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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยภรัณยู อินทกนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 

โรงเรียนโคกกระทอ้นกิตติวุฒิวิทยำ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

                                            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
ที.่................................... วันที่…………………………………………………………………….. 
เรื่อง      แบบรายงานการด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า 
 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
 ด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้เสนอ โครงการและได้รับการอนุมัติในแผนปฏิบัติการไปแล้ว จึงขอ
อนุญาตรายงานการด าเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2. ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
 3. ผู้รับผิดชอบ นายภรัณยู อินทกนก 
 4. ได้รับงบประมาณจากแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้ 
 

() อุดหนุนรายหัว งบที่ได้รับ            61,000  บาท 
(    ) รายได้สถานศึกษา   งบที่ได้รับ...............................บาท 
() เรียนฟรี 15 ปี   งบที่ได้รับ           290,000 บาท 
(    ) ชมรม / อ่ืนๆ งบที่ได้รับ...............................บาท 
                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                      351,000   บาท 

   

พร้อมได้แนบรายละเอียดประกอบการด าเนินงาน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

    ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ......................... ...................................... 
                                             (นายภรัณยู อินทกนก) 
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

 

 
  

ความคิดเห็นของหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ลงชื่อ ...................................................  
                  (นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล) 

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………... 

ลงชื่อ................................................... 
 (นางบุบผา  บุญเพ็ง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ลงชื่อ................................................... 
 (นางสุพรรณี  เสาใบ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………... 

ลงชื่อ................................................... 
                       (นายสุนทร  พริกจ ารูญ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารับรองรายงานการด าเนิน โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 

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

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

............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................... 

(นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/งานประจ าปีการศึกษา 2564 
( 1 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  
รายงานวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ .ศ . 2565 

ชื่องาน/โครงการ : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

() อุดหนุนรายหัว งบที่ได้รับ        61,000 บาท จ่ายจริง         4,000 บาท คงเหลือ        57,000 บาท 
(    ) รายได้สถานศึกษา   งบที่ได้รับ........................บาท จ่ายจริง........................บาท คงเหลือ........................บาท 
() เรียนฟรี 15 ปี   งบที่ได้รับ      290,000 บาท จ่ายจริง          9,000 บาท คงเหลือ      281,000 บาท 
(    ) ชมรม / อ่ืนๆ งบที่ได้รับ........................บาท จ่ายจริง ...................... ..บาท คงเหลือ........................บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น งบที่ได้รับ      351,000 บาท จ่ายจริง        13,000 บาท คงเหลือ      338,000 บาท 
ตอนที่ 1 โปรดใส่เครื่องหมาย  และเติมข้อความตามความเป็นจริง 

กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลา ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ สูงกว่า ตามแผน ต่ ากว่า ไม่ได้

ปฏิบตั ิ
เร็วกว่า ตามแผน ช้ากว่า 

น านักเรียนทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

       ไม่ได้ปฏิบัติ
เนื่องจากสถาณ
การณ์ โควิด-19 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ชุมนุม 

        

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

        

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

        

ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี 
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

 

ค ำน ำ 
 กลุ่มงบริหารงานวิชาการ ได้จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพ่ือแสดงถึงความส าเร็จของการท างาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่

เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรม ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ครั้งนี้จะสามารถ

น าไปเป็น แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาหน้าให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ด าเนินการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้กิจกรรมดังกล่าว  ส าเร็จ

ลงได้ด้วยดี  

 

 

    ลงชื่อ..... ............................................  

     (นายภรัณยู อินทกนก)  

        ผู้จัดท าเล่มสรุปโครงการ / กิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

 

 

สำรบัญ 

เรื่อง หน้า 
รายงานผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 1 
หลักการและเหตุผล 3 
กิจกรรมและการด าเนินการ 4 
งบประมาณและการใช้จ่ายผลส าเร็จของโครงการ / กิจกรรม 4 
ผลส าเร็จของโครงการ / กิจกรรม 5 
ประโยชน์ที่ได้รับ 5 
สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 6 
ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 7 
สรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 8 
ภาคผนวก 9 
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

                              ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

 

ชื่อโครงกำร สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

ผู้รับผิดชอบ นำยภรัณยู อินทกนก 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพฐ. 

