อพวช.  และนักเรียนมีศักยภาพด๎าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นโดยผํานการฝึกซ๎อมเพื่อแขํงขันทักษะทางวิชาการท้ังในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ   รวมท้ังนักเรียนสามารถน าความรู๎ท่ีได๎จากการเรียนรู๎ในห๎องเรียนไปประยุกต์ใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎และการสอบแขํงขันเข๎าเรียนตํอในระดับมัธยมศึกษา  การสอบวัดและประเมินผลของโครงการ
ตําง ๆ เชํน สสวท มีผลการด าเนินงานท่ีส าเร็จลุลํวง 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมอาทิเชํนการด าเนินกิจกรรมคํายทางวิชาการซึ่งในปีการศึกษานี้
ได๎ปรับรูปแบบของกิจกรรมเป็นการเข๎าชมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ  อพวช.  จัดขึ้นท่ี
โรงเรียนสวนศรีวิทยา  พบวํามีปัญหาในเรื่องของจ านวนนักเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการมีจ านวนมากจึงท าให๎การเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํท่ัวถึงและไมํเพียงพอกับความต๎องการในการเข๎าชมนิทรรศการในแตํละฐานการเรียนรู๎   และใน
สํวนของการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของผ๎ูเรียนด๎านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีพบวํานักเรียนยังต๎องได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาความสามารถให๎มากกวํานี้โดยสังเกตได๎จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)ท่ียังไมํสูงเทําท่ีควร  รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีคําเฉล่ียท่ีไมํเป็นไป
ตามเป้าหมาย   และในสํวนของกิจกรรมคํายคณิตศาสตร์ไมํมีการด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษานี้ 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 ในสํวนของการด าเนินกิจกรรมคํายทางวิชาการท้ังวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เห็นควรให๎จัดสรรเวลา
และจ านวนนักเรียนในการเข๎ารํวมกิจกรรมให๎มีความหมาะสมกับความต๎องการในการเข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอนักเรียน   และการพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนในด๎านตําง ๆ ท้ังการติวเข๎มเพื่อสอบแขํงขันตําง ๆ  
การทดสอบระดับชาติ  การแขํงขันทักษะทางวิชาการควรกระต๎ุนนักเรียนให๎เห็นความส าคัญและให๎ความสนใจใน
การท ากิจกรรมตําง ๆให๎มากขึ้น   และด๎านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านการเรียนพบวํานักเรียนยังขาดความ
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รับผิดชอบในการสํงงาน ท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการไมํเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา  ต๎องกระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนมี
ความรับผิดชอบมากกวํานี้ 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -6  และมัธยมศึกษาปีท่ี  1 -3                   
ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางสาวอรอนงค์  อํองไลํ)                      (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563                        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562     วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนไปเรียนรู๎ที่สวนลุงค านึง นักเรียนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการท าสวนผสมเป็นอยํางดี  และได๎ทดลอง
การท าปุ๋ยชีวภาพ 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 - 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  นักเรียนควรได๎รับการถํายทอดความรู๎ตลอดกระบวนการ 
 

4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
-  อยูํในระดับดีมาก 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นายจิตตินันท์  แก๎วผอม)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
      30 /  มีนาคม  /  2563                        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ   สํงเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทุกระดับช้ันสํูความเป็นเลิศ    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562   วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  ได๎ผลเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  นักเรียนได๎พัฒนาความสามารถประสบความส าเร็จตาม
ศักยภาพของนักเรียน   
 -  นักเรียนผํานการคัดเลือกการแขํงขันทักษะวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับโรงเรียน ระดับ
เครือขําย ระดับเขตพื้นท่ี และระดับภาค ซึ่งได๎รับรางวัลในระดับตําง ๆ มากมาย (เอกสารอ๎างอิงจากการสรุปผล
การแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69) 
 -  นักเรียนมีทักษะและมีประสบการณ์สามารถน าความรู๎ท่ีได๎รับน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตและใช๎
ในการศึกษาตํอระดับท่ีสูงขึ้น  

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -   
 

4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
-  ได๎รับความรํวมมือและสนับสนุนจากผ๎ูบริหาร คณะครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และชุนอยํางดี ทุก ๆ ฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจมาก 
 

 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
         (นางราตรี  สมบัติ)         (นายลักษไชย    มลอุํน) 
     30 /  มีนาคม  /  2563    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ด๎วยเทคโนโลยีผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)                
ท าใหน๎ักเรียนมีทักษะในการเรียนรู๎ ได๎เป็นอยํางดี และมีเครือขํายสถานศึกษา เข๎ารํวมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) หลายสถานศึกษา 
  
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ด๎วยเทคโนโลยีผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   
ระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตจะต๎องมีประสิทธิภาพ 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เครือขํายคอมพิวเตอร์ให๎สามารถใช๎งานได๎อยูํเสมอ  
 

4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
- ทุกฝ่ายพึงพอใจ  ได๎รับการตอบรับ ชํวยเหลือ เป็นอยํางดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นายกฤติเดช ศาริตวรรธน์)         (นายลักษไชย    มลอุํน) 
     30 /  มีนาคม  /  2563    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 1.  เด็กปฐมวัยได๎พัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเต็มศักยภาพ 

2.  เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจ ช่ืนชมและรํวมกิจกรรมด๎วยความมั่นใจ กล๎าแสดงออก 
3.  เด็กปฐมวัยได๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได๎ด๎วยตนเอง 
4. เด็กปฐมวัยได๎เรียนรู๎การทดลองวิทยาศาสตร์แบบใหมํ 
 

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  ปัญหาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมไมํเพียงพอตํอความต๎องการของเด็ก
ท าให๎เด็กบางคนไมํได๎ท ากิจกรรม 
 
3.  ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  เพิ่มจ านวนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให๎เพียงพอกับเด็กในการจัดกิจกรรมครั้งตํอไป 
 
4.  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

-  การจัดกิจกรรมโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ได๎รับความรํวมมือจากนักเรียน  คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกทําน  ท าให๎กิจกรรมส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
       (นางอรพินท์  จีนกิ้ม)                  (นายลักษไชย    มลอุํน) 
      30 /  มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม   2562 วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 

1.  เด็กปฐมวัยได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญ 
2.  เด็กปฐมวัยมีความรู๎และความเข๎าใจในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
3.  เด็กปฐมวัยมีทักษะการไหว๎ท่ีถูกต๎อง 
4. เด็กปฐมวัยรู๎จักขนมไทยและลงมือปฏิบัติจริงในการท าขนมไทย 

 
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  การละเลํนพื้นบ๎าน วัสดุอุปกรณ์การท ากิจกรรมมีน๎อยไมํเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
 
3.  ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  เพิ่มจ านวนวัสดุอุปกรณ์ให๎เพียงพอกับจ านวนเด็กและจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและนําสนใจเพิ่มมากขึ้น 
 
4.  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  การจัดกิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ได๎รับความรํวมมือจากนักเรียน  คณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกทําน  ท าให๎กิจกรรมส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
       (นางสาวรัตติยา  ทองสุข)                  (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 /  มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ หนูน๎อยรักสุขภาพ  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 เด็กปฐมวัยที่สุขภาพรํางกายแข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  และป้องกันการติด
เช้ือโรคตํางๆ การสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาพรํางกายท่ีแข็งแรงและฝึกให๎เด็กได๎รู๎จักความสะอาดกํอนรับประทาน
อาหารกลางวันหรือจะหยิบอะไรเข๎าปาก ต๎องล๎างมือทุกครั้งเพราะมือเป็นตัวน าพาเช้ือโรคตําง ๆ  และจะต๎องแปรง
ฟันกํอนเข๎านอนตอนบําย เด็กๆมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยท่ีถูกต๎องในชีวิตประจ าวัน 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  เด็ก ๆ จะชอบวางแก๎วน้ า  แปรงสีฟันท้ิงท่ีห๎องน้ า  และไมํเก็บรักษาของใช๎สํวนตัวของตนเอง ปัญหา
แก๎วน้ าและแปรงสีฟันของเด็กจะหายบํอย 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ครูประจ าช้ันต๎องน าเด็กไปล๎างมือ ล๎างหน๎า และแปรงฟัน อยําปลํอยให๎เด็ก ๆ ไปแปรงฟันตามล าพัง
เพราะเด็กปฐมวัยจะชอบเลํนน้ ากับเพื่อนในห๎องน้ า และชอบเลํนน้ าจนเส้ือผ๎าเปียกหมด 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 - เด็กปฐมวัยมีสุขภาพรํางกายท่ีแข็งแรง  มีสุขอนามัย และสุขนิสัยท่ีดีในการด าเนินชีวิตประจ าวันได๎  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
     (นางสาวสุวรรณี  แก๎วเพ็ชร)                  (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 /  มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ คลีนิกภาษา  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานโครงการ  ซึ่งพบวํานักเรียนให๎ความสนใจและเข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการ
อํานและการเขียนของคลินิกภาษาเป็นอยํางดี ดูได๎จากภาระงาน ช้ินงานและผลงานนักเรียน ซึ่งรวมไปถึงการ
พัฒนาทักษะด๎านการอําน – การเขียน ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรํองท่ีการอํานช๎า และการเขียนท่ีไมํเรียบร๎อย 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ชํวงเวลาในการจัดท ากิจกรรมในการรวมตัวของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมมีจ ากัด เนื่องจากนักเรียนเดินทาง
กลับบ๎านด๎วยรถรับ – สํงประจ าทาง 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ควรจัดท าเป็นชุมนุมท่ีชัดเจนเพื่อจะได๎แก๎ปัญหาได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  นักเรียน คุณครู และผ๎ูปกครอง ให๎ความรํวมมือในการจัดกิจกรรมคลินิกภาษาเป็นอยํางดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
     (นางสาววัชราภรณ์  กล่ินอํอน)                  (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 /  มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ดีเจ (DJ) น๎อย 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1    การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562   วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 

