
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 

โดย 
นายอาทิตย์  อันตาละโลก 

ครู อันดับ  คศ.๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ตำบลนาหนองทุ่ม   อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 



 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา     อำเภอแก้งคร้อ    จังหวัดชัยภูมิ 
ที…่………………………วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง   รายงานการดำเนินงานโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

ข้าพเจ้า นายอาทิตย์  อันตาละโลก ตำแหน่ง ครู อันดับ  คศ. ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีระยะเวลา
ดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน  ปีพุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

บัดนี้ โครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ตามเอกสารที่แนบมานี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน                  ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายอาทิตย์  อันตาละโลก)                                        (นางบุบผา  นันโท) 
          ครู  อันดับ  คศ. ๑                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                                                                    ลงชื่อ 
                                                                           ( นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์ ) 
                                                                                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ........................................... 

 
     ลงชื่อ 

                (นายวุฒิชัย  รักหินลาด) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 



 
ที่  ศธ 04260.24 /๓๘๐                                                       โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
             อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ   

     36150                                                                                                          
  

                                                                     ๙   พฤศจิกายน  2563 

เรื่อง   รายงานการดำเนินงานโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการดำเนินงานโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ด้วยโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”   
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  72  คน  ระหว่างวันที่  12 - 14 พฤศจิกายน  2563    
เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกท่ีดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมฝึก
ปฏิบัติการ ระบบนิเวศป่าไม้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาชีววิทยาและสังคมศึกษา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  5  ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

บัดนี้ โครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ตามเอกสารที่แนบมานี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 
     ลงชื่อ 

                (นายวุฒิชัย  รักหินลาด) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
โทร. 044-883100 
โทรสาร. 044-883200 
ผู้ปฏิบัติ  นายอาทิตย์  อันตาละโลก 
โทร 085-4936435 



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐาน
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย  กล้าแสดงความคิดเห็น  มีความรักหมู่คณะ   
มีความสามัคคี  รู้จักวางแผนการทำงานร่วมกัน  มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและสังคม  ปลูกฝังให้นักเรียนรัก
ธรรมชาติ  และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้นักเรียนเกดิทักษะการคิด 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
       รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ        
ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
 
                              ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

                        
  



สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ........................................................ ..   ๑ 

คำนำ  ....................................................................................................................... .........................   ๒ 

สารบัญ  ..................................................................................................................... .......................   ๓ 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  ...............................................................................................    ๔ 

ภาคผนวก  .................................................................................................................... .....................    

- โครงการโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    

- คำสั่งโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน 

 

   

  

  

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
๑.  ชื่อโครงการ  ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
๒.  สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
     ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้   .         .                                         (Raising the bar) 
๓.  สนองกลยุทธ์ สพม. ๓๐  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
     สนองจุดเน้น สพม. ๓๐    จุดเน้นที่ ๑  นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ  และความสามารถทางวิชาการ   
                                              (Students’ Competencies)  
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายอาทิตย์  อันตาละโลก 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 

กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทั่วไป         

๕.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
๒.  เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย  กล้าแสดงความคิดเห็น  มีความรักหมู่คณะ  มี

ความสามัคคี  รู้จักวางแผนการทำงานร่วมกัน  มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและสังคม 
๓.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักธรรมชาติ  และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.  เพ่ือให้เกดิทักษะการคิด การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ด้านปริมาณ  หรือผลผลิต  (Outputs)  นักเรียนสามารถนำความรู้  ประสบการณ์ด้านพลังงาน

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน ๗๒ คน 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ด้านคุณภาพ  หรือผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีประสบการณ์  และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 



๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 
 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๘.  การดำเนินงาน 

การดำเนินงานโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ตามกำหนดการระหว่างวันที่  ๑๒ - ๑๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
   เวลา ๐๖.๐๐ เดินทางจากโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ 
 ๐๖.๓๐ ถึง อำเภอแก้งคร้อ 
 ๐๗.๓๐ ถึง อำเภอภูเขียว 
 ๐๘.๓๐ ศึกษาธารน้ำใต้ดิน (ถ้ำประกายเพชร ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ) 

