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โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการกิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3 จัดประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 

และ 
การจัดท าแผนปฏิบัตกิารฯ / 
วิเคราะห ์
ความเส่ียงต่าง ๆ 

1. ร่วมกันวิเคราะห์ความเส่ียง
ที่พบจากการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่าน
มา 
2. ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบ
แผนที่ก าหนดไว ้

นางเปรมวดี จักรเพชร ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

การพบประเด็นความเสี่ย งมี
ค่อนข้างน้อยท าให้การวิเคราะห์
แคบควรยกกรณีตัวอย่างที่ 
หลากหลายให้ ได้ เทียบเคียง
ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ใ น บ ริ บ ท ที่
ใกล้เคียงกัน 

3 บุคลากรของโรงเรียนทบทวน
และปรับปรุง 
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของตน
เพื่อความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการ
ทุจริต 

1. ประกาศมาตรการส่งเสริม

ความโปร่งใส 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างของ
โรงเรียนวัดธรรมศาลา 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้

ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซ้ือจัดจา้งทุกกรณี
อย่างเคร่งครัด 

นางเปรมวดี จักรเพชร ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 

3 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการ 
โรงเรียน ให้ความเห็นชอบ และ
จัดส่ง 
แผนปฏิบัติการ 

1 .  ข อ ค ว า ม เห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการใช้
เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
2. ประกาศการใช้แผนประจ าปี 

นางเปรมวดี จักรเพชร ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

การด าเนินการขั้นตอนนี้ค่อนข้าง
ช้าเนื่องจากบุคลากรเรียนรู้การ
ท างานที่ไม่เหมือนเดิมควรให้
อ านาจหัวหน้างานในการ
ตัดสินใจ 

 
 
ยุทธศาสตร ์ โครงการกิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ

การประจ าป ี
และก ากับติดตาม ตรวจสอบ 

1. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามแผน 
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ 
เป็นไปตามแผน 
3. รายงานรอบ 6 เดือน 

นายปฐมเดช  สุขศิริ ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ต้องคอยกระตุ้น 
ก ากับการบริหาร 
โครงการเพื่อให้การ 
เบิกจ่ายตรงเวลา 

2 เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัด
จ้างประจ าปีผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 

1. ประกาศการจัดซ้ือจัดจ้างสามารถตรวจสอบ
ได้ในเว็บไซด์ของโรงเรียน 

นางสาวเสาวณี  แก้ว
นิตย์ 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 

4 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน

ทุจริต (Anti- 
Corruption 
Education) 
- จัดอบรมครูผู้สอนในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ระดับปฐมวัยถึง
มัธยมศึกษา 
- จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศกึษา 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรสามารถน าหลักสูตรต้านทจุริต
ศึกษาไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้เรียนในเรื่อง 
- การคิดแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์สว่นตน
กับผลประโยชน์ส่วนร่วม 
- ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
- พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน 
ทุกระดับชั้น ผ่านการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ผู้เรียนในเรื่อง 
- การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรว่ม 

นางเปรมวดี จักรเพชร   



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการกิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินการ

ปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประเมิน 
การปฏบิัติงานได้ 

นางสาวปุณิกา  เจริญ
จิตต์ 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 

3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

นางเปรมวดี จักรเพชร ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ควรด าเนินการให ้
ครอบคลุมทุก 
กิจกรรม 

3 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการ 
ต่อสาธารณะ 

จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด 
าเนินการ 

นางเปรมวดี จักรเพชร ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่2 พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนองมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานที่ 1.2 ข้อ 1,3,6,8 

1. หลักการและเหตุผล 

ทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่งค่านิยมที่

ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการท างานของราชการ

อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการท างานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่

ประชาชนหรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้เห็นได้ว่าการทุจรติ

ก าลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน 

ในอนาคตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทยจะได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างมากมาย 

การศึกษาเป็นทางออกที่ส าคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้แล้ว
ยังจะท าให้เกิดแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติ
บ้านเมือง ดังนั้น การที่จะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึงจ าเป็นที่ต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้
เยาวชนที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองและมี
ความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่าง ๆ  ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ 

โรงเรียนได้ตระหนักถึงเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนสุจริตขึ้นเพื่อมุ่ง
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อีกทั้งสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนตาม
ศักยภาพของตนเอง 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังจิตส านึก ใหน้ักเรียนมีทักษะการคดิ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยูอ่ย่างพอเพียง และมีจติ
สาธารณะ 