 โครงการดีเจน๎อย ได๎รับความสนใจและผลตอบรับจากนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกร                  
เป็นอยํางดี ส าหรับนักเรียนดีเจน๎อย ได๎มีการฝึกฝนทักษะท้ังด๎านการพูด การอํานและการแสดงออกอยํางถูกวิธี 
อีกท้ังยังสามารถเรียนรู๎วิธีการเผยแพรํข๎อมูล ขําวสารและความรู๎ให๎แกํนักเรียนในระดับช้ันตํางๆ ซึ่งสอดคล๎องกับ
นโยบายของรัฐบาลด๎านการศึกษา ท่ียึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และกระต๎ุนให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน เมื่อดีเจ
น๎อยน าข๎อมูลขําวสารมาเผยแพรํ นักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรทุกคน รวมท้ังชุมชนใกล๎เคียงก็จะได๎รับข๎อมูล
ขําวสารจากดีเจน๎อยไปด๎วยเชํนกัน ท าให๎เกิดทักษะการฟังและสามารถน าความรู๎ท่ีได๎ ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน อีกท้ังยังเป็นการใช๎เวลาวํางในชํวงพักเท่ียงของนักเรียนให๎ เกิดประโยชน์และเป็นแบบอยํางท่ีดี 
ให๎แกํนักเรียนคนอื่นๆ ภายในโรงเรียนอีกด๎วย  

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

1. สถานท่ีในจัดรายการดีเจน๎อยไมํเอื้ออ านวยตํอการจัดรายการ เนื่องจากเป็นห๎องอนุบาล 2/4 ในชํวงพัก
เท่ียงของระดับช้ันประถมศึกษา นักเรียนอนุบาลจะนอนกลางวัน เมื่อมีดีเจน๎อยเข๎าไปจัดรายการก็จะเป็นการ
รบกวนน๎องๆอนุบาล 

2. อุปกรณ์ในการจัดรายการควรมีไมโครโฟน 2 ตัว เพราะในแตํละวันจะมีดีเจน๎อยประจ ารายการ      
จ านวน 2 คน หากมีไมโครโฟนสองตัวก็จะสามารถพูดกันได๎ล่ืนไหล ไมํขาดตอน 

3. เครื่องขยายเสียงมีความช ารุดเสียหาย ต๎องหมั่นตรวจสอบอยูํเสมอ 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการในการรับสมัครดีเจน๎อยอยํางท่ัวถึง ท้ังในชํวงเช๎าขณะเข๎าแถวและ        

ในรายการดีเจน๎อยตอนเท่ียง  

2. ควรเสริมกิจกรรมตํางๆในโครงการเพื่อให๎นักเรียนคนอื่นๆได๎มีสํวนรํวม อาทิ เชํน การตอบค าถาม         

จากรายการเพื่อชิงของรางวัล การประกวดร๎องเพลง การประกวดเลํานิทาน   

3. จัดสร๎างห๎องจัดรายการดีเจน๎อย เพื่อให๎สะดวกตํอการจัดรายการและไมํสํงผลกระทบตํอผ๎ูอื่น 

4. ต๎องหมั่นตรวจสอบการกระจายเสียงของเครื่องขยายเสียงกํอนจัดท ารายการเสมอ 
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4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
ความพึงพอใจของผ๎ูเกี่ยวข๎องในการจัดท าโครงการดีเจน๎อย ภาพรวมอยูํในระดับ มาก ดังนี้ 
 

ข้อ รายการ ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1 นักเรียนมีทักษะในการพูดและการอําน และกล๎าแสดงออก 84.00 มาก 
2 นักเรียนมีทักษะการฟงัและสามารถน าความรู๎ท่ีได๎ ไปใช๎ให๎เกิด

ประโยชน์ 
82.00 มาก 

3 กิจกรรมในโครงการเป็นสํวนหนึง่ในการสร๎างนิสัยรักการอําน 89.00 มาก 
4 มีการประชาสัมพันธ์โครงการลํวงหน๎า 77.00 ปานกลาง 
5 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดรายการ 69.00 น๎อย 
6 เวลาในการจัดท ารายการ 88.00 มาก 
8 ความพึงพอใช๎ในภาพรวมของโครงการท้ังหมด 90.00 มากท่ีสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ลงช่ือ.................................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ....................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
           (นางสาวชุตามาส  เย็นบ๎านควน)                             (นายลักษไชย    มลอุํน) 
                 30 / มีนาคม / 2563             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ทบทวนความรู๎สํูช้ันเรียน   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562   วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1. ผลการด าเนินงาน 
 ครูประจ าวิชาทบทวนความรู๎และความเข๎าใจเนื้อหาสาระของแตํละวิชาเพื่อเตรียมความรู๎กํอนเรียนเนื้อหา
หลัก  ซึ่งท าให๎นักเรียนท่ีย๎ายเข๎ามีความรู๎ ความเข๎าใจและจดจ าในเนื้อหาวิชาได๎ดียิ่งขึ้นและเป็นความรู๎ท่ีเหมือนกัน  
สํงผลให๎ครูผ๎ูสอนสามารถปรับเทคนิควิธีการในการสอนได๎เหมาะสมกับผ๎ูเรียนและรู๎พื้นฐานความรู๎ของนักเรียน
รายบุคคล 
 
2. ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
         -  นักเรียนมีความรู๎และความเข๎าใจท่ีแตกตํางกันในบางเนื้อหารายวิชา  เนื่องจากนักเรียนหลายคนย๎ายเข๎า
ในชํวงต๎นปีการศึกษา  อาจมีความรู๎และความเข๎าใจในเนื้อหาท่ีคาดเคล่ือนจากการเรียนรู๎   
         -  ชํวงวันแรก ๆ นักเรียนบางคนยังปรับตัวในเรื่องของเวลามาโรงเรียนไมํคํอยได๎  จึงท าให๎มาทบทวนไมํ
ทันเวลา 
  
3. ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพฒันาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ปรับปรุงวิธีการในการวัดและการประเมินให๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
4. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ครู  นักเรียนและผ๎ูปกครองมีความพึงพอใจกิจกรรมการทบทวนความรู๎สํูช้ันเรียน  คิดเป็นร๎อยละ 85 
เพราะเป็นกิจกรรมท่ีท าให๎ครูและนักเรียนสามารถรับมือกับปัญหาความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อวิชาตํางๆ ได๎ 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นางสาวทองจันทร์ อุลมาร)                       (นายลักษไชย    มลอุํน) 
      30 / มีนาคม / 2563                                 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวดัประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ลูกเสือน๎อย ร๎อยวินัย  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1. ผลการด าเนินงาน 

 นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2, 3  จ านวน  162  คน มีการฝึกระเบียบวินัยโดยผํานกิจกรรมตามฐานตําง ๆ       

ท่ีครูแตํละทํานได๎เตรียมไว๎ส าหรับเด็กได๎เข๎ารํวม ซึ่งเด็กได๎รับการพัฒนาในรูป   แบบของการบูรณการผํานการเลํน

เกม  เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความสนุกสนานและเสริมประสบการณ์การเรียนรู๎ความมีระเบียบวินัยแบบยั่งยืน        

มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด๎าน 
 

2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 -  การเข๎าฐานในการท ากิจกรรมเด็กท าได๎ไมํครบถ๎วนเนื่องจากเด็กมีจ านวนมาก 

 -  ผ๎ูปกครองขาดความเอาใจใสํในการดูแลเรื่องเครื่องแตํงกายของเด็ก 
 

3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 -  ปลูกฝังในเรื่องการมีวินัย ท้ังวินัยด๎านการแตํงกาย การเดิน การพูดจา 

 -  ปลูกฝังในเรื่องความเรียบร๎อยและสะอาดของเครื่องแตํงกาย 

 -  ปลูกฝังความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ีของตนเอง 
 

4. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 -  เด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2,3 ร๎อยละ 90 มีความพึงพอใจกับกิจกรรมและเกมท่ีจัดไว๎ส าหรับเด็ก 

 -  ผ๎ูปกครองพึงพอใจและให๎การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
       (นางนันทนา  แพละออง)                  (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 /  มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  หนูน๎อยพอเพียง    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
 
1.    ผลการด าเนินงาน 

การจัดท าโครงการหนูน๎อยพอเพียง ด าเนินส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี และสอดคล๎องตรงจุดประสงค์ของ
โครงการ คือ นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ ตามศักยภาพตามวัย 
นักเรียนรู๎จักใช๎วัสดุ ส่ิงของ ทรัพยากรท่ีมีอยูํได๎อยํางพอเพียง  

 
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

-  กิจกรรมการประดิษฐ์บางกิจกรรมมีความยากเกินไป ส าหรับนักเรียน 
 

3.  ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
-  ปรับเปล่ียนกิจกรรมให๎มีความเหมาะสมกับนักเรียนมากขึ้น 
 

4.  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
-  การจัดกิจกรรมโครงการหนูน๎อยพอเพียง ได๎รับความรํวมมือจากนักเรียน  คณะครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกทําน  ท าให๎กิจกรรมส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
     (นางสาวจุฑารัตน์  ชํวยเพชร)                  (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        31 /  มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ห๎องเรียน SSS ศูนย์บริการเรียนรวมโรงเรียนวัดประสาทนิกร   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 1     การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับประเภท    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562   วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ได๎ให๎บริการและให๎ความชํวยเหลือโรงเรียนใกล๎ ในกรณีการลงระบบ IEP 
Online  การคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวม  การท าเอกสารในรูปแบบตํางๆ เป็นต๎น  
 นักเรียนได๎ใช๎บริการห๎องเรียน SSS ใช๎ส่ือการเรียนการสอนตํางๆอยํางมีความสุข 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-   
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
-  
 