 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

  2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 และแก้ปัญหา  

 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

  6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 

                   กลุ่มเป้าหมาย  

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน  

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักโรงเรียนด้ำน  

 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

 ใช้ระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   

   ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

    ทรงเป็นประมุข 

 สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

  จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  

 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

       อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ของโรงเรียน  

 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้ 

 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผู้เรียนร่วมสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย ไท ยวน และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 

              อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเภทของกิจกรรมสอดคล้องกับกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตของสถำนศึกษำ  

 กิจกรรมหลัก  

 กิจกรรมรอง  

 กิจกรรมสนับสนุน 

ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง  ใหม่ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

     ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี

พระราชด าริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืช

พรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะท าการศึกษา

และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ขณะที่การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์

และจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศใน

ระยะยาว” 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริโดยจัดตั้ง
งาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้
เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะ
อนุรักษ์พรรณพืชต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการ เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีก
ทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนทุกวิชา 
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการด าเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ ให้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน มีการบันทึกรายงานข้อมูล  
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส าหรับค้นคว้าและมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียน
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การสอนในวิชาต่างๆ โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และเป็นไปตามความ
สนใจและความพร้อมของโรงเรียน ไม่ให้เกิดความเครียด 
 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้ตระหนักถึงพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดท าโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ขึ้น
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ และเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสืบต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
           2.2 เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก 
           2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืช เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ 
 ทีเ่กี่ยวกับพืช 
          2.4 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
3. เป้ำหมำย    
          - เชิงปริมำณ 
      1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 100 
 

          - เชิงคุณภำพ 
      1. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืช เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพที่เกี่ยวกับ
พืช น าความรู้ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

  ด าเนินการวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

  ไม่ได้ด าเนินการ (ระบุสาเหตุ)  

5. งบประมำณและกำรใช้จ่ำย 

5.1 งบประมาณท่ีขอจัดตั้งตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 4,000 บาท 

5.2 ประเภทของเงิน  เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินเรียนฟรี 15 ปี  

     เงินชมรม / อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
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 5.3 รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 
ที ่ ประเภทงบประมำณ ตำมแผน (บำท) จ่ำยจริง (บำท) คงเหลือ (บำท) 

1 เงินอุดหนุนรายหัว 4,000 - - 

2 เงินรายได้สถานศึกษา    

3 เงินเรียนฟรี 15 ปี    

4 เงินชมรม / อ่ืนๆ ระบุ..........................................    

รวมทั้งสิ้น 4,000   

 

สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 0 

  ตำมแผน 

  ต่ ำกว่ำแผน    4,000  บำท 

  สูงกว่ำแผน............................ บำท 

6. ผลส ำเร็จของโครงกำร / กิจกรรม  

 6.1 เชิงปริมำณ 

 1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 100 

 6.2 เชิงคุณภำพ 

 1. นักเรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืช เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพท่ีเกี่ยวกับ

พืช น าความรู้ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าของพรรณไม้ 

 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 โรงเรียนได้แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาปัจจัยทางชีวภาพและ

กายภาพท่ีเกี่ยวกับพืช และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
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กำรจัดกิจกรรมได้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรแล้ว ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ดังนี้ ผลปรำกฏแก่นักเรียน ฝ่ำยบริหำร ครู บุคลำกร และชุมชน (สรุปเฉพำะผลท่ีปรำกฏโดยตรง)  

1) นักเรียน 

นักเรยีนเกิดจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 

2) ฝ่ำยบริหำร / คณะครูและบุคลำกร 

ครูใช้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในประกอบในการจัดการเรียนการสอน 

3) ชุมชน 

ไม่มีผลปรากฏ 

8. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม สภำพควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความรัก 
และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 

  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนในวิชาวิทยาศาสตร์และ
การงานอาชีพ สร้างจิตส านึกให้
ผู้เรียน 

2. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่าง
พรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บ
รักษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และ
เผยแพร่สู่ภายนอก 

  ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากสถาณการณ์โรค
ระบาด โควิด 19 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรพืช เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพ
และกายภาพที่เกี่ยวกับพืช 

  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนในวิชาวิทยาศาสตร์และ
การงานอาชีพ สร้างจิตส านึกให้
ผู้เรียน 

4. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
น ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอน 

  ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากสถาณการณ์โรค
ระบาด โควิด 19 
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9. ผลกำรประเมินโครงกำร / กิจกรรม 

9.1 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  

 เพศชายจ านวน 252  คน   เพศหญิงจ านวน 157 คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 409 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.77 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

9.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น 466 คน  
แบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  คือ   

                                        4.51 – 5.00      ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
                                        3.51 – 4.50      ระดับความพึงพอใจมาก 
                                        2.51 – 3.50      ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
                                        1.51 – 2.50      ระดับความพึงพอใจน้อย 
                                        1.00 – 1.50      ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ ประเด็นวัดควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. มีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 284 67 37 21  - 

2. โครงการมีประโยชน์ 264 44 79 22  - 

3. ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม 326 24 35 24  - 

4. วิธีด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมเหมาะสม 314 33 50 12  - 

5. โครงการ/กิจกรรมเป็นผลดีต่อโรงเรียน 245 75 73 16  - 

6. ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 234 66 60 49  - 

7. การด าเนินโครงการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 409 - - -   - 

