
   
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี              ………. / 2562                   วันท่ี 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง     การรายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 

เรยีน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ  อาหารกลางวัน 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวชฎาพร เสาร์คำ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ           1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  1. สํารวจจํานวนนักเรียนท่ีจะรับประทานอาหารกลางวัน  
    2. จัดทำอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สํารวจ
ความชอบ ของนักเรียน สอบถามความต้องการของผู้บริโภคหรือนักเรียน รวมท้ังตรวจสอบคุณค่าทาง
โภชนาการ  
    3. จัดระเบียบวินัยในการเดินแถวเพื่อเข้าสู่โรงอาหาร ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร จัดระเบียบใน
การ เดินแถวรับอาหาร ซื้อน้ำ - ขนม รวมท้ังมารยาทในการรับประทานอาหาร  
    4. หลังรับประทานอาหารจะมีเจ้าหน้าท่ีกลุ่มสีดูแลรับผิดชอบเรื่องความสะอาดภายในบริเวณโรง
อาหาร  
    5. ให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการ และโภชนาการกับส่ิงแวดล้อมโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลท่ีได้รับจากกิจกรรม 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองในการเลือกซื้ออาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  
  3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

ผลที่ได้รับจากดำเนินงาน 

  1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงพอต่อความต้องการ  
    2. นักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจกับรายการอาหารท่ีจัดให้ โดยประเมินจากการรับประทานอาหารได้หมด 
และจากการเติมอาหารของนักเรียน  
    3. นักเรียนได้รับความรู้เรื่องโภชนาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงรู้ จักเลือก
รับประทาน และมีความพอประมาณในการรับประทาน  



    4. การจัดระเบียบวินัยในการใช้บริการของโรงอาหาร ช่วยลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นและดูเรียบร้อย 
สวยงาม  
    5. นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการใช้โรงอาหาร และการดูแลรักษาความสะอาด
โดยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มสี 
 
ปัญหา / อุปสรรค 
  1. ถึงแม้นักเรียนจะทราบถึงประเภทของอาหารท่ีมีคุณค่า แต่ในทางปฏิบัตินักเรียนบางส่วนยังคง 
เลือกซื้ออาหารตามความชอบของตนเอง และนักเรียนบางส่วนยังคงซื้ออาหารอื่นมาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นความพอดี 
    2. ผู้ปกครองบางคนตามใจบุตรหลานในเรื่องการบริโภค ทำให้มีปัญหาในการรับประทานอาหารท่ี 
โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 1               
 
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  1. ขอความร่วมมือจากคุณครูท่ีทำการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่องประโยชน์ 
ของการรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า รวมท้ังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณในการ 
รับประทานด้วย 
   2. ให้ประธานกลุ่มสีทำหน้าท่ีในการปล่อยแถวนักเรียน เพื่อเดินเข้าสู่โรงอาหาร และรักษาระเบียบ 
วินัยของน้อง ๆ จนกว่าจะเริ่มรับประทานอาหาร 
    3. ในขณะรับประทานอาหารนักเรียนมักจะพูดคุยเสียงดัง ขอความร่วมมือจากคุณครูท่ีทำหน้าท่ีครู
เวร ในวันนั้น ๆ ตักเตือนด้วย     
 
 
 
 
 
ลงช่ือ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงช่ือ) ..............................................ผู้ตรวจรายงาน        
       (นางสาวชฎาพร เสาร์คำ)                              (นางสาลินี สุขศิริ)  
            หัวหน้าโครงการ                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
 
 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ โครงการอาหารกลางวัน                                   
กลุ่มงาน การบริหารท่ัวไป 
แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน            1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นางสาวชฎาพร เสาร์คำ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในวัยเรียนนักเรียนจำเป็นต้องใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  
อาหารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสำคัญต่อการเจริญเติบโต และการใช้พลังงานของนักเรียน  นักเรียนควรได้รับการ
พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายของโรงเรียน
ต้องการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  โครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน     วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการเลือกและจัดสรร
อาหารท่ีดีให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนพร้อมท่ี
จะเรียนรู้ และ   พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้เต็มศักยภาพ 
 
2.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองในการเลือกซื้ออาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  
 3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    

    1. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า  
  3. นักเรียนร้อยละ 85 ดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล  
  4. นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของโรงอาหาร 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   1. นักเรียนมีสุขภาวะทางด้านร่างกายท่ีดี 
  2. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร 
  3. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล 
  4. โรงอาหารมีสถานท่ีอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน 
 



4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง น้ำหนัก และส่วนสูงของ

นักเรียน 
แบบบันทึกอาหารเสริมนม 

2. นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า น้ำหนัก และส่วนสูงของ
นักเรียน 

แบบบันทึกอาหารเสริมนม 

3. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล การรับประทานอาหารให้
หมด 

การสังเกตพฤติกรรม 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของโรงอาหาร ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน การรับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชน์ 
แบบบันทึกอาหารเสริมนม 

๒. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร น้ำหนัก และส่วนสูงของ
นักเรียน 

แบบบันทึกอาหารเสริมนม 

3. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณมีเหตุผล การรับประทานอาหารให้
หมด 