4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 - คณะครูท่ีมาขอรับบริการจากโรงเรียนตํางๆ มีความประทับใจการให๎บริการของการให๎ความชํวยเหลือ
ของทีมงานครูเป็นอยํางดี 
 - นักเรียนสนุกและมีความสุขเมื่อได๎ใช๎ส่ือการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
       (นางสุจินต์  ทองขาว)                  (นายลักษไชย    มลอุํน) 
      30 / มีนาคม / 2563                                 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวดัประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ธนาคารความดี    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 2     ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม วิถีชีวิตความเป็นไทย 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    . 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนให๎ความรํวมมือในการท ากิจกรรมดี ประพฤติดี มีจิตอาสา ชํวยเหลืองานของครูและงานของ
โรงเรียน นักเรียนเก็บเงินได๎แล๎วน ามาสํงครูเพื่อประกาศแจ๎งหาเจ๎าของ 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 -   
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ควรมีเกียรติบัตรมอบให๎กับผ๎ูท่ีท าความดี 
 -  ควรมีป้ายประกาศติดเช้ือผ๎ูท่ีท าความดี 
  
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  อยูํในระดับดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน     ลงช่ือ.......................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
         (นางพิริยา ทองย๎อย)             (นายลักษไชย    มลอุํน) 
     30  /  มีนาคม   /  2563               ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ    อนุรักษ์สํงเสริมวัฒนธรรมไทย  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 2     ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม วิถีชีวิตความเป็นไทย 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    . 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ    พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  นักเรียนได๎รับการฝึกฝนการตีกลองยาว  ดนตรีไทย  นาฏศิลป์  การรํายร าไทยเนื่องในโอกาสตํางๆเชํน 
งานประเพณีแหํพระแขํงเรือ  แหํเทียนพรรษา  การรํวมกิจกรรมของชุมน  ของโรงเรียนท่ีอยูํใกล๎เคียง 
 -  นักเรียน ครู  ผ๎ูปกครอง  เข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน  ประมาณ  200  คน 
 -  นักเรียนมีความรัก  ความเข๎าใจ  อนุรักษ์และรํวมฝึกฝนดนตรีไทยไปแสดงในงานตํางๆ  ได๎เพิ่มมากขึ้น 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
  

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  -   
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  นักเรียนสํวนใหญํมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
       (นางสาวอาทิตยา  ปิ่นแก๎ว)            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ    การพัฒนาการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 2     ปลูกฝังคุณธรรม  คํานิยม วิถีชีวิตความเป็นไทย 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    . 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม 2562   วันสิ้นสุดโครงการ  เมษายน  2562 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 การปฏิบัติกิจกรรมเสร็จส้ินด๎วยความราบรื่นดี ทันตามก าหนดการท ากิจกรรมของโครงการท่ีก าหนดขึ้น 
นักเรียนให๎ความรํวมมือ และมีความกระตือรือร๎นในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง และมีความใฝ่เรียน นักเรียน      
ได๎สัมผัสกับประสบการณ์ตรงโดยผ๎ูเรียนเพาะปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานด๎วยตนเองและ มีการเข๎ารํวมกิจกรรม
ของของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการกระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกในการ          
ใช๎ชีวิตให๎อยูํบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตประจ าวันได๎อยํางสมบูรณ์ 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  สภาพพื้นท่ีในการประกอบกิจกรรมมีพื้นท่ีจ ากัน ซึ้งยังไมํเพียงพอตํอจ านวนนักเรียน 

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  โรงเรียนมีการขยายพื้นท่ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎ท่ีดินแปลงใหมํในการจัดกิจกรรม             
ในครั้งตํอไป 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง และผ๎ูด าเนินโครงการมคีวามพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก นักเรียน
สามารถผลิตพืชผักรับประทานได๎ด๎วยตนเองโดยการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
       (นางสาวภัทรา  นาคสิงห์)          (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 / มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  คํายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 2     ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม วิถีชีวิต  
ความเป็นไทยตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    . 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 การสํงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนท่ีได๎จัดขึ้น ท าให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎และปฏิบัติ
ตนในทางท่ีดีงาม โดยการใช๎หลักธรรมะมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน สามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยําง     
มีความสุข โดยท่ีนักเรียนได๎รับค าส่ังสอนให๎ประพฤติดี ปฏิบัติดี และการบูรณาการโดยการน าหลักธรรมมาใช๎ใน
การเรียนการสอน การอบรมบํมนิสัยให๎กับนักเรียน และแนวทางการจัดการศึกษา ได๎มีการก าหนดคุณธรรม             
อัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข๎องกับคุณธรรม ดังตํอไปนี้  พอเพียง ตรงตํอเวลา สามัคคี มีวินัย ใสํใจรับผิดชอบ 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 - นักเรียนบางสํวนยังไมํสามารถปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 - ควรกระต๎ุนให๎นักเรียนน าคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมาใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

-  นักเรียนสํวนใหญํให๎ความรํวมมือและมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเข๎าคํายคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นอยํางดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.....................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ์)            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  บรรพชาสามเณร – ธรรมจาริณี   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 2     ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม วิถีชีวิต  
ความเป็นไทยตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ    พฤษภาคม 2562   วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 มีนักเรียนท่ีมีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมบรรพชา กับทางวัดขันเงิน (พระอารามหลวง) ประมาณ 20 คน 
และเข๎ารํวมโครงการธรรมจาริณี กับวัดขันเงิน (พระอารามหลวง) ประมาณ 5-10 คน   
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  เวลาในการประชาสัมพันธ์นักเรียนใกล๎วันสอบปลายภาคท าให๎จ ากัดเวลาการตัดสินใจ ควรท าหนังสือ
มาลํวงหน๎าให๎เวลาในการตัดสินใจแกํนักเรียนให๎มากขึ้น 

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม ขอความรํวมมือคุณครูประจ าช้ันท่ีเกี่ยวข๎องชํวยสอบถามนักเรียน
ในช้ันเรียนท่ีมีความประสงค์จะบรรพชาหรือธรรมจาริณี เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการให๎ประสบความส าเร็จ 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

-  ผ๎ูปกครอง นักเรียน คุณครูผ๎ูรับผิดชอบ  วัดราษฎร์อรุณวารี  (วัดบางมั่น) และวัดขันเงิน                             
(พระอารามหลวง) ให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.....................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
       (นางสาวอัญมณี   โอสถ)                     (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 / มีนาคม / 2563             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

58 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 2     ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม วิถีชีวิต  
ความเป็นไทยตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    . 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------- 

 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  นักเรียนทุกระดับช้ันได๎เข๎ารํวมกิจกรรมไปวัดทุกวันพระ 
 -  โรงเรียนมีการด าเนินงานวิถีพุทธ ภายในสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 
 -  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบวิถีพุทธ อยํางมีคุณภาพ 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  -  
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  เสนอแนะให๎นักเรียนแตํงกายชุดขาวในวันพระ 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  นักเรียนมีความพึงพอใจในการท ากิจกรรมไปวัดทุกวันพระ โดยเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
          30 /  มีนาคม / 2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ คํายอาสาพัฒนา 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 2     ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม วิถีชีวิตความเป็นไทย 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562    วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
  

- ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  

 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -   

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -   
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นายจิตตินันท์  แก๎วผอม)         (นายลักษไชย    มลอุํน) 
          30 /  มีนาคม / 2563    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ เกษตรกลางเมือง 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 2     ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม วิถีชีวิตความเป็นไทย 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    . 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1. ผลการด าเนินงาน 
 การปฏิบัติกิจกรรมเสร็จส้ินด๎วยความราบรื่นดี ทันตามก าหนดการท ากิจกรรมของโครงการท่ีก าหนดขึ้น 
นักเรียนให๎ความรํวมมือ และมีความกระตือรือร๎นในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง และมีความใฝ่เรียน นักเรียนได๎
สัมผัสกับประสบการณ์ตรงโดยผ๎ูเรียนปลูกพืชรับประทานด๎วยตนเองในพื้นท่ีจ ากัดและปลอดสารพิษ เป็นการ
กระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกรํวมกันในการรักษาส่ิงแวดล๎อมและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร๎างอาชีพให๎กับผ๎ูเรียน
ในการในงานอาชีพ 
 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 นักเรียนมีเวลาในการปฏิบัติน๎อยเนื่องด๎วยจากการจัดท าโครงการนี้ได๎บูรณาการในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ป.4 - ป.6  
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ควรปรับปรุงการปฏิบัติการให๎บูรณาการในกลํุมสาระวิชาอื่น ๆ เชํน กลํุมสาระวิทยาศาสตร์ เพื่อให๎
นักเรียนศึกษาลักษณะและการเจริญเติบโตของพืชโดยละเอียด เพื่อให๎โครงการประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
  
4. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง และผ๎ูด าเนินโครงการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก นักเรียนสามารถ
ผลิตพืชผักรับประทานได๎ด๎วยตนเองโดยการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการสร๎าง
อาชีพเพื่อน าไปตํอยอดในการประกอบอาชีพ 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางสาวภัทรา  นาคสิงห์)         (นายลักษไชย    มลอุํน) 
          30 /  มีนาคม / 2563    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ อาหารกลางวัน   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 3     ขยายโอกาสทางการศึกษาเข๎าถึงบริการขั้นพื้นฐานให๎ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ    

