
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ทัศนศึกษา 

 

 

 

นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน (บริษัทอายิโนะโมโต๊ะ,อุทยานประวัติศาสตร์

ก าแพงเพชร) 
 

 1. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

ร้อยละ 
ท่ีได้รับจัดสรร ท่ีใช้จริง 

1 
2 
3 

ค่ารถรับจ้าง 2 คัน  

ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุ 

28,000 
2,000 

- 

19,000 
8,000 
1,440 

 

รวม 40,000 28,440 71.1 
 

  2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ท่ี รายการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ท่ีก าหนดไว้ ท่ีด าเนินการ ตรง/ไม่ตรง 

1 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และ
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)
จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร 

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 
 

วันที ่13 ธ.ค. 2562 ตรง 

3. วิธีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

3.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน         แบบสอบถาม 

3.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ........(ค่าจ านวน  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย)....................... 

3.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
1. นักเรียน 89 คน เข้าร่วมโครงการ 
 

1. นักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียน
จัดขึ้น 89 คน 
 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

   /         บรรลุตามตัวชี้วัด  

             ไม่บรรลุตัวชี้วัด  เพราะ .................................................................................................... ........................ 

แนวทางแก้ไข.................................................................................. ..................................................................... 



 
 

การประเมินผลงานของโครงการ / งาน 

  ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 %  
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 51 – 65 %  
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 66 – 80 %      
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 81 - 90 %  
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90%  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านทรัพยากรท่ีใช้       

1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ       

1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง      

1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน / โครงการ      

1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน / โครงการ      

1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน / โครงการ       

2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      

2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้      

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน      

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      

3.1 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้      

3.2 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้      

3.3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้      

รวม    เฉล่ีย 4.8 40 8    

                
 
 



 
 
 
 
 

   ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

                            (  /  ) ควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก.............................................................................. 
                            (    )  ควรด าเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง…………………………………………………………….. 

                            (    )   ยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไปเนื่องจาก......................................................... 
                            (    ) อ่ืน ๆ…………………………… 

                      (ลงช่ือ) ผู้ประเมินโครงการ 

                           ( นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม ) 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

 

      (ลงช่ือ)   

       (นายธีรวัช  อุดค ามี) 
                           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

โครงการทัศนศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ   ทัศนศึกษา 
แผนงาน         การบริหารงานวิชาการ/ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม 

ลักษณะโครงการ :     ( /  ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

  
1. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 

  จากการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
และนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในการ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ประกอบ กับด้วยรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 3  มาตรา 54ได้บัญญัติไว้ว่า“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับรัฐอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยจัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ การที่จะพัฒนาการเรียนการ
สอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  แหล่งการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพจากหลากหลายความคิดในการเรียนรู้ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้ก าหนดโครงการทัศนศึกษา กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ซ่ึงให้สอดคล้องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  เกิดทักษะจากประสบการณ์จริง  สามารถน าประสบการณ์มา
วิเคราะห์และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่
ได้ ศึกษา  
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
 2.3 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –6 จ านวน 86 คน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา            

3.2 ครูที่ปรึกษา จ านวน 11 คน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
    4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –6 จ านวน  86 .คน  เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา            
  2)  ครูที่ปรึกษา จ านวน 11 คน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 
 
 
 
 



 
    4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนรับประสบการณ์ตรงเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้  
  2) นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  3) นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 

4) ครูได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและประเทศ สามารถน ามา  

                        พัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนเพ่ิมขึ้น 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

6.  สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ทัศนศึกษา 
    
 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ/
คณะท างานและด าเนินงาน
ฝ่ายต่าง ๆ 
3. ประชุมชี้แจงกระบวนการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ด าเนินการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
 
 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ติดตามผลการด าเนิน งาน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปผลการด าเนินงานการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
ตุลาคม 2562 

- 
กันยายน 
2563 

 
 
 
ตุลาคม 2562 

- 
กันยายน 
2563 

 
ตุลาคม 2562 

- 
กันยายน 
2563 

 
กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 

นายไพศาล 
ปัญญาอัครธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

(งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 



7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1)  นักเรียนจ านวน  86 คน  เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา            
2)  ครูที่ปรึกษา จ านวน 11 คน เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับในการจัดกิจกรรม 
 8.1  นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นสร้างเสริมประสบการณ์ตรงค้นคว้าและพัฒนา
ตนเองเพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 
 8.2  นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญ ของแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและ
ประเทศ 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 ค่ารถรับจ้าง - 38,000 - - 38,000 

2 ค่าอาหาร - 2,000 - - 2,000 

  - 40,000 - - 40,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

          ลงชื่อ      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                    (นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม) 
 
                                                                                                        

                             ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 

                            ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



ศึกษาแหล่งเรียนรู้ บริษัทอายิโนะโมโต๊ะ จ ากัด สาขา จ.ก าแพงเพช

 

 

 

 



ศึกษาแหล่งเรียนรู้ บริษัทอายิโนะโมโต๊ะ จ ากัด สาขา จ.ก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 



ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และพักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 

 

 


