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คำนำ 
      สรุปโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนกันตังพิทยากร  ได้จัดทำ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปพัฒนางานตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่วางไว้ โดยเน้นบริหารการ
ปฏิบัติงานมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งมีรายละเอียด  ของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ  ปฏิทินการปฏิบัติงาน  รายการวัสดุ – ครุภัณฑ์  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  โดย
คำนึงถึงมาตรฐาน  นโยบายของโรงเรียน  ตลอดจนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   ในข้อที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
      สรุปโครงการฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี จากการร่วมมือของคณะกรรมการทุกฝ่ายของงานแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนกันตังพิทยา จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องไว้  ณ โอกาสนี้   และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าสรุปโครงการนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนางานภายในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์  นำนวัตกรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป 
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ส่วนราชการ โรงเรียนกันตังพิทยากร                                                     
ที ่ พิเศษ/2564     วันที ่10 พฤศจิการยน 2564 
เรื่อง       รายงานการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร 

ข้าพเจ้านางเสาวนี  ชัยทอง   ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  โดยมี
ระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2563 ถึง  วันที่  30 กันยายน 2564  ตามความละเอียด
ทราบแล้วนั้น 

บัดนี้ การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว  ตามแบบรายงานดังที่ปรากฎใน
เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                  ลงชื่อ           

      (นางเสาวนี  ชัยทอง) 
    ผู้รายงาน 

                   
 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการ 
 

- ทราบ 
- นำเสนอผู้อำนวยการ. 

 
 
  ลงชื่อ  

( นายสุนทร  เพ็ชร์พราว ) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 

- ทราบ 
- นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำโครงการใน

ปีงบประมาณต่อไป 
 

  
( นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร 
 

 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
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รายงานการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  โรงเรียนกันตังพิทยากร  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตรัง กระบี่ ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

สรุปงบรายจ่ายและงบคงเหลือตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที ่ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบใช้แล้ว 

(บาท) 
งบคงเหลือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ     
1 งานบริหารวิชาการ 586,338 586,338 -  
2 งานห้องสมุด 100,000 100,000 -  
3 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,062,385 1,062,385 -  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้     
 4.1 ภาษาไทย 40,000 40,000 -  
 4.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 40,000 40,000 -  
 4.3 ภาษาต่างประเทศ 40,000 40,000 -  
 4.4 คณิตศาสตร์ 40,000 40,000 -  
 4.5 วิทยาศาสตร์ 40,000 40,000 -  
 4.6 สุขศึกษา พลศึกษา 20,000 20,000 -  
 4.7 ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา 60,000 60,000 -  
 4.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ 40,000 40,000 -  
 รวม 2,068,723 2,068,723 -  
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     
1 งานบริหารงานทั่วไป 101,832 101,832 -  
2 งานบริการ 15,000 15,000 -  
3 งานกิจการนักเรียน 50,000 50,000 -  
 ฝ่ายการบริหารงานบุคคล     
1 งานบุคลากร 160,000 160,000 -  
2 งานอาคารสถานที่ 507,330 507,330 -  
 ฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ     
1 งานแผนงาน 79,100 79,100 -  
2 งานงบประมาณ 21,000 21,000 -  
 รวม 934,262 934,262 -  
 งบสำรองจ่าย  (ร้อยละ 10) 333,665 333,665 -  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,336,650 3,336,650 -  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  โรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้ดำเนินการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในบริหารงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564  
ซึ่งจากการดำเนินการสามารถระบุประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
ปัญหา อุปสรรค 
1. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญาจ้างที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้าในกํารเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่มีการวางแผนกระบวนการดำเนินการไว้ล่วงหน้า 
3. ผู้รับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้การดำเนินการ 
    ผิดขั้นตอน ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องทำให้เกิดการดำเนินการที่ล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 
1. มีระบบการกำกับติดตาม การควบคุมและบริหารสัญญาจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการได้ทันตามกำหนด 
2. การจัดสรรงบประมาณ ระยะเวลาควรเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด 
3. ควรมีคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ควบคุม กำกับดูแล ผลการดำเนินการของโรงเรียน และรายงาน 
ความก้าวหน้าให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
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การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 

การติดตาม ประเมินผลและรายงาน  เป็นกิจกรรมสำคัญที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เก็บ
รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ทราบเป็นระยะๆ 
โรงเรียนกันตังพิทยากร  จึงได้กำหนดกลไกในการกำกับ ติดตาม  ประเมินโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564  ให้สามารถนำผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพโครงการทั้งในส่วน
ของเป้าหมาย  วิธีการดำเนินงาน  หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรที่
เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี  รวมทั้งเพ่ือนำผลการติดตาม  ประเมินโครงการมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาในปีต่อไปได ้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 
     ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ คือ ปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ องค์กรมี