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานฟรีทุกคนและตลอดปีการศึกษา 
 -  นักเรียนมีอาหารกลางวันมีคุณคําทางโภชนาการและสารอาหารครบถ๎วนตามอาหารหลัก 5  หมูํ 
 -  นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
 -  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  สมบรูณ์ ตามวัย 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  - 
 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  - 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

-  ครู  ผ๎ูปกครอง  นักเรียน  มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 

(นางบรรจง  สวํางวงศ์)         (นายลักษไชย    มลอุํน) 
30 / มีนาคม / 2563    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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62 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ       กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 3     ขยายโอกาสทางการศึกษาเข๎าถึงบริการขั้นพื้นฐานให๎ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ    

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562   วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.   ผลการด าเนินงาน 
 -  นักเรียน  ผ๎ูปกครอง  และบุคลากรได๎ซื้อสินค๎าในร๎านค๎าสหกรณ์ท่ีราคาถูกกวําร๎านนอกโรงเรียน 
 -  มีการจัดหาสินค๎า  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพมาจ าหนํายในราคายํอมเยา 
 -  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีความซื่อสัตย์ และศรัทธาในกิจกรรมสหกรณ์   พร๎อมท้ังน าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
2.    ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  เพิ่มความหลากหลายของสินค๎า 
 
4.    ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจเป็นอยํางยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี)                   (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

63 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  บริการสุขภาพ  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 3     ขยายโอกาสทางการศึกษาเข๎าถึงบริการขั้นพื้นฐานให๎ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ    

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 - มีการสํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดี  มีความรับผิดชอบตํอตนเองมากขึ้น 
 - มีการตรวจสุขภาพของนักเรียนภายในช้ันเรียนและได๎แก๎ปัญหาได๎ทันทํวงที 
 - มีการดูแลสุขภาพนักเรียนให๎มีสุขภาพที่ดีขึ้น  ได๎รับความรํวมมือจากเจ๎าหน๎าท่ีอนามัยและโรงพยาบาล 
คอยชํวยเหลือและให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ 
 - นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจด๎านสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในทุกๆด๎าน 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

- ความเหมาะสมของสภาพห๎องพยาบาล 
- เจ๎าหน๎าท่ีอนามัยติดภาระงานอื่นๆ 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  -   
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

- นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีได๎รับการดูแลสุขภาพ  สุขนิสัยท่ีดีและทันถํวงที 
- นักเรียนมีความรู๎และป้องกันตนเองจากโรคภัยไข๎เจ็บมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ........................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
     (นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ)                    (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

64 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ บริการเด็กด๎อยโอกาส   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 3     ขยายโอกาสทางการศึกษาเข๎าถึงบริการขั้นพื้นฐานให๎ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ    

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562    วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 ผลจากการด าเนินงาน ตามโครงการบริการเด็กด๎อยโอกาส  และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู๎ (LD) โรงเรียนต๎นแบบจัดการเรียนรวม โรงเรียนวัดประสาทนิกร  จากการจัด
กิจกรรมตํางๆ  ท่ีสอดคล๎องกับบริบทและการพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนเรียนรํวม  มีผลการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  ท าให๎เด็กด๎อยโอกาสหรือเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษ  มีโอกาสได๎รับการ
สํงเสริมและพัฒนาความรู๎ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  สามารถชํวยเหลือตนเองได๎  เรียนรํวมกับเด็กปกติใน
ห๎องเรียนได๎  และอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ท าให๎โรงเรียนเป็นแบบอยํางของการจัดการเรียนการสอน
ทางด๎านการศึกษาพิเศษในโรงเรียนต๎นแบบจัดการเรียนรวมได๎เป็นอยํางดี  เด็กท่ีเติบโตขึ้นมาในสังคม  เกิดความ
รักใครํสามัคคี  กลมเกลียวกัน  สร๎างความมีคุณธรรม  และจริยธรรมให๎กับเด็ก  ตลอดจนสร๎างความสงบสุขขึ้นใน
สังคม  สํงผลให๎เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 ผ๎ูปกครองบางคนไมํเข๎าใจเหตุผล ของการด าเนินการคัดกรอง นักเรียนพิเศษ  คิดวําการคัดกรองเด็ก และ
การให๎เป็นเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ จะสํงผลตํอลูกของตนและอาจมีผลตํอการเข๎าศึกษาตํอในระดับช้ัน
ท่ีสูงขึ้น 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 ครูที่ผํานการคัดกรอง ครูประจ าช้ันท่ีเกี่ยวข๎องได๎ให๎ค าอธิบายและปรับเจตคติในกรณีท่ีผ๎ูปกครองไมเํข๎าใจ 
พร๎อมท้ังให๎ค าแนะน า ช้ีแจง เสนอแนะข๎อคิดเห็นจนเข๎าใจ 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

การด าเนินการประสบความส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ครูที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางสุจินต์   ทองขาว)           (นายลักษไชย    มลอุํน) 
      30 /  มีนาคม  /  2563                     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

65 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  ค๎ุมครองความปลอดภัย   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 3     ขยายโอกาสทางการศึกษาเข๎าถึงบริการขั้นพื้นฐานให๎ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ    

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  รับ – สํงนักเรียนเข๎าโรงเรียนตอนเช๎าและตอนเย็น 
 -  ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
 -  ตรวจสอบบริเวณสนามเด็กเลํนและสถานท่ีตําง ๆ ให๎ปลอดภัย 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  บริเวณหน๎าถนนโรงเรียนมีประชาชนท่ัวไปท่ีใช๎ยานพาหนะบนท๎องถนนด๎วยความเร็ว ซึ่งบางครั้งอาจ
เกิดอุบัติเหตุได๎ 

-  เครื่องเลํนในสนามเด็กเลํนควรมีการปรับปรุงให๎อยูํในสภาพที่พร๎อมใช๎งาน และให๎ความรู๎นักเรียนใน
การเครื่องเลํนอยํางถูกวิธี 

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  - 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ผ๎ูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการค๎ุมครองความปลอดภัย 
 

 
 

  
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน  ลงช่ือ.........................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นายพรภิรมย์  ทองรํวง)            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 /  มีนาคม  / 2563     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

66 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ   สายสัมพันธ์บ๎านกับโรงเรียน    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 3     ขยายโอกาสทางการศึกษาและเข๎าถึงบริการขั้นพื้นฐานให๎ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาส 
  ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ    . 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  ครูประจ าช้ันออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให๎ครูประจ าช้ันรู๎จักความเป็นอยูํของ
สภาพครอบครัวของนักเรียนแตํละคน  และได๎น าผลการเยี่ยมบ๎านมาชํวยเหลือนักเรียนขั้นพื้นฐาน เชํน ให๎ทุน
ปัจจัยนักเรียนยากจน นักเรียนยากจนพิเศษ 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  เวลาออกเยี่ยมบ๎านต๎องโทรนัดผ๎ูปกครองเพราะบางครั้งท่ีครูประจ าช้ันไปเยี่ยมบ๎านนักเรียน ผ๎ูปกครอง
ต๎องออกไปท าสวน ไปธุระตํางอ าเภอจะท าให๎เสียเวลา และหากนักเรียนอยูํต าบลเดียวกันอาจไปเยี่ยมพร๎อมกันได๎ 

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ส าหรับปีการศึกษา 2562 ท่ีผํานมาทางครูประจ าช้ันทุกระดับช้ันได๎เย่ียมบ๎าน แตํบางครั้งเมื่อคุณครู
ประจ าช้ันไปเยี่ยมบ๎านไมํพบผ๎ูปกครอง เพราะด๎วยภาระหน๎าท่ีการงาน หรือผ๎ูปกครองมีธุระกะทันพัน เป็นต๎น 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  คณะครูและนักเรียนให๎ความรํวมมือในโครงการสายสัมพันธ์บ๎านกับโรงเรียนเป็นอยํางดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางจันทิมา  อินทรมาตย์)          (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 / มีนาคม  / 2563          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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67 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ อาหารเสริมเด็กปฐมวัย     

แผนงานกลยุทธ์ที่ 3   ขยายโอกาสทางการศึกษาและเข๎าถึงบริการขั้นพื้นฐานให๎ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาส 
  ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ    . 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562       วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 การจัดท าโครงการอาหารเสริมส าหรับเด็กปฐมวัย ด าเนินส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี และสอดคล๎องตรง
จุดประสงค์ของโครงการ คือ นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยและมีความพร๎อมทางการเรียนรู๎ มี
พัฒนาการท้ัง 4 ด๎านเหมาะสมกับวัย 
 
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  มีนักเรียนบางคนไมํชอบรับประทานขนมไทยและด่ืมนม 
 
3.  ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  คุณครูต๎องคอยดูแลเวลานักเรียนรับประทานขนมและด่ืมนม ให๎นักเรียนได๎รับประทานทุกคน  
 
4.  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  การจัดกิจกรรมโครงการอาหารเสริมเด็กปฐมวัย ได๎รับความรํวมมือจากนักเรียน  คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกทําน  ท าให๎กิจกรรมส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางสาวจุฑารัตน์  ชํวยเพชร)                 (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 /  มีนาคม / 2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ วันแหํงความส าเร็จ   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 3   ขยายโอกาสทางการศึกษาและเข๎าถึงบริการขั้นพื้นฐานให๎ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาส 
  ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ    . 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------- 

 
- ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางนันทนา  แพละออง)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม  /2563                                ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวดัประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ แนะแนว    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 3     ขยายโอกาสทางการศึกษาเข๎าถึงบริการขั้นพื้นฐานให๎ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ    