2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ สามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ 
4. เพื่อฝึกทักษะทางสังคมในการอยูร่่วมกัน ท างานรว่มกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

5. เพื่อให้ ผู้บริหาร คร ูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีสว่นร่วมในการป้องกันการทจุรติ 

6. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสจุรติ  
 
 
 



 
3.  เป้าหมาย 

    3.1 ด้านปริมาณ        
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม  

2.   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 ร้อยละ 80  มีทกัษะการคดิ มีวินัย ซื่อสัตยส์ุจริต 

อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

 
      
   3.2  ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ระดับชั้นอนุบาล–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มี
ทักษะการคิด มวีินัย ซื่อสัตย์สุจรติ อยู่อยา่งพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

2. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ท างานร่วมกัน ยอมรับฟัง
ความคดิเห็นซ่ึงกันและกัน   

 
4.  วิธีด าเนินการ       

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมวางแผนการด าเนนิการ  พ.ค.2564 บุคลากรทุกคน 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 18 พ.ค.2564 ผู้บริหารและบุคลากร 
ด าเนินการตามกจิกรรม ดังนี้     
3.1 กิจกรรมทักษะการคดิ 
   3.1.1  กิจกรรมยกย่องผู้ประพฤติด ี

มิ.ย.2564- 
     ก.พ.2565 

นางสาวเสาวณี  แกว้นิตย์ 
นางเปรมวดี  จักรเพชร 

3.2 กิจกรรมสร้างวินัย 
   3.2.1ปิดไฟหลังเลิกใช ้รณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดไฟ 
ประหยัดน้ า และใช้ทรพัยากรอยา่งคุ้มค่า 
   3.2.2การจดัระเบียบเข้าแถวเคารพธงชาต ิและปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ  

มิ.ย. 2564- 
     ก.พ.2565 

นายปริญญา ธรรมชาต ิ
น.ส.อรกช  เกตุประดิษฐ์ 
นายเพทาย  พลทอง 

3.3 กิจกรรมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
   3.3.1 ของหายได้คืน 

มิ.ย. 2564- 
     ก.พ.2565 

นายรณชัย   ทองงามข า 
นายปฐมเดช   สุขศริ ิ

3.4 กิจกรรมอยูอ่ย่างพอเพียง 
   3.4.1 แยกขยะ ได้ประโยชน์ 

มิ.ย. 2565- 
     ก.พ.2565       

น.ส.ปุณิกา  เจริญจิตต ์
นายปฐมเดช  สุขศิร ิ

3.5 กิจกรรมจิตสาธารณะ 
   3.5.1 จติอาสา พาสะอาด 

มิ.ย. 2564- 
     ก.พ.2565 

นางเปรมวดี จกัรเพชร 
น.ส.นิภาพร  เดชสุภา 



   3.5.2 ตาวิเศษ  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินการด าเนินงาน มีนาคม 65 นางเปรมวดี จกัรเพชร 

สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม 65 นางเปรมวดี จกัรเพชร 

รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 65 นางเปรมวดี จกัรเพชร 

 
5.  งบประมาณ 
       ตั้งไว ้    ภาคเรียนที่1    -  บาท  ภาคเรียนที่2    -  บาท 
        ใช้ไป   ภาคเรียนที่1       บาท  ภาคเรียนที่2      บาท 
  คงเหลือ  ภาคเรียนที่1     บาท  ภาคเรียนที่2    บาท 
 
6.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

1.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80  มี
ทักษะการคิด มวีินัย ซื่อสัตย์สุจรติ 
ความพอเพียง จติสาธารณะ 

2.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80  มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
3.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ80  มี
ทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกัน 
ท างานรว่มกัน การยอมรบัฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
4. พัฒนาสถานศึกษาอยา่งน้อยร้อย
ละ 80  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ มีความสุจรติ 
5. ผู้บริหาร คร ูนักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 85 มี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  

แบบสอบถาม,สังเกต แบบสอบถาม,แบบประเมิน 

 

 



7.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 

สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรล ุ ไม่

บรรล ุ
1 เพื่อปลูกฝังจิตส านึก ใหน้ักเรียนมีทักษะ

การคดิ มวีินัย ซื่อสัตย์สจุริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

  เพื่อปลูกฝังจิตส านึก ใหน้ักเรียนมีทักษะ
การคดิ มวีินัย ซื่อสัตย์สจุริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

2 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคดิอย่าง
เป็นระบบ สามารถน ากระบวนการคิดไป
ใช้ในชีวติประจ าวันได้  