๐๙.๓๐ ศึกษาสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว 
๑๑.๐๐ ถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม 

จัดสัมภาระ 
 พบวิทยากร 
 แบ่งกลุ่ม 
 รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ รวมที่บ้านพักรอยเสือ 

เริ่มปฏิบัติกิจกรรม 
๑๖.๐๐  เข้าท่ีพัก 
 ประกอบอาหาร ภาระกิจส่วนตัว  
 รับประทานอาหาร 
๑๘.๓๐ รวม 
 เริ่มกิจกรรมภาคกลางคืน 
 ชีวิตป่ายามค่ำคืน 
๒๑.๓๐ สรุปกิจกรรมประจำวัน 
 สวดมนต์  นอน 

วันศุกร์ที่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 ๐๕.๐๐   ตื่นนอน 
  ภาระกิจส่วนตัว 
  กายบริหาร 
  ชีวิตป่ายามเช้า - ดูนก 

ประกอบอาหาร  รับประทานอาหาร 
เตรียมสัมภาระเดินป่า 



๐๘.๐๐   รวม  ตรวจความพร้อม 
๐๘.๓๐   ออกเดินทาง  ศึกษาธรรมชาติแต่ละเส้นทาง 
๑๒.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน  ที่จุดศึกษาธรรมชาติกลางป่า 
๑๕.๐๐  รวม 
 สร้างที่พักกลางป่า (บริเวณ   น้ำตกตู้รถไฟ) 

ศึกษาสายน้ำ      กิจกรรมสายน้ำ 
ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร 

๑๘.๓๐ รวม 
 ปฏิบัติกิจกรรม 
 กิจกรรมรอบกองไฟ 
 พิธีเทียน 
๒๑.๓๐  สรุปกิจกรรมประจำวัน 
 สวดมนต์ 

นอน 
วันเสาร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 ๐๕.๐๐   ตื่นนอน 
  ภาระกิจ  
  ชีวิตป่ายามเช้า   
  ประกอบอาหาร  รับประทานอาหาร 
  เก็บท่ีพัก จัดการสถานที่ 
 ๐๘.๐๐  รวม ชี้แจง  นัดหมาย 
  เดินทางกลับบ้านพักรอยเสือ 
 ๑๑.๐๐  รวม 
  สรุปกิจกรรม 
  อำลา 
  มอบเกียรติบัตร 
  รับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐  เดินทางออกจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม 
๑๕.๐๐  ถึงโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
            เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
การดำเนินงานโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   

 ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 



- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ   
 
 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความสำเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. นักเรียนมีความรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

√   

๒. ฝึกฝนให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย   
กล้าแสดงความคิดเห็น  มีความรักหมู่คณะ  มีความ
สามัคคี  รู้จักวางแผนการทำงานร่วมกัน  มีความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวมและสังคม 

√   

๓. ปลูกฝังให้นักเรียนรักธรรมชาติ  และมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

√   

๔. เกดิทักษะการคิด การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ √   
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( √ ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ ......................................................................................................... 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๑๔,๐๐๐ บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๒๐๐      บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

   จากการดำเนินงานโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
มีข้อค้นพบ ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นโครงการที่ได้ให้นักเรียนมีความรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
๒.  จุดควรพัฒนาของโครงการ 

   

 

                       -  



สรุปความพึงพอใจโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
การสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ได้ทำการสำรวจ

โดยเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๒ คน แบ่งเป็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป  จึงได้สรุปข้อมูลความพึงพอใจดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
(คิดเป็นร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

๑. นักเรียนมีความรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

๘๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ - 

๒. ฝึกฝนให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย   
กล้าแสดงความคิดเห็น  มีความรักหมู่คณะ  มีความ
สามัคคี  รู้จักวางแผนการทำงานร่วมกัน  มีความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวมและสังคม 