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1. ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมท่ี 1 น านักเรียนเข๎าชมนิทรรศการวิชาการตามโรงเรียนตําง ๆ / แนะแนวแหลํงเรียนตํอส าหรับ 
นักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 
 จากการที่คณะครูได๎รํวมกันจัดกิจกรรมแนะแนว พบวํานักเรียนในแตํละระดับช้ันให๎ความรํวมมือ ในการ
ท ากิจกรรมแนะแนวเป็นอยํางดี ครูให๎ความรํวมมือเกี่ยวกับงานทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และนักเรียน
ยากจนพิเศษ ท าให๎นักเรียนได๎รับทุนตามท่ีรัฐได๎จัดสรรมาให๎ กิจกรรมแนะแนวสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับความรู๎           
ตําง ๆ การศึกษาตํอตามสถานศึกษาตําง ๆ ชํวยให๎นักเรียนรู๎จัก เข๎าใจ รักและเห็นคุณคําในตนเอง  และผ๎ูอื่น 
สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตในสังคมได๎ โดยงานแนะแนวได๎จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตํอ
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน อีกท้ังยังสํงเสริมการพัฒนาตนเองของนักเรียน ท้ังทางด๎านการศึกษา                    
อาชีพ บุคลิกภาพ การปรับตัว ให๎มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ รู๎จักตัดสินใจ แก๎ปัญหาในทางท่ีถูกต๎องเหมาะสม  
และสามารถด ารงตนให๎มีความสุขในสังคมได๎มีความสุข 

กิจกรรมท่ี 2 คลินิกวัยใส 
 จากการด าเนินการจัดต้ังคลินิกวัยใส เพื่อให๎นักเรียนสามารถบอกเลําปัญหา และความต๎องการของตนเอง
ผํานกลํองรับฟังความคิดเห็น ผลการด าเนินงานพบวํา นักเรียนกล๎าท่ีจะบอกเลําปัญหาตําง ๆ มากขึ้น ท าให๎ครูได๎
ทราบถึงปัญหาของนักเรียนและหาวิธีชํวยเหลือ พูดคุยแก๎ปัญหาตําง  ๆ กับนักเรียนเป็นรายบุคคลได๎ดียิ่งขึ้น            
จากปีการศึกษาท่ีผํานมา พบวําเรื่องท่ีนักเรียนปรึกษามากท่ีสุด คือการศึกษาตํอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1      
และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในสายสามัญ ม.4 - 6 และการเรียนในสายอาชีพ  
 คลินิกวัยใสได๎จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ตําง ๆ เชํนการศึกษาตํอ กิจกรรมภายในโรงเรียน สุขภาพอนามัย 
เพื่อเป็นแหลํงข๎อมูลให๎กับนักเรียน ภายในห๎องแนะแนวมีแหลํงค๎นคว๎าเพิ่มเติม หนังสือเสริมการเรียนรู๎                     
ท าให๎นักเรียนเข๎ามาใช๎บริการมากข้ึน 
 

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 น านักเรียนเข๎าชมนิทรรศการวิชาการตามโรงเรียนตําง ๆ / แนะแนวแหลํงเรียนตํอส าหรับ 

นักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 
นักเรียนขาดความเข๎าใจในส่ิงท่ีตนเองถนัดและชอบท่ีแท๎จริง บางคนเลือกท่ีจะศึกษาตํอตามเพื่อน และ 

นักเรียนบางสํวนมีพฤติกรรมท่ีผิดกฎระเบียบของโรงเรียน เชํน การแสดงกิริยามารยาทไมํเหมาะสม มีพฤติกรรม
ก๎าวร๎าว และเรื่องการสูบบุหรี่ ซึ่งยากตํอการควบคุม นักเรียนบางสํวนมาโรงเรียนสายท าให๎ไมํทันเข๎าแถว ไมํทันท า
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เขตบริเวณในตอนเช๎า และการไมํรับผิดชอบในหน๎าท่ีของตนเองในแตํละวัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องผลการเรียนของ
นักเรียนท่ีติด 0 และ ร อาจสํงผลกระทบตํอการเรียนในระดับสูงตํอไป  
 กิจกรรมท่ี 2 คลินิกวัยใส 
 ปัญหาท่ีพบในการท ากิจกรรม คือ นักเรียนใช๎บริการห๎องแนะแนวไมํท่ัวถึง โดยสํวนใหญํจะเป็นนักเรียน
ระดับช้ัน ป.4-ป.6  ในกลํองรับความคิดเห็น มีนักเรียนบางกลํุมเขียนส่ิงท่ีไมํเหมาะสมลงไป 
 

3.  ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 น านักเรียนเข๎าชมนิทรรศการวิชาการตามโรงเรียนตําง ๆ / แนะแนวแหลํงเรียนตํอส าหรับ 

นักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 
- การจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีหลากหลาย การประชาสัมพันธ์ตําง ๆ  การประสานงานขอความรํวมมือ

จากหนํวยงานภายนอก เพื่อให๎นักเรียนได๎เปิดโลกกว๎างเกี่ยวกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน  
- ครูทุกทํานต๎องชํวยกันดูแล กวดขันอยํางตํอเนื่อง และเด็ดขาด ไมํวําในเรื่องของการมาสาย                    

การไมํรับผิดชอบในหน๎าท่ีของตนเองในแตํละวัน ผลการเรียนของนักเรียนท่ีติด 0 และ ร ครูประจ า
ช้ันควรติดตามผลการเรียนของนักเรียนอยํางตํอเนื่อง และเรํงให๎นักเรียนติดตามแก๎ผลการเรียนท่ีติด 
0 และ ร กับครูประจ าวิชา 

 กิจกรรมท่ี 2 คลินิกวัยใส 
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให๎มากขึ้น เพื่อให๎นักเรียนเข๎ารับบริการมากยิ่งขึ้น  
- ท ากิจกรรมรํวมกับครูประจ าช้ันส ารวจปัญหานักเรียนในแตํละห๎องเรียน 
 

4.  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 กิจกรรมท่ี 1 น านักเรียนเข๎าชมนิทรรศการวิชาการตามโรงเรียนตําง ๆ / แนะแนวแหลํงเรียนตํอส าหรับ 
นักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 

 คณะครู และนักเรียน ให๎ความรํวมมือในการจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นอยํางดี และมีความพึงพอใจในการ 
ด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 คลินิกวัยใส 
 ความพึงพอใจของผ๎ูเกี่ยวข๎องพบวํา มีความพอใจมาก เพราะกิจกรรมนี้ชํวยท าให๎นักเรียนระบาย
ความเครียด ปัญหาตําง ๆ ท่ีตัวเองมีผํานตัวอักษร เพราะนักเรียนบางคนไมํกล๎าท่ีจะเลําหรือพูดคุยปัญหากับครู
โดยตรง กิจกรรมนี้ท าให๎นักเรียนไว๎วางใจครูมากขึ้น รวมท้ังครูเข๎าใจปัญหาตําง  ๆ ความต๎องการของนักเรียน 
เข๎าถึงนักเรียนมากขึ้นอีกด๎วย 

 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน    ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางสาววิธุดา  คงมณี)          (นายลักษไชย    มลอุํน)                            
         30 / มีนาคม  /2563                                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร  
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ       การศึกษาดูงานทางการศึกษา  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

- ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางนันทนา  แพละออง)         (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ       สํงเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
 

1.  ผลการด าเนินงาน 
คณะครูในโรงเรียนเข๎ารํวมการอบรมสัมมนาภาคเรียนละ 1 ครั้ง คณะครูสนใจในการเข๎ารํวมการอบรม   

ท่ีสํงเสริมงานในหน๎าท่ีและเพิ่มเติมความรู๎ในสํวนท่ียังไมํครบถ๎วน  และน าความรู๎ท่ีได๎มาพัฒนาตนเอง ให๎มีความรู๎
สามารถน าไปถํายทอดให๎เด็ก ๆ มีความรู๎ท่ีเพิ่มข้ึน และยังสามารถถํายทอดความรู๎ท่ีได๎ไปเผยแพรํให๎แกํคุณครูทําน
อื่นน าไปปรับใช๎ให๎เข๎าห๎องเรียนและเด็กนักเรียนของตนเอง 

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  การจัดอบรมของหนํวยงานตําง ๆ มักจะตรงกับวันเปิดเรียน  ท าให๎มีผลกระทบตํอ 

การบริหารจัดการในโรงเรียน 
- การอบรมบางโครงการมีครูสนใจหลายทํานแตํต๎องมีการคัดเลือกคุณครูไปท าให๎ 

คุณครูที่ไมํได๎ไปขาดโอกาสในการเพิ่มเติมความรู๎ 

3.  ข้อเสนอแนะ 
 -  ช้ีแนะให๎คุณครูไปอบรมในชํวงวันหยุดเพื่อไมํให๎กระทบตํอการเรียนการสอน 
 -  พยายามหาโครงการท่ีมีเนื้อหาใกล๎เคียงกัน  เพื่อครูจะได๎เข๎ารํวมตามจ านวนท่ี 

ต๎องการ 

4.  ความพึงพอใจ 
 จากการที่บุคลากรได๎เข๎ารํวมการอบรม  แสดงให๎เห็นถึงความกระตือรืนร๎นในการแสวงหาความรู๎ บุคลากร
มีความพึงพอใจร๎อยละ 85 ตํอการสนับสนุนของโรงเรียนท่ีเปิดโอกาสให๎ครูได๎มีโอกาสในการเพิ่มเติมความรู๎ด๎าน
ตําง ๆ สํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น เป็นท่ียอมรับของชุมชนและผ๎ูปกครอง 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
       (นางนันทนา  แพละออง)                           (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563                  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

