
 

 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดมหาการ 
วันที่    1  ตุลาคม   2564 
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    แบบรายงานโครงการ                                          จ านวน      1    เล่ม 

 ตามท่ีข้าพเจ้า นางณัฐฐาพร  มาแดง ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดมหาการ ต าบลระโนด  อ าเภอระโนด
จังหวัดสงขลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้รับค าสั่งให้จัดท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  บัดนี้โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว ข้าพเจ้าขอ
รายงานการปฏิบัติงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

          (ลงชื่อ) ผู้รายงาน 
                        ( นางณัฐฐาพร  มาแดง) 
             ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดมหาการ  
  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้อ านวยการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     

                (ลงชื่อ)  

                          (นางสาวสุภาพร   บุญทวี) 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 

 

บันทึกข้อความ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

1. ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  สู่มาตรฐานการศึกษา 
   สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางณัฐฐาพร  มาแดง 
 กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียน 

4.2 เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้น 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  1. ผู้เรียนร้อยละ 85  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
            2. ผู้เรียนร้อยละ  85  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นคนดี มีวินัยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ผู้เรียนร้อยละ 85  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมความพร้อมในชั้นเรียนที่สูงขึ้น 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 สุขนิสัยการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
3.นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการตรวจสุขภาพและ
ได้รับการอบรมด้านสุขภาพ 
4. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตรงตามสภาพปัญหา 

ประเมิน 
แบบบันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูง 
แบบประเมินพัฒนาการ 

ด้านคุณภาพ 
1.ส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ของนักเรียน 
2.นักเรียนเป็นคนดี มีวินัยปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.นักเรียนมีความพร้อมสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้น 

ประเมิน แบบประเมินพัฒนาการ 



7. ผลการด าเนินงาน 

 7.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  การด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรม จ านวน

........6.........กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที่ด าเนินการ สรุปดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(ที่ระบุตามโครงการ) 
กลุ่มเป้าหมาย/ระยะเวลา/

สถานที่ด าเนินการ 
การด าเนินงาน 

1. การส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ-์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ของผู้เรียน 
 

  นักเรียนปฐมวัยจ านวน 15  
คน 

พ.ย.63 – ก.ย.64 
โรงเรียนวัดมหาการ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. กิจกรรมสุขอนามัยนักเรียน                                 นักเรียนปฐมวัยจ านวน 15 คน 
พ.ย.63 – ก.ย.64 

 โรงเรียนวัดมหาการ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. กิจกรรมจัดหาจัดซื้อและผลิตสื่อการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย 
                

  นักเรียนจ านวน 15 คน 
พ.ย.63 – ก.ย.64 

โรงเรียนวัดมหาการ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานและบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

นักเรียนปฐมวัยจ านวน 15  คน 
พ.ย.63 – ก.ย.64 

โรงเรียนวัดมหาการ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

5 กิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 

นักเรียนปฐมวัยจ านวน 15  คน 
พ.ย.63 – ก.ย.64 

โรงเรียนวัดมหาการ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

6 กิจกรรมหนูน้อยรักหนังสือ นักเรียนปฐมวัยจ านวน 15  คน 
พ.ย.63 – ก.ย.64 

โรงเรียนวัดมหาการ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนักส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกายได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 สุขนิสัยการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการตรวจ
สุขภาพและได้รับการอบรมด้านสุขภาพ 
4.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา 
 ด้านคุณภาพ 
1.ส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียน 
2.นักเรียนเป็นคนดี มีวินัยปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.นักเรียนมีความพร้อมสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้น 
 

 
 

 
     
 

 
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนักส่วนสูง
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2.นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
3.นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการตรวจ
สุขภาพและได้รับการอบรมด้านสุขภาพ 
4.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือจากระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตรงตามสภาพปัญหา 
1.นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมรณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
สูงขึ้น 
2. นักเรียนเป็นคนดี มีวินัยปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.นักเรียนมีความพร้อมสู่ชั้น เรียนที่
สูงขึ้น 

8. งบประมาณ 

 8.1 การใช้งบประมาณ 

  1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร...........20,000...............................บาท 

  2) งบประมาณที่ใช้ไป........................4,800................................บาท 

