
 

 

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

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    แบบรายงานโครงการ                                          จ านวน      1    เล่ม 

 ตามท่ีข้าพเจ้า นางอนงค์  บัวศรี ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดมหาการ ต าบลระโนด  อ าเภอระโนดจังหวัด
สงขลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้รับค าสั่งให้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  บัดนี้โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว ข้าพเจ้าขอ
รายงานการปฏิบัติงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

               (ลงชื่อ) ผู้รายงาน 
                               (นางอนงค์  บัวศรี) 
             ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดมหาการ  
  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้อ านวยการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     

                          (ลงชื่อ)  

                          (นางสาวสุภาพร   บุญทวี) 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 

บันทึกข้อความ 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

1. ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  สู่มาตรฐานการศึกษา 
   สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางอนงค์  บัวศรี 

 กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

4.วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียนสุขนิสัยการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 4.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับการอบรมด้านสุขภาพ 
  4.4 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา 

5. เป้าหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
           2. นักเรียน ร้อยละ 90  ได้รับการตรวจสุขภาพ 
           3. นักเรียน ร้อยละ 90 ได้รับการดูแลจากระบบช่วยเหลือนักเรียน 
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 
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหา 

ประเมิน แบบบันทึก 



 

7. ผลการด าเนินงาน 

 7.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  การด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรม จ านวน

........4.........กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที่ด าเนินการ สรุปดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(ที่ระบุตามโครงการ) 
กลุ่มเป้าหมาย/ระยะเวลา/

สถานที่ด าเนินการ 
การด าเนินงาน 

1. กิจกรรมพยาบาลน้อยในโรงเรียน 
 
 

  นักเรียนจ านวน  54 คน 
พ.ย.63 – ก.ย.64 

โรงเรียนวัดมหาการ 

ด าเนินการกิจกรรมแล้ว 
ได้ตามวัตถุประสงค์ 
 

2. กิจกรรมอนามัยโรงเรียนและการ
ส่งเสริมสุขภาพ           
                                

 นักเรียนจ านวน  54 คน 
พ.ย.63 – ก.ย.64 

 โรงเรียนวัดมหาการ 

ด าเนินการกิจกรรมแล้ว 
ได้ตามวัตถุประสงค์ 

3. กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม       
 
                

  นักเรียนจ านวน  54 คน 
พ.ย.63 – ก.ย.64 

โรงเรียนวัดมหาการ 

ด าเนินการเด็กดีมีเงินออม 
ได้ตามวัตถุประสงค์ 

4. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
(เยี่ยมบ้าน ทุนการศึกษา)                             

นักเรียนจ านวน  54 คน 
พ.ย.63 – ก.ย.64 

โรงเรียนวัดมหาการ 

ด าเนินการกิจกรรมแล้ว 
ได้ตามวัตถุประสงค์ 

 

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 

 
 

 
     
 

 
    
 
 
 

  
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 

  



 
  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหา 

 
 
 
 

  
1.นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2.นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา 

 

8. งบประมาณ 

 8.1 การใช้งบประมาณ 

  1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร...........10,000...............................บาท 

  2) งบประมาณที่ใช้ไป........................9,000................................บาท 

  3) งบประมาณคงเหลือ......................1,000................................บาท 

 

 8.2 งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามประเภทของเงิน 

ประเภทของเงิน ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 9,000 1,000  
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - -  
3. เงินรายได้สถานศึกษา 
   3.1 .......................................................... 
   3.2 .......................................................... 
   3.3 .......................................................... 

- - -  

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

- - -  

รวม 10,000 9,000 1,000  

 

 

 

 



 

9. ปัญหา/อุปสรรค 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม      

- ไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่โรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมเด็กดีมีเงินออม  
   

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม       

- จัดท าเอกสาร หลักฐานการฝาก-ถอน เงินออมของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

 

                  ลงชื่อ  

                        (นางอนงค์  บัวศรี) 

          ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

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 โครงการสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

     

3 โครงการสามารถส่งเสริมนักเรียนสุขนิสัยการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 

     

4 นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและไดร้ับการอบรมด้านสุขภาพ      

5 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา      

6 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอยา่งดี      

7 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถด าเนินงานตามโครงการได้เป็นอยา่งดี      
 

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

 
 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 

 



 

 

สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
1.เพศ 

 ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งหมด 70 คน  
เป็นเพศหญิงจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 และเพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 
 

2.สถานภาพ 

ผู้ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งหมด 70 คน 
เป็นครูจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 เป็นนักเรียน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และผู้ปกครองจ านวน  
42 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ที ่ ประเด็นความพึงพอใจ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

( x ) 

ระดับ
คุณภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 การจัดโครงการในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน 62 

(88.57) 

5 

(7.14) 

3 

(4.29) 

  
4.84 มากที่สุด 

2 โครงการสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง 

และสมรรถภาพทางกายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
68 

(97.14) 

2 

(2.86) 

   
4.97 มากที่สุด 

3 โครงการสามารถส่งเสริมนักเรียนสุขนิสัยการดูแล

สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
56 

(80) 

8 

(11.43) 

6 

(8.57) 

  
4.71 มากที่สุด 

4 นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและไดร้ับการอบรม

ด้านสุขภาพ 
70 

(100) 
 

   
5 มากที่สุด 

5 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตรงตาม
สภาพปัญหา 

59 

(84.28) 

10 

(14.29) 

1 

(1.43) 

  
4.82 มากที่สุด 

6 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถาม

ได้เป็นอยา่งด ี
69 

(98.57) 

1 

(1.43) 

   
4.98 มากที่สุด 

7 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถด าเนินงานตามโครงการได้

เป็นอย่างด ี
65 

(92.86) 

5 

(7.14) 

   
4.92 มากที่สุด 

รวมคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 91.63 6.33 2.04 - - 4.89 

      ร้อยละความพึงพอใจใน ระดับมากขึ้นไป 97.91 มากที่สุด 
 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

 

      
 

 

    
 

 

      
 



 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมพยาบาลน้อย 

 

 

      
 

 

     
 

 

       



 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมอนามัย 

 

 

       

ประมวลภาพกิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 

 

       

 