73 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ วิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 4   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562  วันสิ้นสุดโครงการ  เมษายน 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  โดยจัดท าวิจัยตามกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามกลํุมสาระวิชา และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางเต็มศักยภาพ 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  ครูมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนน๎อย 
-  เนื่องจากครูขาดความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม สํงผลให๎ครูจัดท าวิจัยใน

ช้ันเรียนไมํส าเร็จ 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
-  สํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูได๎ศึกษา ประชุม อบรมเกี่ยวกับวิจัยในช้ันเรียนอยํางตํอเนื่อง 
-  สํงเสริมให๎ครูได๎ศึกษาด๎วยตนเองโดยศึกษาจากตัวอยํางงานวิจัยในช้ันเรียนจากส่ือตํางๆหรืองานวจัิยใน

ช้ันเรียนท่ีท าแล๎วสามารถแก๎ปัญหาหรือประสบความส าเร็จมาแล๎ว 
 

4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
-  สามารถน านวัตกรรมไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎ คิดเป็นร๎อยละ 65.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
   (นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์)                                 (นายลักษไชย    มลอุํน) 
       30 /  มีนาคม  /  2563                       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ สวัสดิการบุคลากร  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562   วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 ครูได๎รับการสํงเสริมในด๎านสวัสดิการ เพื่อพัฒนาด๎านความรู๎และสร๎างขวัญก าลังใจให๎คณะครู 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ครูควรได๎รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นหมูํคณะ 

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  -   
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
  -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ....................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางสาวอัญมณี  โอสถ)                (นายลักษไชย    มลอุํน) 
          30 / มีนาคม / 2563            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ      พัฒนางานธุรการและสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5   การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ระบบงานธุรการมีการพัฒนางานและเกิดดารเรียนรู๎งานเพิ่มมากขึ้น 
มีการจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบ ท้ังระบบเอกสารและระบบออนไลน์  ด าเนินงานเอกสารที่เกี่ยวข๎องเป็นปัจจุบัน 
มีการปรับปรุงระบบการรับสํงหนังสือท้ังตัวเอกสาร และรายงานผํานระบบ Amss++ และระบบออนไลน์ อื่นๆ 
ตรงตามท่ีต๎นสังกัดก าหนดกรอบงานและระยะเวลา  มีการประชุมกลํุมงานอยูํเป็นประจ า     การให๎บริการมีความ
สะดวกและรวดเร็วตํอผ๎ูมาติดตํอและผ๎ูใช๎บริการ 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 การประสานงานข๎อมูลบางอยํางจากผ๎ูเกี่ยวข๎องหลายฝ่ายบางครั้งยังมีความลําช๎า   

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 การจัดเก็บเอกสารที่ด าเนินการเสร็จส้ินแล๎ว ผํานระบบออนไลน์ เชํน ใน Google Drive ของโรงเรยีน 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  บุคลากรให๎ความพึงพอใจตํอการด าเนินงานมากขึ้นและมีผลความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นางสาวกาญจนา ไขํคงรอด)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
     30 /  มีนาคม  /  2563     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ      พัฒนางานการเงินและพัสดุ  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 

-  จัดระบบการเงินและพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
-  มีการวางแผนการจัดซื้อ จัดจ๎าง อยํางเป็นระบบ มีคุณภาพโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
-  มีการวางแผนการใช๎งบประมาณ 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

- 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
- 

 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ครูและบุคลากรพึงพอใจในการด าเนินงานมาก 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
   (นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
    30 /  มีนาคม  /  2563                               ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผ๎ูปกครองนักเรียน  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบการบรหิารการจัดการ   
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานรํวมกันของโรงเรียน ผ๎ูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาท าให๎โรงเรียนและ
นักเรียนด าเนินไปตามกรอบท่ีวางไว๎ทั้งในด๎านคุณภาพและปริมาณ โรงเรียนได๎ไว๎วางใจจากผ๎ูปกครอง โดยสํงบุตร
หลานเข๎ามาเรียนในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนทุกที อันเนื่องมาจากชุมชนมีความไว๎วางใจในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะน า
ผลนี้ไปพัฒนาให๎เด็กมีคุณภาพในทุก ๆ ด๎าน 
   
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ผ๎ูปกครองมักจะไมํคํอยอยูํพังจนจบการประชุม ท าให๎ขาดความตํอเนื่องในขําวสารท่ีโรงเรียน
จัดเตรียมไว๎ 
   
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  จัดชํวงให๎ผ๎ูปกครองได๎เข๎ามามีสํวนรํวมให๎มากท่ีสุด เพื่อดึงดูดความสนใจในการอยูํรํวมประชุมจนจบ 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ผ๎ูปกครองให๎ความรํวมมือในการเข๎ารํวมประชุมอยํางพร๎อมเพรียง โดยเช็คจากยอดท่ีผ๎ูปกครองเซ็นแตํ
ละห๎อง และรํวมกันเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน 

-  คณะกรรมการสถานศึกษาให๎ข๎อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตํอโรงเรียน และชุมชน ให๎มีการพัฒนาไปใน
แนวทางท่ีดี  

 
 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
       (นางบรรจง  สวํางวงศ์)                   (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30  /มีนาคม / 2563             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ นิเทศภายใน    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารหารจัดการ    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562  วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 คณะครูได๎รับการนิเทศห๎องเรียนและนิเทศช้ันเรียนกันเองแบบกัลยาณมิตร เพื่อน าผลการนิเทศไป
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน ครูในโรงเรียนมีความรู๎           
ความเข๎าใจ สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียนตรงตาม
หลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเต็มตามศักยภาพของผ๎ูเรียน และครูสามารถพัฒนางานปฏิบัติงานได๎อยําง
เป็นระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

ครูสํวนมากเน๎นการปฏิบัติจริง ขาดการบันทึกเป็นหลักฐานรํองรอยและการจัดเก็บท่ีเป็นระบบ 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
1. บันทึกการปฏิบัติไว๎เป็นหลักฐาน รํองรอยและจัดเก็บงานให๎เป็นระบบ 
2. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูจัดหาส่ือและพัฒนาส่ือ โดยใช๎เทคโนโลยีประกอบมากขึ้นเพื่อให๎นักเรียน
เกิดความสนใจและเรียนรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น 
3. สํงเสริมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนรู๎ 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อปรับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู๎ของครู  

 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ ๘๔.๕๗ ระดับดี คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๒๙ 
ระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ ๓.๑๔ 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
          (นางราตรี  สมบัติ)                  (นายลักษไชย    มลอุํน) 
      30 /  มีนาคม  /  2563                    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนกิร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ จัดหาบุคลากรความสามารถเฉพาะ  

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ    . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 - มีการจัดบุคลากรเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยไมํได๎ใช๎งบประมาณจากหนํวยราชการต๎นสังกัด 
 - มีครูบรรณารักษ์ ครุพลศึกษา เพิ่มเติม 

 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-    
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ควรเพิ่มเติมครูในกลํุมสาระการเรียนรู๎ที่ยังขาดแคลน เชํน กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ผ๎ูปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนมาก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
     (นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 /  มีนาคม / 2563                    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนกิร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน    

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบบริหารจัดการ          
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563  

----------------------------------------------------------------------- 
1. ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 ได๎มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณหน๎าป้ายโรงเรียน หน๎าอาคารมัธยม หน๎าเสาธง         
หน๎าร๎านกาแฟ  ตลอดจนบริเวณหน๎าห๎องน้ าเพื่อเป็นการเพิ่มพืชท่ีสีเขียวในโรงเรียนให๎สบายตา และมีความรํมรื่น 
เป็นแหลํงการเรียนรู๎เกี่ยวกับช่ือพันธุ์ไม๎ตําง ๆ ท่ีนักเรียนไมํรู๎จัก อีกท้ังนักเรียนยังสามารถน าประสบการณ์ในการ
จัดภูมิทัศน์ไปใช๎ประกอบอาชีพได๎ในอนาคต 
 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  เนื่องด๎วยสภาพพื้นท่ีภายในโรงเรียนมีพื้นท่ีจ ากัดและนักเรียนมีจ านวนมากจึงไมํมีท่ีพักผํอนในเวลาพัก
กลางวันได๎เพียงพอ 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

-  จัดหามุมรํมรื่นให๎นักเรียนนั่งพกัในเวลากลางวัน และจัดหาต๎นไม๎ใหญํมาปลูกเพื่อให๎เกิดรํมเงา 
  
4. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ครู นักเรียน มีความพอใจในการจัดสภาพแวดล๎อมรวมถึงการสนับสนุนต๎นสับปะรดสีจากบุคลากร
ภายนอกเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎แกํนักเรียน   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางสาวภัทรา  นาคสิงห์)                    (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30  /  มีนาคม  / 2563     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ   บริการชุมชน    
แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ     

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562   วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  บุคลากรในชุมชนมีโอกาสใช๎บริการในด๎านตํางของโรงเรียน 
 -  สามารถใช๎ทรัพยากรได๎อยํางเกิดประโยชน์สูงสุด 
 -  สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  บุคลากรในชุมชนยังมาน๎อย 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  -   
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