๖๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๑๐.๐๐ - 

๓. ปลูกฝังให้นักเรียนรักธรรมชาติ  และมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๕.๐๐ - 

๔. เกดิทักษะการคิด การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ๕๙.๐๐ ๓๐.๐๐ ๑๑.๐๐ - 

 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
 

ลงช่ือ                                   ผู้รายงาน 

      (นายอาทิตย์  อันตาละโลก) 
  ครู  อันดับ  คศ.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการดำเนินงาน/กจิกรรม/โครงการ 

โครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
               ❑ งาน/กิจกรรมตามแผน   ❑  งาน/กิจกรรมเพิ่มเตมิ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ เริม่ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   

ผู้รับผิดชอบ นายอาทิตย์  อันตาละโลก  สรุปรายงานเมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คำช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ลงใน ❑   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนด 

๑. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    ❑  ดำเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว  ❑  อยู่ในระหว่างดำเนินการ               ❑ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๒. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปรมิาณ 

    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย ( ร้อยละ…………………. )  ❑ เท่ากับเป้าหมาย  ( ร้อยละ ๘๐ )  

    ❑ ต่ำกว่าเป้าหมาย  ( ร้อยละ………………….) 

๓. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคณุภาพ 

    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย ( ระบุเหตุผล)………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ❑ เท่ากับเป้าหมาย   

    ❑ ต่ำกว่าเป้าหมาย( ระบเุหตผุล)………………………………………………..……………………………………………………………………… 

๔. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

    ❑ มากเกินไป    ❑ เหมาะสมด ี    ❑ ยังต้องปรับปรุง 

๕. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

   ❑  ได้รับความร่วมมือดมีาก  ❑ ได้รับความร่วมมือพอควร              ❑ ได้รับความร่วมมือน้อย 

๖. งาน/กิจกรรมที่จดัขึ้นมีความเหมาะสม 

    ❑ ดี                ❑ พอใช้    ❑ ต้องปรับปรุง 

๗. สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ  มคีวามเหมาะสมเพียงใด 

    ❑ มาก    ❑ ปานกลาง               ❑ น้อย 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



๘. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

    ❑ ตามที่ระบุไว้ในแผน   ❑ เร็วกว่าท่ีระบไุว้ในแผน             ❑ ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน 

๙. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง  (ระบุ) 

    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย   ❑ เท่ากับเป้าหมาย    ❑ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

๑๐. เครื่องมือประเมินความสำเรจ็ของงาน (โปรดแนบมาด้วย) 

❑ แบบประเมินผล   ❑ แบบสังเกต     ❑ ผลการประชุมสรุปงาน 

๑๑. ปญัหาและอุปสรรค 

❑ กิจกรรมไมส่อดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 

❑ ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

❑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขัดข้อง /ทำงานได้ไมต่รงต่อความต้องการ 

❑ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม /งาน/โครงการ เนื่องจาก.....................……………………………..………................... 

❑ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ งาน /โครงการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการ ขัดข้องทำให้การเบิกจ่าย ลา่ช้าหรอืเบิกไมไ่ด้ 

❑ อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑๒. ข้อเสนอแนะ  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

                -ไม่มี- 

๑๓. โครงการนีม้ีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเมือ่พิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดำเนินการ ของกิจกรรม/งาน/โครงการแล้ว  ควรดำเนินกิจกรรม/งาน /โครงการนี้ในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่  อย่างไร 

-  โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ควรดำเนินการกิจกรรมโครงการนี้
ต่อไป เพื่อให้นักเรยีนเกิดความรักธรรมชาติ  และมีจติสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้
นักเรียนเกดิความรู้ความเข้าใจการการเรียนการสอนการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 

 
ลงช่ือ                                   ผู้รายงาน 

      (นายอาทิตย์  อันตาละโลก) 
  ครู  อันดับ  คศ.๑ 

✓ 

✓ 

✓ 



 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 