8. เมื่อด าเนินโครงการแล้วบรรลุเป้าหมายของโครงการ 291 46 58 14  - 

9. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 347 24 27 11  - 

10. โครงการนี้ควรจัดท าอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 255 72 56 26  -  

 รวม 2969 451 475 195 0 

เฉลี่ย 296.9 45.1 47.5 19.5 0 

ร้อยละ 63.71 9.68 10.19 4.24 0.00 

 

สรุปผลกำรประเมิน 

ร้อยละ 79.24 

เฉลี่ย 3.96 

ระดับควำมพึงพอใจ มาก 
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10. สรุปภำพรวมและข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้  
10.1 จุดเด่นของโครงกำร / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
เป็นโครงการในพระราชด าริ และสามารถใช้สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์กับ

ผู้เรียนและชุมชน 
10.2 จุดควรพัฒนำของโครงกำร / กิจกรรม ในครั้งนี้ 

 การด าเนินงานใช้การวางแผน และการจัดการที่ละเอียดอ่อน ควรพัฒนาการวางแผนให้รัดกุมมากข้ึน 

10.3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำโครงกำร / กิจกรรม ในครั้งต่อไป 
วางแผนด าเนินโครงการอย่างรัดกุม และขอความช่วยเหลือจากชุมชนมากขึ้น 

 

 

ลงชื่อ............... ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

              ( นายภรัณยู อินทกนก)  

 

 

 

 

ความคิดเห็นของหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ................................................... 

(นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกลุ) 

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ................................................... 

(นางบุบผา  บุญเพ็ง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ................................................... 

(นางสุพรรณี  เสาใบ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ................................................... 

(นายสุนทร  พริกจ ารูญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

 

ภาคผนวก 
 ประกอบด้วย 

 1. PLAN 1 แบบเสนอโครงกำร 

 2. PLAN 2 บันทึกข้อควำมขออนุมัติใช้เงินงบประมำณ 

 3. DO แบบก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน 

 4. CHECK แบบรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร 

 5. ACTION แบบประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 

 6. รูปภำพกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 

 7. เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น บันทึกข้อควำม, ค ำสั่ง เป็นต้น   

  



16 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

ชื่อโครงกำร    สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  
กลยุทธ์ของโรงเรียน          ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 6 
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ               มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นที่ 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.2, 1.2.3                                                
                                                  มำตรฐำนที่ 2 ประเด็นที่ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 
                                                  มำตรฐำนที ่3 ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ         กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ        นำยภรัณยู  อินทกนก 
ลักษณะโครงกำร                   โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร        1 เมษำยน 2564 – 31 มีนำคม 2565 

 

1.หลักกำรและเหตุผล    
 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมี
พระราชด าริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืช
พรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะท าการศึกษา
และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ขณะที่การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์
และจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศใน
ระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริโดยจัดตั้ง
งาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้
เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะ
อนุรักษ์พรรณพืชต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการ เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีก
ทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนทุกวิชา 
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการด าเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ ให้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน มีการบันทึกรายงานข้อมูล  
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส าหรับค้นคว้าและมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียน
การสอนในวิชาต่างๆ โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และเป็นไปตามความ
สนใจและความพร้อมของโรงเรียน ไม่ให้เกิดความเครียด 
 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้ตระหนักถึงพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดท าโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ขึ้น
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ และเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสืบต่อไป 

 
  

3 
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

2. วัตถุประสงค์    
  2.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
           2.2 เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก 
           2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืช เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ 
 ทีเ่กี่ยวกับพืช 
         2.4 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
 

3. เป้ำหมำย    
          - เชิงปริมำณ 
      1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 100 
 

          - เชิงคุณภำพ 
      1. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืช เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพที่เกี่ยวกับ
พืช น าความรู้ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. จดัประชุม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

 1 เม.ย. 64 – 31 พ.ค.  64 ครูภรัณยู อินทกนก 
ครไูพศาล  แก้วจีน 

2. ด าเนินการตามขั้นตอนงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 1 มิ.ย. 64 – 31 มี.ค.  65 ครูภรัณยู อินทกนก 
ครไูพศาล  แก้วจีน 

3. สอบถาม สังเกตการณ์ด าเนินงาน ตรวจสอบ
ผลงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 

 1 มิ.ย. 64 – 31 มี.ค.  65 ครูภรัณยู อินทกนก 
ครไูพศาล  แก้วจีน 

 

5.  งบประมำณ 
         ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ  4,000  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

กิจกรรมและค ำชี้แจง 
กำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณจ ำแนกตำมกำรใช้จ่ำย แหล่งที่มำของ
งบประมำณ ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จดัประชุม วางแผน  
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