-  คนในชุมชนสํวนใหญํพึงพอใจ สังเกตได๎จากการรํวมกิจกรรมและการใช๎สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตําง ๆ  มากขึ้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางวัลภา  พัฒนสมบัติ)           (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม  /  2563          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามเด็กเลํน   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบการบรหิารการจัดการ     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 - นักเรียนมีสนามเด็กเลํน เกิดการพัฒนาด๎านตํางๆจากการเลํนเครื่องเลํน  นักเรียนมีสุขภาพกายท่ี
แข็งแรง และสุขภาพจิตท่ีดี 
 -  นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเครื่องเลํน  
 -  นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  เครื่องเลํนยังขาดความทันสมัย มีจ านวนน๎อย  บางช้ินเกําและช ารุด สถานท่ีคับแคบ  ขาดความสะอาด 
-  นักเรียนโตๆ มาเลํนเครื่องเลํน ท าให๎เครื่องเลํนบางชนิดช ารุดเร็ว 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  ต๎องเพิ่มเครื่องเลํน  ขยายสถานท่ี  หาสถานท่ีท่ีกว๎างขวาง พอกับจ านวนนักเรียน  ปรับปรุงความ
สะอาด 
 -  สนามเด็กเลํนอยูํติดกับห๎องน้ า ภูมิทัศน์ไมํเหมาะสม 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

นักเรียน  ผ๎ูปกครอง  มีความพึงพอใจประมาณร๎อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
        (นางศรีวิลัย   มลอุํน)           (นายลักษไชย    มลอุํน) 
       30  /  มีนาคม /  2563                   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 
ชื่อโครงการ โรงเรียนหน๎าอยูํ ปีการศึกษา 2562  

แผนงาน สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางหลากหลาย 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562    วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2563 
--------------------------------------------------------------- 

 

1. ผลการด าเนินงาน 
 การปฏิบัติกิจกรรมเสร็จส้ินด๎วยความราบรื่นดี ทันตามก าหนดการท ากิจกรรมของโครงการท่ีก าหนดขึ้น 
นักเรียนให๎ความรํวมมือ และมีความกระตือรือร๎นในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง นักเรียนได๎สัมผัสกับ
ประสบการณ์ในการจัดตกแตํงสถานท่ีให๎รํมรื่น สะอาด โดยบุคลากรภายในโรงเรียนรํวมกันดูแลบ ารุงอาคาร
สถานท่ี ท าความสะอาดบริเวณตําง ๆ อยํางท่ัวถึงเพื่อให๎โรงเรียนเป็นแหลํงการเรียนรู๎ที่นําอยูํ 
 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  การดูแลรดน้ าต๎นไม๎บริเวณโรงเรียนยังไมํสามารถปฏิบัติได๎ท่ัวถึง 
  
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

-  ควรมีการจัดเวรนักเรียนแตํละระดับช้ันเพื่อดูแลรดน้ า และเพื่อเป็นการสร๎างจิตส านึกให๎นักเรียนมีความ
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
  
4. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง และผ๎ูด าเนินโครงการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก  
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูรายงาน 
         (นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ)          (นางสาวภัทรา  นาคสิงห์) 
 30 / มีนาคม / 2563            30  / มีนาคม  / 2563 
 
                ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
                    (นายลักษไชย    มลอุํน) 
               ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ   ปรับปรุงห๎องคอมพิวเตอร์   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบการบรหิารการจัดการ     
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 มีห๎องคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีทันสมัยพร๎อมตํอการใช๎งานอยูํตลอดเวลา  คิดเป็นคําเฉล่ีย/เครื่อง
คอมพิวเตอร์/คน 
  ระดับอนุบาล  2:1 คน/เครื่อง  (ห๎องคอมพิวเตอร์โรงเรียน) อาคาร 5 ช้ัน 2 
  ระดับ ป.1-ป.5 2:1 คน/เครื่อง  (ห๎องคอมพิวเตอร์โรงเรียน) อาคาร 5 ช้ัน 2 
  ระดับ ป.6-ม.3 1:1 คน/เครื่อง  (ห๎องคอมพิวเตอร์ศูนย์ศิลปวิทยาหลังสวน) 
 การจัดกิกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ได๎สํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิ ชาการระดับ
เครือขําย  ระดับเขตพื้นท่ี  ระดับภาคใต๎และระดับประเทศ ได๎รับรางวัลตํางๆ  มากมายเป็นที่นําช่ืนชม 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เส่ือมสภาพตามการใช๎งานดังนั้น งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร
ให๎กับโครงสร๎าง ไมํเพียงพอในการจัดซื้อและซํอมบ ารุง และไมํมีการเก็บข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์                 
ตาม พรบ.วําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

  
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 ขอเพิ่ม server ในการเก็บข๎อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์   ตาม พรบ.วําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และอุปกรณ์เครือขําย เพื่อใช๎ในการบริหารจัดการระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช๎ใน
การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

เนื่องจากได๎มีการแก๎ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์อยูํอยํางตํอเนื่อง จึงสามารถบริการผ๎ูเข๎ารับบริการได๎เป็น
อยํางดี 

 
 

 
  ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน  ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
           (นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์)        (นายลักษไชย    มลอุํน) 
                    30 / มีนาคม / 2563            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ      จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   . 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ   มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 -  โรงเรียนได๎สรรงบประมาณให๎ครบทุกช้ันเรียน  
 -  จัดสรรงบประมาณให๎ปีละ 2 ครั้ง 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 - 

 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  นักเรียนได๎ใช๎ส่ือจากงบประมาณท่ีโรงเรียนได๎จัดให๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
       (นางกมเลศ  ประสมศรี)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบการบรหิารการจัดการ    ร 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได๎ด าเนินโครงการตามนโยบายท่ี สพฐ. และต๎นสังกัดก าหนด มีการจัด
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องอยํางหลากหลาย และทุกระดับช้ันเข๎ารํวมกิจกรรม และในปีการศึกษา 2562 ได๎สํงผลการ
ด าเนินงานเข๎ารับการประเมินในระดับเพชร และได๎ไปน าเสนอผลการด าเนินงานในปี 2562 และรอการประกาศผล
การด าเนินงาน   ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นเป็นเพราะทุกฝ่ายให๎การสนับสนุน  รํวมมือ  และได๎รับความรํวมมือจากทุก
ภาคสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -   การสํงเสริมให๎ท ากิจกรรมห๎องเรียนสีขาวที่ชัดเจน และมีแผนงานท่ีเป็นระบบให๎มากขึ้น   
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

-   ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจในระดับดี และให๎การสนับสนุนเป็นอยํางดี   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นางสาวกาญจนา ไขํคงรอด)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
     30 /  มีนาคม  /  2563     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  ปรับปรุงพัฒนาร๎าน O – TOP ของโรงเรียน หรือร๎าน Oasis 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบการบรหิารการจัดการ    ร 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและเห็นความส าคัญของอาชีพในท๎องถิ่น มีนิสัยรักการท างานนักเรียน               
มีทักษะในการท างานและสามารถประกอบอาชีพได๎อยํางหลากหลายเหมาะสมตรงกับความถนัดของตนเอง                 
มีร๎านในการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนได๎ด๎วยตนเอง  สํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับ
นักเรียนทุกคนทุกระดับช้ัน ท่ีเน๎นการปฏิบัติจริงสํูการสร๎างผลงานหรือช้ินงานท่ีเป็นรูปธรรม  พัฒนาตํอยอด
กิจกรรมการเรียนรู๎สํูการสร๎างช้ินงานหรือผลิตภัณฑ์ท่ีได๎มาตรฐานและเป็นท่ีรู๎จักในระดับตําง ๆ  

มีผ๎ูมาใช๎บริการ ร๎าน Oasis  เป็นจ านวนมาก  นักเรียนในระดับช้ันมัธยมเข๎าไปศึกษาการจ าหนําย
เครื่องด่ืม  
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  สร๎างงานให๎มีความหลากหลายมากขึ้น 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน  ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
              (นายจิตตินันท์   แก๎วผอม)        (นายลักษไชย    มลอุํน) 
                    30 / มีนาคม / 2563            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม    ปีการศึกษา 2562 

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   

แผนงาน   พัฒนาอาคารสถานท่ี       

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม  2562  วันสิ้นสุดโครงการ  ..มีนาคม  2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา  2562 พบวํานักเรียนและ
ครูมีห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีมีความพร๎อมในการจัดการเรียนรู๎ท้ัง 2 ห๎องคือในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  และนักเรียนได๎ใช๎ห๎องปฏิบัติการในการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได๎เต็มศักยภาพ    
รวมถึงมีวัสดุ  อุปกรณ์  และสารเคมีท่ีใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  ในสํวนของจ านวนวัสดุ  อุปกรณ์ และสารเคมี ท่ีมีความจ าเป็นต๎องใช๎ในการจัดการเรียนรู๎                         
เชํน  แอลกอฮอล์ส าหรับจุดตะเกียง แวํนขยาย แผํนดาว วงล๎อเมฆ กระดาษกรองสาร กระดาษลิตมัส  
เทอร์โมมิเตอร์ บีกเกอร์ ช๎อนตักสาร สารเคมีเชํน กรดซัลฟิวริก โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นต๎น ยังมีจ านวน              
ไมํเพียงพอกับความต๎องการใช๎ของครูและนักเรียน จึงได๎ด าเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อให๎มีจ านวนท่ีเพียงพอ               
เสร็จส้ินแล๎ว และครุภัณฑ์ท่ีมีความช ารุดเชํนโต๏ะทดลอง ต๎ูเก็บสารเคมียังไมํได๎ด าเนินการจัดซํอมเพื่อให๎อยูํในสภาพ
ท่ีดี 
 

3.  ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  อุปกรณ์และสารเคมีบางรายการ ท่ีจ า เป็น ต๎องใช๎ไมํสามารถจัดซื้อไ ด๎จากร๎านค๎าใกล๎เคียง                           
ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานท่ีจ าเป็น อาทิเชํน วงล๎อเมฆ แผนท่ีดาว ชุดตัวอยํางหิน ส๎อมเสียง ค๎อนส าหรับเคาะส๎อม
เสียง เห็นควรจัดซื้อผํานชํองทางออนไลน์จากเว็บไซต์ท่ีมีการจ าหนํายส้ินค๎านั้นๆ และเห็นควรให๎มีการจัดซํอมโต๏ะ
และต๎ูเก็บสารเคมีท่ีมีความช ารุดเพื่อให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน 
 