  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคดิอย่าง
เป็นระบบ สามารถน ากระบวนการคิดไป
ใช้ในชีวติประจ าวันได้  

3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคณุธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 

  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคณุธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 

4 เพื่อฝึกทักษะทางสังคมในการอยูร่่วมกัน 
ท างานรว่มกัน การยอมรบัฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

  เพื่อฝึกทักษะทางสังคมในการอยูร่่วมกัน 
ท างานรว่มกัน การยอมรบัฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

5 เพื่อให้  ผู้บริหาร ครู  นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

  เพื่อให้  ผู้บริหาร ครู  นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

6 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสุจริต 

  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  สรุปผลการด าเนินงามตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ท่ี 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดของ  โครงการ / 

กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 
ร้อยละ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคณุธรรม จริยธรรม 

  ร้อยละ  83 นักเรียนระดบัชั้น
อนุบาล – ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  มี
คุณธรรม จริยธรรม 

2 

ร้อยละ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีทกัษะการคดิ มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 

  ร้อยละ  84 นักเรียนระดบัชั้น
อนุบาล – ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะ
การคดิ มวีินัย ซื่อสัตย์สจุริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

   (83+84)/2=83.50 
 
9.  สรุปในภาพรวม 
     9.1  จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม  ในครั้งนี้   
   การนิเทศตดิตามได้รับความรว่มมืออันดีจากคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ท าให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 
     9.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กจิกรรม  ในครั้งนี้ 
           -  
     9.3  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม  ในครั้งนี ้
           -   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน / โครงการ 
ชื่องาน / โครงการ  เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กลุ่มงาน วิชาการ 
ค าช้ีแจง        โปรดใส่เครื่องหมาย (/ ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน    
ระดับ 1 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 80 %   ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 -74  % 
ระดับ 3 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 -89 %      ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 %  
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 
1. ด้านทรัพยากรที่ใช้     
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ     
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง     
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ     
   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ     
   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินงาน/ โครงการ     
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ     
   2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการด าเนินโครงการ     
   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและข้ันตอนวิธีการด าเนินโครงการ     
   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ได้ตามวตัถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

    

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการมกีารสง่เสริมการมีสว่นร่วมระหว่าง ผูร้ับผิดชอบ
โครงการ /วทิยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

    

3. ประเมินผลการด าเนินงาน     
    3.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มากน้อยเพยีงใด     
    3.2  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด     
    3.3  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด     

รวม   15 28 
 

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทกุช่องหารด้วย 12 )  =  3.58 
       (  )  เป็นที่พอใจมาก ( 3.6 – 4.0 )   (     ) เป็นที่พอใจ ( 2.5 -3.5 ) 
       (     )  ไม่เป็นที่พอใจ  ( 1.5 – 2.4  )   (     ) ไม่เป็นที่พอใจอยา่งยิ่ง (ต่ ากวา่1.5) 
สรุป : ผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ 
           มาตรฐานที่  1.1  ตัวชี้วดัที ่1.6  ระดับคุณภาพ ดี    



           มาตรฐานที่  1.2  ตัวชี้วัดที่ 1 ,2 ,3 ,4 ระดับคุณภาพ  ดี      
           มาตรฐานที่  2.3,2.5,2.6    ระดับคุณภาพ  ดี      
           มาตรฐานที่  3.1-3.5    ระดับคุณภาพ  ดี      
สรุป:   ผลการประเมินตามเป้าหมาย  (   )  บรรลุ                (    ) ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการด าเนินกิจกรรม 
 
 

  
 

 
 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
 



 
ภาพการด าเนินกิจกรรม 

 
 

  
 
 

 
 

กิจกรรมคัด  แยกขยะ 



 
ภาพการด าเนินกิจกรรม 

 
 

  
 
 

 
 

กิจกรรมจิตสาธารณะ 



 
 

รูปเล่มของรายงานการสรุปโครงการ 
 

1.  หน้าปก   
2.  บันทึกข้อความรายงานผลการด าเนนิงานโครงการ   
3.  สรุปรายงานผลโครงการ 
4.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
5.  ภาคผนวก 
 5.1  บันทึกข้อความ  ขออนุญาตจัดโครงการ 

      5.2  โครงการ 
       5.3  ค าสั่ง 
       5.4  รูปภาพ 
      5.5  บัญชีลงเวลาของครู ของนักเรียน (ถ้าม)ี 
       5.6  อื่นๆ  ที่เหน็สมควร เช่น ผลงานครู ผลงานนักเรียน 
 
 


