
 
 

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

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    แบบรายงานโครงการ                                          จ านวน      1    เล่ม 

 ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวณัฐฐาพร  มาแดง ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดมหาการ ต าบลระโนด อ าเภอ   ระ
โนด จังหวัดสงขลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้รับค าสั่งให้จัดท าโครงการจาก
ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง                                          

บัดนี้โครงการจากท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานการ
ปฏิบัติงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 

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  โครงการจากท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1     

   สนองกลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีตามหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   สนองมาตรฐานที่                1  คุณภาพของผู้เรียน 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางณัฐฐาพร  มาแดง 

 กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์ 
 4.1  นักเรียนชั้น ป. 1-6 ได้รับการฝึกเพาะเมล็ดผักเพ่ือปลูกเป็นผักสวนครัวได้ 
 4.2  นักเรียนชั้น ป. 1-6 ได้รับการฝึกทักษะในการปลูกพืชในกระถางและขยายพันธุ์พืช 
 4.3  เพ่ือให้นักเรียนรู้และจัดการดูแลพืชอย่างมีคุณภาพตามระยะเวลา 
 4.4  เพ่ือปลูกจิตส านึกรัก เสริมสร้างเจตคติที่ดีแก่นักเรียน ต่อการประกอบอาชีพ 
 4.5  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
5. เป้าหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

   เป้าหมาย 
1. ผลผลิต (Outputs) 

5.1.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถเพาะเมล็ดเพื่อปลูกเป็นผักสวนครัว และปลูกพืชในกระถางพร้อมขยายพันธุ์กล้าไม้ได้ 
5.1.2    โรงเรียนมีนักเรียนที่สามารถรู้ขั้นตอนในการเพาะเมล็ด และปลูกพร้อมขยายพันธุ์ได้ 
5.1.3    นักเรียนสามารถท าบัญชีรายรับรายจ่ายได้ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1.4    นักเรียนสามารน าผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันได้ร้อยละ 60 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 5.2.1    นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปลูกผักสวนครัว 
 5.2.2    นักเรียนมีความรู้มีทักษะในการปลูกพืชและดูแลขยายพันธุ์กล้าไม้ 
 5.2.3    นักเรียนมีทักษะในการท างานและน าผลผลิตไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 5.2.4    นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และรู้วิธีคิดค านวณเกี่ยวกับต้นทุนและคิดก าไรได้อย่างถูกต้อง 
 



 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ประชุมชี้แจง ก าหนดรายละเอียด และวิธีการ
ด าเนินการ 

ต.ค. 62 ผู้บริหารและคณะท างาน 

ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ย. 62 นางณัฐฐาพร 
 

กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวในแปลงและในกระถาง
พลาสติกพร้อมท าปุ๋ยหมักจากหญ้า 

ตลอดปีการศึกษา นางณัฐฐาพร 

กิจกรรมการปลูกพืชในกระถางและขยายพันธุ์กล้า
ไม้ในถุงด า 

 
ตลอดปีการศึกษา 

นางณัฐฐาพร 

สรุปผลการด าเนินการ ก.ย. 63 นางณัฐฐาพร 

  

7. ผลการด าเนินงาน 

 7.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  การด าเนินงาน โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 

กิจกรรม จ านวน........2.........กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที่ด าเนินการ สรุปดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
(ที่ระบุตามโครงการ) 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา/สถานที่

ด าเนินการ 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ปลูกพืช
สวนครัวในแปลงและ
ในกระถางพลาสติก
พร้อมท าปุ๋ยหมักจาก
หญ้า 

ด าเนินการปลูกพืชสวนครัว
ในแปลงและในกระถาง
พลาสติกพร้อมท าปุ๋ยหมัก
จากหญ้า 

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

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามกิจกรรม 
4. นิเทศติดตาม 
5. ประเมินตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรม 
6. วิเคราะห์ข้อมูลน าผลการ
ด าเนินงานมาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาให้เกิดความถูกต้อง
เหมาะสม  
7. เขียนรายงานและเผยแพร่ 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมการปลูกพืช
ในกระถางและ
ขยายพันธุ์กล้าไม้ใน
ถุงด า 
 

ด าเนินการปลูกพืชใน
กระถางและขยายพันธุ์กล้า
ไม้ในถุงด า 
 

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 

ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม สามารถเพาะเมล็ดเพื่อปลูก
เป็นผักสวนครัว และปลูกพืชในกระถาง
พร้อมขยายพันธุ์กล้าไม้ได้ 
- โรงเรียนมีนักเรียนที่สามารถรู้ขั้นตอนใน
การเพาะเมล็ด และปลูกพร้อมขยายพันธุ์
ได้ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  สามารถด าเนินงานได้ โดยไม่ได้ใช้
งบประมาณในการสนับสนุน
โครงการ 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
ในการปลูกผักสวนครัว 
- นักเรียนมีความรู้มีทักษะในการปลูกพืช
และดูแลขยายพันธุ์กล้าไม้ 
- นักเรียนมีทักษะในการท างานและน าผลผลิตไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และรู้วิธีคิด
ค านวณเกี่ยวกับต้นทุนและคิดก าไรได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 สามารถด าเนินงานได้ โดยไม่ได้ใช้
งบประมาณในการสนับสนุน
โครงการ 

