
   

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี              ………. / 2563                   วันท่ี 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง     การรายงานการด าเนินงานโครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง                          

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ  จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง                          
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ           1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ  
    2. จัดท าป้ายความรู้สู่ความพอเพียง และประชาสัมพันธ์การจัดตลาดนัดพอเพียง 
   3. จัดเตรียมและแบ่งหน้าท่ี ครู บุคลากรผู้รับผิดชอบ 
    4. เตรียมสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
    5. ติดตามการจัดกิจกรรม และประเมินผลงาน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม   

3. เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ               
ในการจัดการเรียนรู้ 

4. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 

  1. นักเรียนทุกคนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการประเมิน 



  4. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม 
  5. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (6 ครั้ง/ปี) 
 
ปัญหา / อุปสรรค 
  1. ร้านค้าบางร้านไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การซื้อขายสินค้าก่อนเวลา ขายสินค้าในราคาท่ีค่อนข้าง
สูงจนเกินไป 
    2. ผู้ปกครองบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรม  
 
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ขอความร่วมมือจากคุณครูท่ีท าการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการพอเพียง และสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    
 
 
 
 
 
ลงช่ือ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงช่ือ) ..............................................ผู้ตรวจรายงาน        
       (นางสาวชฎาพร เสาร์ค า)                              (นางสาลินี สุขศิริ)  
            หัวหน้าโครงการ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

โครงการ  จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง                          
กลุ่มงาน การบริหารวิชาการ 
แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน            1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางด ารงชีวิต และปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนท่ีส่องสว่างให้เห็นทางท่ีก้าวเดินต่อไป ท่ีเน้นการเจริญเติบโตท่ีค่อย ๆ 
เกิดขึ้นตามศักยภาพท่ีมีอยู่อย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมั่นคง และเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาท 
ในการรับมือกับวิกฤตต่างๆ  โรงเรียนจึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม   

3. เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ               
ในการจัดการเรียนรู้ 

4. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.  เป้าหมาย   

 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 ร้อยละ  100  ของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  3.1.2  ร้อยละ  100  ของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



  3.1.3  ร้อยละ  85  ของโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการประเมิน  
  3.1.4  ร้อยละ  100 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม  
  3.1.5  ร้อยละ  100  สถานศึกษาท่ีใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (6 ครั้ง/ปี)  

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.2 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.3 โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการประเมิน 
  3.2.4 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม 
  3.2.5 โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่ (6 ครั้ง/ปี)  
           
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. ร้อยละของนักเรียนที ่ได้ร ับการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีว ิตที ่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร ้อยละของโรงเร ียนจ ัดการศ ึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

3. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
ผ่านการประเมิน 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

4. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการ
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

การเข้าร่วมกิจกรรม แบบเช็คเวลาเรียน 

5. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

นิเทศ ติดตาม  แบบนิเทศ ติดตาม 

6. ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
ท่ีมีคุณภาพ          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

3. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการประเมิน นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 
4. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการอนุรักษ์  
ฟื้นฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

การเข้าร่วมกิจกรรม แบบเช็คเวลาเรียน 

5. โรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

นิเทศ ติดตาม  แบบนิเทศ ติดตาม 

6. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและ      ภูมิปัญญาท้องถิ่น                  

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ 4,000 บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน  1,798 บาท 
 คงเหลือ   2,202 บาท 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

✓  นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาทักษะการ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปะ  
วัฒนธรรม   

✓  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริม
การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม   

3. เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 

✓  ครูทุกคนได้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

4. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

✓  ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเร ียนที ่ได ้ร ับการพัฒนาทักษะการ

ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

✓  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพฒันา
ทักษะการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

2. โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

✓  นักเรียนร้อยละ 100 ทางโรงเรียนจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๓. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่าน
การประเมิน 

✓  ร้อยละ 85 โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  ผ่านการประเมิน 

๔. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการ
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

✓  นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม  
ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปะ  
วัฒนธรรม 

5. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

✓  นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโรงเรียน
ต้นแบบประเภทต่าง ๆจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

6. ครูท่ีใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  
 

 
 

 

✓  ครูร้อยละ 90 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน 



ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนทุกคนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ

การด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓  ทุกคนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ          ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓  ทางโรงเรียนได้มีการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่าน
การประเมิน 

✓  โรงเรียนเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ี
ผ่านการประเมิน 

4. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริม
การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

✓  ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริม
การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

5. โรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

✓  นักเรียนผ่านการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

6. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและ      ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น                  

✓  ครูผู้สอนทุกคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น                  

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จ านวน  101  คน        
  เพศหญิง  จ านวน  101 คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 202 คน    
  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
 
 
 
 



  8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ท่ี หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 90.00 10.00 - - - 

2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการหารายได้
ระหว่างเรียน 

70.00 10.00 10.00 - - 

3 กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจระหว่างกัน 

90.00 10.00 - - - 

4 ความเหมาะสมของสถานท่ี 90.00 10.00 - - - 

5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 85.00 7.00 8.00 - - 

6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรม 87.00 13.00 - - - 

 
- จ านวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ …….85……… ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ …….10……… ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ……..3………. ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด    

      8.3 สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1 นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี ้
8.3.2 นักเรียนบางส่วนต้องการเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนส่วนใหญ่พงึพอใจกับกิจกรรมท่ีจัดให้ โดยประเมินจากการความพึงพอใจโดยรวมของ
กิจกรรม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนนักเรียนท่ีท าให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้
ประสบผลส าเร็จ 
 
 



 
 9.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะการฟัง และการสื่อสาร ท าให้ไม่สามารถมาตั้งร้านค้าตลาดนัด
พอเพียงที่โรงเรียนได้ในเวลาท่ีก าหนด และการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างกระชั้นชิดจนเกินไป จึงท าให้ผู้ปกครอง
บางท่านเตรียมของมาขายไม่ทัน 
 9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  ขอความร่วมมือจากคุณครูท่ีท าการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่องหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการพอเพยีง และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
                       ลงช่ือ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า) 
                                         ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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