4.  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 นักเรียนและครูท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความพึงพอใจในการใช๎ห๎องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู๎ในระดับมาก 
 

 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (นางสาวอรอนงค์  อํองไลํ)                      (นายลักษไชย    มลอุํน) 
         30 / มีนาคม / 2563                        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 



 

รายงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ   ประจ าปี 2562 

89 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 – ม.3 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบการบรหิารการจัดการ    
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562   วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1. ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 ได๎มีการเคล่ือนย๎ายห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม จากอาคาร 4 ช้ัน 4
มายังอาคาร 1 ช้ัน 2 ซึ่งผ๎ูด าเนินการได๎มีการปรับปรุงและตกแตํงห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ใหมํ อาทิ จัดท าป้ายนิเทศ 
พัฒนาส่ือการสอน การสร๎างบรรยากาศในห๎องเรียน จัดซื้อสารเคมีและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  
 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมมีขนาดห๎องเล็ก ท าให๎ไมํคลํองตัวการการท าการทดลอง  
 -  น้ าประปาไมํไหลชํวงกลางวัน 

-  โต๏ะ และเก๎าอี้ ยังไมํเหมาะสมกับบริบทผ๎ูเรียน ท าให๎เกิดการช ารุดได๎งําย 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

-  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมมีขนาดห๎องเล็ก ต๎องจัดแปลนห๎องให๎เหมาะสมกับการทดลอง
แตํละการทดลอง  

 -  น้ าประปาไมํไหลชํวงกลางวัน แจ๎งตรวจซํอม และเก็บกักน้ าส าหรับล๎างอุปกรณ์ทดลอง 
-  แจ๎งผ๎ูเกี่ยวข๎องท าการซํอมแซม โต๏ะ และเก๎าอี้ท่ีช ารุด และควรจัดซื้อโต๏ะ เก๎าอี้ให๎มีความแข๎งแรง
ทนทานเหมาะสมกับสรีระของผ๎ูเรียน 
-  อุปกรณ์การทดลองบางการทดลองยังขาด/ช ารุด ควรซื้ออุปกรณ์/ชิ้นสํวนมาทดแทนซํอมแซม 

  
4. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ครู นักเรียน มีความพอใจในการจัดสภาพแวดล๎อมและอุปกรณ์การสอน รวมถึง ส่ือการสอน
วิทยาศาสตร์ตํางๆ ในการรองรับและสนับสนุนการสอนวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียนและครูทํานอื่นๆท่ีประสงค์ใช๎
อุปกรณ์ทดลองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน  ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
         (วําท่ีร.ต.หญิงพจนา  ช่ืนจันทร์)        (นายลักษไชย    มลอุํน) 
                    30 / มีนาคม / 2563            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  พัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบการบรหิารการจัดการ    ร 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ    พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได๎ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมจากทุกฝ่าย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              
และในการจัดการเรียนการสอนก็ได๎มีการบูรณาการในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎แกํนักเรียน โดยใช๎กิจกรรม                
ท่ีหลากหลายเป็นฐานการเรียนรู๎  เป็นแหลํงศึกษาเรียนรู๎ขององค์กรตํางๆ  มีโรงเรียนตํางๆมาศึกษาดูงาน 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  - 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

-   ทุกฝ่ายให๎การสนับสนุนและให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดียิ่ง และมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอยํางดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นางสาวกาญจนา ไขํคงรอด)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
     30 /  มีนาคม  /  2563     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบการบรหิารการจัดการ    ร 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ   พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได๎มีการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องมีการจัดท าแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ท่ีเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลาย  และเน๎นให๎ครูทุกคนท ากิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ของนักเรียนทุกคน โดยมีคุณธรรมอัตลักษณ์ ท่ีก าหนดใน คือ พอเพียง  ตรงตํอเวลา  สามัคคี  มีวินัย   
ใสํใจรับผิดชอบ และมีผลการประเมินการประเมินตามคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยการประเมินนักเรียนท้ังหมด           
มีการออกแบบเครื่องมือท่ีใช๎ประเมิน โดยมีผลสรุป คิดเป็นร๎อยละ 87.60  และได๎รับผลการประเมินโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. อยูํในระดับ  1 ดาว จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

-  โครงการตามนโยบาย  ของ สพฐ. มีหลายโครงการซึ่งเป้าหมายของแตํละโครงการจะคล๎ายๆกัน  เชํน 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โครงการ โรงเรียนสุจริต  สถานศึกษาพอเพียง  
สถานศึกษาสีขาว  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  เป็นต๎น  เป็นการท างานซ้ าซ๎อน 

 
3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -  การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในโรงเรียน 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

-  ทุกฝ่ายให๎การสนับสนุนและให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดียิ่ง  และมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอยํางดีมาก 
 
 
 
  
 

 

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นางสาวกาญจนา ไขํคงรอด)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
     30 /  มีนาคม  /  2563     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบการบรหิารการจัดการ    ร 
ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ    พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1.    ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ท าให๎ผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร๎อมใน
ทุกด๎าน เป็นผลท าให๎ นักเรียนได๎เรียนรู๎เต็มตามศักยภาพ และโรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม  จริยธรรม   
ทักษะวิชาการ   ทักษะงานอาชีพ  สามารถให๎บริการทางการศึกษาแกํนักเรียน และชุมชน 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
 -   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎งานอาชีพ และสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได๎เมื่อจบการศึกษาไป อยํางน๎อย 1 อาชีพ และมีรายได๎ระหวํางเรียน 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -   ทุกฝ่ายให๎การสนับสนุนและให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดียิ่ง และมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอยํางดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
    (นางสาวกาญจนา ไขํคงรอด)                            (นายลักษไชย    มลอุํน) 
     30 /  มีนาคม  /  2563     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม   ปีการศึกษา  2562 
ชื่อโครงการ  จัดซื้อท่ีดินบริจาคให๎กับโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
แผนงานกลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาระบบการบรหิารการจัดการ     

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ  พฤษภาคม  2562 วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------- 

1.    ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนวัดประสาทนิกรได๎มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได๎เล็งเห็น
ถึงความส าคัญดังกลําว จึงได๎วางแผนการจัดซื้อท่ีดินของเอกชนเพื่อบริจาคให๎กับโรงเรียนในการจัดสร๎างอาคาร
เรียนเพิ่มเติมจากท่ีมีอยูํแล๎วนั้น  โดยด าเนินการให๎สอดคล๎องตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562               
ท่ีมุํงพัฒนาภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนางานอาชีพและขับเคล่ือนให๎ บังเกิดผลใน                 
ทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ  โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให๎ความส าคัญกับการสร๎าง
กระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในสังคม 

ในการนี้ นายลักษไชย  มลอุํน  ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร  ได๎รํวมกับคณะผ๎ูมีจิต
ศรัทธา จัดซื้อท่ีดิน เสร็จเป็น ท่ีเรียบร๎อย เป็นโฉนดเลขท่ี 2136 อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี                 
ความประสงค์ให๎ข๎าพเจ๎าเป็นตัวแทนในนามเจ๎าของท่ีดินแล๎วให๎มอบให๎เป็นสมบัติของ ธนารักษ์พื้นท่ีจังหวัดชุมพร
โดยโรงเรียนวัดประสาทนิกรเป็นผ๎ูใช๎ประโยชน์เป็นสนามกีฬาฟุตบอลและใช๎ประโยชน์อื่น ๆ ของโรงเรียน 
 
2.   ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 - 
 

3.    ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม 
  - 
 
4.   ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎องมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอยํางมาก 
 
 
 
 ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน  ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
             (นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี)        (นายลักษไชย    มลอุํน) 
                   30 / มีนาคม / 2563            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 
ชื่อกิจกรรม พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในงานวนัคล๎ายวันสถาปนา  

คณะลูกเสือแหํงชาติโรงเรียนวัดประสาทนิกร ประจ าปีการศึกษา 2562 
แผนงาน สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางหลากหลาย 

ระยะเวลาเร่ิมต้นโครงการ พฤษภาคม 2562  วันสิ้นสุดโครงการ กรกฏาคม 2562 
--------------------------------------------------------------- 

1. ผลการด าเนินงาน 
 คณะผ๎ูก ากับและลูกเสือโรงเรียนวัดประสาทนิกรทุกหมูํเหลําได๎รํวมพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
เนื่องในงานวันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติโรงเรียนวัดประสาทนิกร ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเกิด
ความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระผ๎ูพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย
และมีโอกาสเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระประมุขคณะ
ลูกเสือแหํงชาติคณะผ๎ูก ากับและลูกเสือทุกหมูํเหลํา ได๎ทบทวนการเดินสวนสนาม และยังเป็นการฝึกความอดทน 
และสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ 
 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -  เวลาในการเตรียมสนามเพื่อใช๎สวนสนามคํอนข๎างน๎อย เนื่องจากการปรับปรุงการสร๎างสนามกีฬาใหมํ
  
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 - 
  
4. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 -  ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง และผ๎ูด าเนินโครงการมคีวามพึงพอใจตํอการจัดพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวน
สนาม เนื่องในงานวันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติโรงเรียนวัดประสาทนิกร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูรายงาน   ลงช่ือ.................................ผ๎ูตรวจรายงาน 
      (วําท่ีรต.หญิงพจนา ช่ืนจันทร์)               (นายลักษไชย    มลอุํน) 
        30 / มีนาคม / 2563             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
 