การสังเกตพฤติกรรม 

4. โรงอาหารมีสถานท่ีอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน โรงอาหารมีความสะอาด  แบบประเมิน 
 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการท่ีได้รับเงนิอุดหนุน   404,000 บาท 
 งบประมาณท่ีได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ 385,240 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ    45,760  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกร
นอกทุกคนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

✓  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารท่ีมี
คุณค่า และมีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเอง
ในการเลือกซื้ออาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

✓  นักเรียนได้รับความรู้เรื่องโภชนาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นักเรียน
ส่วนใหญ่ รู้จักเลือกรับประทาน และมีความ
พอประมาณในการรับประทานอาหาร 

3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

✓  นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
ในการใช้โรงอาหาร และการดูแลรักษาความ
สะอาดโดยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มสี 
 

7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ✓  นักเรียนร้อยละ 90  

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
2. นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า ✓  นักเรียนร้อยละ 100  

ได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า 
๓. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มี

เหตุผล 
✓  นักเรียนร้อยละ 85  

ดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล 
๔. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ของโรงอาหาร 
✓  นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการ

ใช้บริการของโรงอาหาร 
ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
✓  นักเรียนมีสุขภาวะทางด้านร่างกายท่ีดี 

2. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร ✓  นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร 



3. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณมี
เหตุผล 

✓  นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มี
เหตุผล 

4. โรงอาหารมีสถานท่ีอำนวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน 

✓  โรงอาหารมีสถานท่ีอำนวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน 

8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  101  คน        
  เพศหญิง  จำนวน  101 คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 202 คน    
  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
  8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ท่ี หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ความสะอาดของอาหาร 90.00 10.00 - - - 

2 ความอร่อยของอาหารท่ีรับประทาน 70.00 10.00 10.00 - - 

3 ประโยชน์ของสารอาหารท่ีนักเรียนได้รับจาก

รายการอาหารท่ีจัดทำ 

90.00 10.00 - - - 

4 ปริมาณของอาหารเพียงพอต่อความต้องการ

ของนักเรียน 

90.00 10.00 - - - 

5 ระเบียบวินัย และกฎ ข้อตกลงในการใช้โรง

อาหาร 

85.00 7.00 8.00 - - 

6 ความสะอาดของสถานท่ีประกอบอาหาร 87.00 13.00 - - - 

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ …….85……… ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ …….10……… ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ……..3………. ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด    

      8.3 สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1 นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับอาหารท่ีโรงเรียนจัดให้ 
8.3.2 นักเรียนบางส่วนต้องการอาหารท่ีมีความหลากหลายมากกว่านี่ 
8.3.3 อาหารบางรายการขาดความอร่อย 



9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนส่วนใหญ่พงึพอใจกับรายการอาหารท่ีจัดให้ โดยประเมินจากการรับประทานอาหาร
ได้หมด และจากการเติมอาหารของนักเรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งนำความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาด้าน
โภชนาการ ส่งผลให้จำนวนของนักเรียนท่ีด่ืม น้ำหวานมีปริมาณลดลง และหันมาด่ืมน้ำเปล่ามากขึ้น 
 
 9.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  1. ถึงแม้นักเรียนจะทราบถึงประเภทของอาหารท่ีมีคุณค่า แต่ในทางปฏิบัตินักเรียนบางส่วน
ยังคงเลือก ซื้ออาหารตามความชอบของตนเอง และนักเรียนบางส่วนยังคงซื้ออาหารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเกินพอดี 
    2. ผู้ปกครองบางคนตามใจบุตรหลานในเรื่องการบริโภค ทำให้มีปัญหาในการรับประทาน
อาหารท่ี โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนช้ันอนุบาล และประถมศึกษาปีท่ี 1 
 9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  1. ขอความร่วมมือจากคุณครูท่ีทำการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่อง
ประโยชน์ ของการรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ
ในการ รับประทานด้วย 

2. ให้ประธานกลุ่มสีทำหน้าท่ีในการปล่อยแถวนักเรียน เพื่อเดินเข้าสู่โรงอาหาร และรักษาระเบียบ 
วินัยของน้อง ๆ จนกว่าจะเริ่มรับประทานอาหาร 
  3. ในขณะรับประทานอาหารนักเรียนมักจะพูดคุยเสียงดัง ขอความร่วมมือจากคุณครูท่ีทําหน้าท่ีครู
เวร ในวันนั้น ๆ ตักเตือนด้วย     
 
 
         ลงช่ือ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางสาวชฎาพร  เสาร์คำ) 
                           ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 

       
 

นักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับประทานอาหาร  
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงอาหารมีความสะอาด และถูกสุขอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการอาหารจัดตามโปรแกรม Thai School lunch เพื่อให้นักเรียนได้สารอาหารครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมายเหตุ  

1.  ส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงงาน จำนวน 2 เล่ม ภายในวันที่  3 ตุลาคม  2562 
2.  ส่งไฟล์รายงานผลการดำเนินงานโครงการ เข้าท่ีเมล์ ไม่เกิน Yuwadee1624@gmail.com   

และ bknork@gmail.com 