8. งบประมาณ 

 8.1 การใช้งบประมาณ 

  1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....................2,000.................................บาท 

  2) งบประมาณที่ใช้ไป...............................-...................................บาท 

  3) งบประมาณคงเหลือ..............................2,000.................................บาท 

 

 



 

 

 

 8.2 งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามประเภทของเงิน 

ประเภทของเงิน ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 2,000 - 2,000  
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
3. เงินรายได้สถานศึกษา 
   3.1 .......................................................... 
   3.2 .......................................................... 
   3.3 .......................................................... 

    

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

    

รวม 2,000 - 2,000  

9. ปัญหา/อุปสรรค 

 - นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่แปลงผักของตนเอง ท าให้คุณภาพของผักที่ได้ ยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 -  มีการเพิ่มความเข้มงวดในการก าหนดตารางเวรดูแลรับผิดชอบ และมีการติดตามจากคุณครูประจ า

ชั้นสม่ าเสมอ 

 

 

 

  

             ลงชื่อ   

                (นางณัฐฐาพร  มาแดง) 

          ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เขา้รว่มกิจกรรม 
โครงการโครงการจากท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนวัดมหาการ 
 

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

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ที ่ ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดโครงการในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน       

2 นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม      

3 กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวในแปลง ในกระถางพลาสติก และการ

ขยายพันธุ์กล้าไม้ในถุงด า เพื่อให้นักเรียนรู้และจดัการดูแลพืชอย่างมี

คุณภาพตามระยะเวลา 

     

4  กิจกรรมท าปุ๋ยหมักจากหญ้า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

     

5 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ไดร้ับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อไปปรับใช้ได ้

     

6 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม      

7 สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      

8 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอยา่งด ี      

9 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถดูแลช่วยเหลือในการด าเนินงานไดเ้ป็นอย่างดี      

10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมครั้งนี ้      
 
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  



.......................................................................................................... .................……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 

สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจ โครงการจากท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. เพศ 

 ผู้ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ โครงการจากท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 80 คน เป็นเพศ
หญิงจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ เพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 
 

2. สถานภาพ 

ผู้ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ โครงการจากท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 80 คน เป็นครู
จ 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 

( x ) 
ร้อยละ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 การจัดโครงการในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน 72 

(90.00) 

5 

(6.25) 

3 

(37.5) 

  4.86 97.25 

2 นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 75 

(93.75) 

3 

(3.75) 

2 

(2.50) 

  4.91 98.25 

3 กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวในแปลง ในกระถาง

พลาสติก และการขยายพันธุ์กลา้ไม้ในถุงด า 

เพื่อให้นักเรียนรู้และจดัการดูแลพชือย่างมี

คุณภาพตามระยะเวลา 

70 

(87.50) 

7 

(8.75) 

3 

(3.75) 

  4.84 96.75 

4  กิจกรรมท าปุ๋ยหมักจากหญ้า เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนน าความรูไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และชุมชน 

75 

(93.75) 

2 

(2.50) 

3 

(3.75) 

  4.90 98.00 

5 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ไดร้ับความรู้/

ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไปปรับ

ใช้ได้ 

73 

(91.25) 

5 

(6.25) 

2 

(2.50) 

  4.89 97.75 



6 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 71 

(88.75) 

5 

(6.25) 

4 

(5.00) 

  4.84 96.75 

7 สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 76 

(95.00) 

2 

(2.50) 

2 

(2.50) 

  4.91 98.25 

8 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อ

ซักถามไดเ้ป็นอย่างด ี

72 

(90.00) 

4 

(5.00) 

4 

(5.00) 

  4.85 97.00 

9 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถดูแลช่วยเหลือในการ

ด าเนินงานได้เป็นอย่างด ี

74 

(92.50) 

4 

(5.00) 

2 

(2.50) 

 

  4.90 98.00 

10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมครั้งนี ้ 76 

(95.00) 

2 

(2.50) 

2 

(2.50) 

  4.91 98.25 

รวมผลคะแนนความพึงพอใจ 4.89 97.63 
 

 

จากตาราง สอบถามความพึงพอใจ โครงการจากท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง ผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.89 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และร้อยละ 97.63 ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
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 

กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวในแปลงและในกระถางพลาสติกพร้อมท าปุ๋ยหมักจากหญ้า 

 