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนกันตังพิทยากร มีดังนี้ 

1. ผู้บริหารยึดวิสัยทัศน์ และนโยบายที่เน้นการเรียนรู้เป็นหลัก ใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ ใช้ความไว้วางใจในการสร้างเสริม
บรรยากาศ เป็นมิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศการเรียนรู้  พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 

2. งาน/โครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยมีความรู้อย่างกว้างขวาง มี

ความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้  ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ครูและบุคลากร 

4. ระบบบริหารจัดการ โดยมีการจัดการเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่ วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน และการจัดสภาพการเรียนรู้โดยมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน และการจัด
บรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน มีการวิจัยเพื่อพัฒนา 
6. หลักสูตรของโรงเรียน มีลักษณะที่ยืดหยุ่น สอดคล้องตามสถานการณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้

อย่างหลากหลาย  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
7. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานทางการศึกษา  เพ่ิมโอกาสทางการเรียนแก่นักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
จากการกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนกันตังพิทยากรตามกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ จึงต้องมี

แผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการอย่างสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เพราะกลยุทธ์ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเลือกปรับและบูรณาการแนวพัฒนาตามบริบท สภาพสังคม 
ข้อมูล และจุดเน้นแต่ละปีให้เป็นองค์รวมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดั นที่
สำคัญ มีเครือข่าย และทีมงานเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เกิดกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เพ่ือรองรับการ
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ปฏิรูปการศึกษารอบที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สร้างโอกาสการเรียนแก่ทุกคนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียม
กันและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพ่ือเป้าหมายการศึกษาตลอดชีวิต 

วิธีกำกับ ติดตาม  
  การดำเนินการตามแผน 
         1.  กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการ  แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  2.  งานแผนงานประสานการดำเนินงาน/โครงการ 
  3.  ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการขออนุมัติ ดำเนินงานตามแผน  
  การกำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

1.  งานแผนงานจัดทำโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้เงิน 
2.  งานแผนงานบันทึกงบประมาณของงาน/โครงการ  ลงในโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้เงิน 

บันทึกการขอใช้งบประมาณลงในโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้เงินและบันทึกในเอกสารการขอใช้งบประมาณ
ผ่านแผนงานเสนอขออนุมัติใช้เงินตามแผนจากผู้อำนวยการ  

3.หลังผ่านการอนุมัติส่งแบบบันทึกผ่านแผนงานคืนเจ้าของงาน/โครงการ ดำเนินการต่อไป 
  การนิเทศติดตามผล 
  1.  ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม 
  2.  หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 

การรายงานผล 
  1.  กำหนดให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการประเมินตนเองและรายงานความก้าวหน้าของการ

ดำเนินงาน/โครงการในแต่ละช่วงของปีงบประมาณ 
  2.  นำผลการประเมินงาน/โครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน แล้วสรุปผลการ

พัฒนาการศึกษา รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
การปรับแผนหรือจัดทำแผนใหม่ 
ในระหว่างปีงบประมาณอาจพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวางแผนหรือการ

บริหารงาน/โครงการ เช่น การประสานงาน การขออนุมัติดำเนินการการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
ฯลฯ เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  โรงเรียนอาจมีการปรับปรุงการดำเนินการ
ในระยะเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน และสนองต่อกลยุทธ์
ของการพัฒนาการศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

       บทนำ 
โรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  มาตรา 34 (2)  และมาตรา 35   ทำหน้าที่เป็นหน่วยเบิกตรง 
โดยไม่ต้องผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา   มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา 39  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554  มาตรา 6  การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โรงเรียน
กันตัง-พิทยากรในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  
จึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งสู่มาตรฐานสากล บน
พ้ืนฐานของความพอเพียง  เพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการวาง
แผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  แนวทางนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ยุทธศาสตร์ สพฐ.2564  จุดเน้น  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนั ก
นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนกันตังพิทยากรจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ต่อไป  โดยความร่วมมือร่วมใจจากคณะครู-อาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน  

 

  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

โรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง
กระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  282 ถนนตรังคภูมิ  
ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง   จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92110  โทร.0-7525-1100   โทรสาร 0-7525-1295  
เว็บไซต์ของโรงเรียน  คือ  www.kantangpit.ac.th     เพจ คือ โรงเรียนกันตังพิทยากร 2018 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพ้ืนที่บริการ 7 ตำบล 
ได้แก่  ตำบลควนธานี  ตำบลวังวน  ตำบลบางหมาก  ตำบลบางเป้า  ตำบลคลองชีล้อม  ตำบลกันตังใต้ และ
ตำบลกันตัง  

