
 

 

 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดมหาการ 
วันที่    1  ตุลาคม   ๒๕๖4 
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    แบบรายงานโครงการ                                          จ านวน      ๑    เล่ม 

 ตามที่ข้าพเจ้า นายภูริภัทร  ไฝทอง ต าแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดมหาการ ต าบลระโนด  อ าเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้รับค าสั่งให้จัดท าโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

บัดนี้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว 
ข้าพเจ้าขอรายงานการปฏิบัติงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

      (ลงชื่อ)  ผู้รายงาน 
                          ( นายภูรภิัทร  ไฝทอง ) 
       ต าแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดมหาการ  
  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้อ านวยการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     

           (ลงชื่อ)              

                          (นางสาวสุภาพร   บุญทวี) 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 

บันทึกข้อความ 



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1. ช่ือโครงการ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  6 พัฒนาสถานศึกษา และบริหารจัดการโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม          

   สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภูริภัทร  ไฝทอง 

 กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

4.วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพ่ือปรับพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 4.2 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

5. เป้าหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

 1. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เกิดการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริงภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อกระบวนการ      
             เรียนการสอน 
 2. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
       5.2 เชิงคุณภาพ 
         1. สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีโอกาสได้เรียนรู้และ
พัฒนาการทางด้านการเรียนการสอนจาก
สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน  

การประเมิน แบบประเมิน 

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
3. สภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนอื้อต่อการ
เรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

การส ารวจ แบบส ารวจ 



 

7. ผลการด าเนินงาน 

 7.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  การด าเนินงานโครงการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย กิจกรรม จ านวน........5.........กิจกรรม โดย

แต่ละกิจกรรมที่ด าเนินการ สรุปดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(ที่ระบุตามโครงการ) 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา/สถานที่

ด าเนินการ 
การด าเนินงาน 

1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 

นักเรียนจ านวน  54 คน
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
โรงเรียนวัดมหาการ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
3.ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
4.นิเทศติดตาม 
5.ประเมินตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม 
6.วิเคราะห์ข้อมูลน าผล
การด าเนินงานมาแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้
เกิดความถูกต้อง
เหมาะสม  
7.เขียนรายงานและ
เผยแพร่ 

2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน นักเรียนจ านวน  54 คน
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
โรงเรียนวัดมหาการ 

3. กิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

นักเรียนจ านวน  54 คน
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
โรงเรียนวัดมหาการ 

4 กิจกรรมโรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย นักเรียนจ านวน  54 คน
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
โรงเรียนวัดมหาการ 

5 กิจกรรมสุขาภิบาลห้องน้ าห้อง ห้องส้วม นักเรียนจ านวน  54 คน
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
โรงเรียนวัดมหาการ 

  

 

 

 

 

 

 



 

7.2 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีโอกาสได้เรียนรู้
และพัฒนาการทางด้านการเรียนการสอน
จากสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน 

 

 1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้
และพัฒนาการทางด้านการเรียน
การสอนจากสภาพแวดล้อมภายใน
บริเวณโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 
2. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
3. สภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนอื้อต่อ
การเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น 
3. สภาพแวดล้อมในบริเวณ
โรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับ คุณภาพดี 

8. งบประมาณ 

 8.1 การใช้งบประมาณ 

  1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร..................35,000....................................บาท 

  2) งบประมาณที่ใช้ไป...........................20,430.......................................บาท 

  3) งบประมาณคงเหลือ.........................14,570.......................................บาท 

 8.2 งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามประเภทของเงิน 

ประเภทของเงิน ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 35,000 20,430 14,570  
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
3. เงินรายได้สถานศึกษา 
   3.1 .......................................................... 
   3.2 .......................................................... 
   3.3 .......................................................... 

    

4. เงินอ่ืนๆ (ระบุ)  
   4.1 .......................................................... 
   4.2 .......................................................... 

    

รวม     

9. ปัญหา/อุปสรรค 

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



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

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

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

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

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

 

       ลงชื่อ        

                     ( นายภูริภัทร  ไฝทอง ) 

          ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เขา้รว่มกิจกรรม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนวัดมหาการ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เพศ       ชาย                 หญิง  
       คร ู                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
...................................................................................................................................................... ................ 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ที ่ ความพึงพอใจ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดโครงการในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน       

2 โครงการสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนและพัฒนาห้องเรยีน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นต่อนักเรียน 

     

3 โครงการสามารถส่งเสริมนักเรียนให้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

     

4 บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคญักับชุมชน      

5 นักเรียนทุกคนได้ดูแลสภาพแวดลอ้มของโรงอาหารและห้องส้วมให้
สะอาด สวยงาม ให้เป็นสุขาน่าใช้ 

     

6 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอยา่งดี      

7 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถด าเนินงานตามโครงการได้เป็นอยา่งดี      
 

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ    
........................................................................................................................... ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 



 

 
สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
1.เพศ 

 ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ทั้งหมด 80 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ เพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.75 
 

2.สถานภาพ 

ผู้ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งหมด 80 คน 
เป็นครูจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 เป็นนักเรียน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และผู้ปกครองจ านวน  
41 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 
 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ที ่ ประเด็นความพึงพอใจ 
 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 การจัดโครงการในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน 72 5 3     

2 โครงการสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน

และพัฒนาห้องเรยีนเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ที่ดียิ่งขึ้น

ต่อนักเรียน 

78 2 

   

  

3 โครงการสามารถส่งเสริมนักเรียนให้ตระหนักถึง
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย์ 

64 10 6 
  

  

4 บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญกับชุมชน 80  

   
5 100.00 

5 นักเรียนทุกคนได้ดูแลสภาพแวดลอ้มของโรงอาหาร
และห้องส้วมใหส้ะอาด สวยงาม ให้เป็นสุขาน่าใช้ 70 8 2 

  
  

6 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถาม

ได้เป็นอยา่งด ี
79 1 

   
  

7 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถด าเนินงานตามโครงการได้

เป็นอย่างด ี
75 5 

   
  

รวมผลคะแนนความพึงพอใจ   
 
 



จากตาราง สอบถามความพึงพอใจโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบ
ทุกด้าน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.89 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
และร้อยละ 97.91 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
หมายเหตุ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
คะแนน 4.51 - 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
คะแนน 3.51 - 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
คะแนน 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ร้อยละความพึงพอใจ 
ร้อยละ 91 – 100 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ร้อยละ 71 – 90 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
ร้อยละ 51 – 70 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ร้อยละ 31 – 50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
ร้อยละ 21 – 30 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพ 

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 

 
 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณโรงเรียน 

 



กิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

กิจกรรมโรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย 

 

 

 



กิจกรรมสุขาภิบาลห้องน้ าห้อง ห้องส้วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