  3) งบประมาณคงเหลือ......................15,200................................บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 8.2 งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามประเภทของเงิน 

ประเภทของเงิน ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 4,800 15,200  
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - -  
3. เงินรายได้สถานศึกษา - - -  
4. เงินอ่ืนๆ (ระบุ)  - - -  

รวม 20,000 4,800 15,200  

9. ปัญหา/อุปสรรค 

        กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน 
      -    ไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีจ านวนไม่ครบชั้น 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสุขอนามัยนักเรียน                                

- ไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ด าเนินการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพของนักเรียน 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดหาจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

- สื่อการเรียนการสอน  ของเล่นตามมุมการจัดประสบการณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานและบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-  ไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ แตค่รูผู้สอนระดับปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย 
       กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง 

- ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่ 
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมหนูน้อยรักหนังสือ 

-    ไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่มีหนังสือนิทานเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

        กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน 
      -    จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสุขอนามัยนักเรียน                                

- ด าเนินการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่
สมวัย 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดหาจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
- เพ่ิมสื่อการเรียนการสอน  และของเล่นตามมุมประสบการณ์ให้มากข้ึน 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานและบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้ครบทุกกิจกรรม 

       กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง 
- ด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือท้องถิ่น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 



 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมหนูน้อยรักหนังสือ 
-    จัดหาหนังสือนิทานตามหน่วยการเรียนของนักเรียน 

 

                    ลงชื่อ  
                    (นางณัฐฐาพร  มาแดง) 
          ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน 

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 ท่านได้มสี่วนร่วมในการออกแบบการจัดกิจกรรม      

3 โครงการสามารถส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม 

และสติปัญญา ของนักเรียน 

     

4 โครงการสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัยปฏิบัติตนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5 โครงการสามารถเตรียมความพร้อมของนักเรียนปฐมวัยสู่ช้ันเรียนที่
สูงขึ้น 

     

6 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอยา่งด ี      

7 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถด าเนินงานตามโครงการได้เป็นอยา่งด ี      

8 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี ้      
 

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
 

 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 

 



 

สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน 
 

1.เพศ 

 ผู้ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบ
ทุกด้าน ทั้งหมด 19 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 และเพศชายจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.8 
 

2.สถานภาพ 

ผู้ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบ
ทุกด้าน ทั้งหมด 19 คน เป็นครูจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 และผู้ปกครองจ านวน 11 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 57.9 
 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ที ่ ประเด็นความพึงพอใจ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

( x ) 

ระดับ
คุณภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 การจัดโครงการในคร้ังนี้มปีระโยชน์ต่อนักเรียน 10 

(52.63) 

9 

(47.37) 

   
4.52 มากที่สุด 

2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดกิจกรรม 9 

(47.37) 

10 

(52.63) 

   
4.47 มาก 

3 โครงการสามารถส่งเสริมและพฒันาด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญา ของ
นักเรียน 

10 

(52.63) 

8 

(42.11) 

1 

(5.26) 

  

4.47 มาก 

4 โครงการสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มี
วินัยปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

9 

(47.37) 

10 

(52.63) 

   

4.47 มาก 

5 โครงการสามารถเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ปฐมวัยสูช่ั้นเรียนทีสู่งขึ้น 

7 

(36.84) 

12 

(63.16) 

   
4.36 มาก 

6 ครูผู้รับผิดชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างด ี

9 

(47.37) 

10 

(52.63) 

   
4.47 มาก 

7 ครูผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินงานตามโครงการ
ได้เป็นอย่างด ี

8 

(42.11) 

11 

(57.89) 

   
4.42 มาก 

8 ภาพรวมความพึงพอใจในการจดัโครงการครั้งนี้ 8 

(42.11) 

11 

(57.89) 

   
4.42 มาก 

รวมคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 46.05 53.29 0.66 - - 4.45 

       ร้อยละความพึงพอใจใน ระดับมากขึ้นไป 89.07 มาก 
 



จากตาราง สอบถามความพึงพอใจโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบ
ทุกด้าน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.45 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
และร้อยละ 89.07 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   

 
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 

การส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ-์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสุขอนามัยนักเรียน 

 



กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานและบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง 
 

 

 