- - - - - 

2. ด าเนินการตามขั้นตอนงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3500 - - 3500 อุดหนุนรายหัว 
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3. สอบถาม สังเกตการณ์
ด าเนินงาน ตรวจสอบผลงานและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

500 - - 500 อุดหนุนรายหัว 

รวมทั้งสิน้ 4,000   4,000  

 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนและครูใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

2. นักเรยีนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ ความสามารถ 
เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืช 
 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

3. ครจูัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 

แบบประเมิน แบบประเมิน 
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

โครงกำร  :  สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

 
รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย 

ช่วงที่ 1   ภาคเรียนที่ 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 
 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  1 รายการ - -  
2. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์/เอกสาร 1 ภาคเรียน 3,000 3,000  
      
      
      
      
      
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000  
 

 
 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนที่ 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  1 รายการ - -  
2. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์/เอกสาร 1 ภาคเรียน 1,000 1,000  
      
      
      
      
      
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000  
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แบบติดตำมกำรด ำเนินงำน โครงกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

(เริ่ม  1 เมษำยน 2564  ถึง 31 มีนำคม 2565) 
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยำ

ค ำชี้แจง ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความ 
 ให้สมบูรณ์ตามความจริง เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า  

 และจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 
ชื่อโครงการ : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  : 1 เมษายน 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565) 
งบประมาณ : 4,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  นักเรียนร้อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ นักเรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืช เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพ 
และกายภาพที่เกี่ยวกับพืช น าความรู้ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าของ
พรรณไม้ 

การร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
  -ไม่มี- 
ตอนที่ 1   การติดตามการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 
ค ำชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นตามความเป็นจริง หากไม่มี 

   การด าเนินการโปรดระบุเหตุผล 

ขั้นตอน / กิจกรรม มีกำร
ด ำเนินกำร 

ไม่มีกำร
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

เหตุผลที่ไม่มีกำร
ด ำเนินกำร 

1. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน     
2. ก าหนดแผนการด าเนินงาน (กิจกรรม/พื้นที่/ระยะเวลา/
งบประมาณ/เป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ) 

    

3. ส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย     
4. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ การจัดกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

    

5. การมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากร     
6. ประสานการด าเนินงานกับชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อส่งเสรมิการจัดกิจกรรม 

   สถาณการณโ์รคระบาด โค
วิด 19 

7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของทางโรงเรียน     
8. จัดเตรยีมสถานท่ี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมอยา่งเหมาะสม 

   สถาณการณโ์รคระบาด โค
วิด 19 

หัวหน้ำกลุ่มงำน/กลุ่มสำระรวบรวมส่งงำนแผน (ตำรำง2) 
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

 
 

ตอนที่ 2 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหำ 
  เนื่องด้วยกิจกรรมสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มนักเรียนกลุ่มใหญ่ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 
2. ข้อเสนอแนะ 
 ควรปรับการด าเนินโครงการให้สอนคล้องกับสถาณการณ์โรคระบาด โควิด19 
 
 
 

ลงชื่อ.................... .........................................ผู้ประเมิน 
                (นายภรัณยู อินทกนก) 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
  

9. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และจัดกจิกรรมตามแผน
ด าเนินงาน 

    

10. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม     
11. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน     
12. จัดท ารายการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน     
13. มีระบบการจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานและการรายงานผล 

    

14. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน     
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รายงานผลการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2564 

แบบประเมินกำรด ำเนินโครงกำร 
โครงกำร/กิจกรรม/งำนประจ ำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 1 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระดับต่ ากว่า ร้อยละ 50 ถึง 59 
 2 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 60 ถึง 69 

3 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 70 ถึง 79 
4 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 80 ถึง 100 

ที ่ รำยกำร คะแนน 
1 2 3 4 

1 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของโรงเรียน ข้อที ่1,3,4,5,7 
 

    

2 ท่านพอใจผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ 

    

3 ในระหว่างการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า     
3.1 ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้     
3.2 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน     
3.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน     
3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

4 ผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกิดผลเป็นไปตามเป้าหมาย     
คะแนนรวม 1 10 3 4 

ผลกำรประเมิน (คิดเป็นร้อยละ) 64.29 
 

สรุปผลการประเมินรวมของโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 
 เป็นที่พอใจ   ควรปรับปรุง 
 ควรด าเนินการต่อ  ไม่ควรด าเนินการต่อ 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรปรับปรุงแผนการด าเนินการเพื่อรับมือกับสถาณการณ์โรคระบาดโควิด 19 และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพฝนฟ้าอากาศ 
 

ลงชื่อ.............. ......................................ผู้ประเมิน     ลงชื่อ.................................................... 
     (นายภรัณยู อินทกนก)                   (นางยุพดี ไพรวรรณ์) 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
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