โรงเรียนกันตังพิทยากร  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2516  ในฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนกันตัง  ซึ่งขณะนั้นเป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517  กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ
กันตังขึ้น  ตามประกาศลงวันที่  25  เมษายน  2517  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนกันตังวิทยา”  บนเนื้อที่   62 ไร่  
97 ตารางวา  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่ามานานบริเวณ หมู่ 3  
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ตำบลบางเป้า  และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2517  ซึ่งมีเพียงอาคารเรียนชั่วคราว  2  หลัง
เท่านั้น  โดยรับโอนนักเรียนจากโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสภาราชินี  ต่อมาในปลายปี เดียวกันได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น  “โรงเรียนกันตังพิทยากร”    
 ปี พ.ศ. 2518  ประชาชนและนักเรียนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า  สถานที่ตั้งเดิมไม่เหมาะสม  เนื่องจาก
ห่างไกลย่านชุมชน  การคมนาคมไม่สะดวก  ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  จึงร่วมมือกันร้องเรียนต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือขอย้ายสถานที่เรียน และได้ย้ายมาเรียนชั่วคราวที่บริเวณด่านกักสัตว์ (คอกวัว)  ซึ่ง
อยู่ใกล้กับโรงเรียนกันตังเดิม 
 ปี พ.ศ. 2519  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนกันตัง  ให้มารวมกับโรงเรียนกันตัง-พิทยา
กร  โดยโอนทรัพย์สิน  ข้าราชการ และลูกจ้างมารวมกัน  โรงเรียนกันตังพิทยากรจึงได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียน
กันตัง  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2519  เป็นต้นมา 
 ในปี พ.ศ. 2524  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 พ้ืนที่ที่ตั้งโรงเรียนนั้น  เดิมเป็นที่ราชพัสดุ  มีเนื้อที่ประมาณ  19  ไร่  นับว่าไม่เพียงพอสำหรับการ
ขยายตัวในโอกาสต่อไป  ทางโรงเรียนจึงขอใช้ที่ราชพัสดุอีกแปลงหนึ่งซึ่งอยู่ติดกัน  ทำให้มีเนื้ อที่เพ่ิมขึ้น  37  
ไร่  1 งาน  25 ตารางวา  ส่วนพ้ืนที่ที่ตำบลบางเป้า  ได้ถูกใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาเกษตรและปลูกยางพารา
ของโรงเรียนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2529 

ปัจจุบัน โรงเรียนกันตังพิทยากร มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง  หอประชุม 1 หลัง  โรงฝึกงาน 4 หลัง  
โรงอาหาร 1 หลัง  อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 6 หลัง และบ้านพักครู  7  หลัง  บ้านพัก
นักการภารโรง  2  หลัง 
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีครู – อาจารย์ประจำการ 89 คน ครูอัตราจ้าง 10 คน พนักงาน
ราชการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน(พนักงานขับรถ  2  คน ยาม  3  คน พนักงานบริการ 3 คน)  ลูกจ้าง
ชั่วคราว 19 คน(เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการคืนครูสู่ห้องเรียน 1 คน เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1 
คน พนักงานบริการ 7 คน) รวมบุคลากรทั้งหมด 107  คน นักเรียน  1,344 คน 
 

อำนาจ/หน้าที ่
  โรงเรียนกันตังพิทยากร  เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในปี พ.ศ. 2549  และ

ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1  และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา (ประเมินภายนอกรอบสาม) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554  มาตรา 39  กำหนดให้กระทรวง
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ี
กำหนดในกฎกระทรวง  จัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย  ดังนี้ 
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    1)  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  2) ฝ่ายบริหารงบประมาณ 3) ฝ่ายบริหารงานบุคคล  4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนกันตังพิทยากร 

                  ---------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนของโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนบคุคล 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 

หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณ หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบคุคล หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 

-งำนธุรกำรฝ่ำย 
-งำนพฒันำหลกัสตูร 
-งำนพฒันำกระบวนกำรเรียน
กำรสอนและวิจยัเพื่อพฒันำ 
-งำนทะเบียนนกัเรียน 

-งำนวดัผลประเมินผลและเทียบโอน 
-งำนพฒันำสื่อนวตักรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและ
แหล่งเรียนรู้ 
-งำนนิเทศกำรศึกษำ 
-งำนส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำร
แก่ชมุชน 
-งำนพฒันำระบบเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
-งำนส่งเสริมกีฬำนนัทนำกำร
และควำมสำมำรถพิเศษ 

-งำนแนะแนว 
-งำนแผนงำนสำรสนเทศและ
ประเมินผล 
-งำนอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับมอบหมำย 

-งำนธุรกำรฝ่ำย 
-งำนแผนงำนและงบประมำณ 

-งำนระดมทรัพยำกรและกำร
ลงทนุเพื่อกำรศึกษำ 
-งำนบริหำรกำรเงินและบญัช ี
-งำนบริหำรพสัดแุละสินทรัพย ์
-งำนจดัระบบควบคมุภำยใน
หน่วยงำน 

-งำนสวสัดิกำรร้ำนค้ำ 
-งำนแผนงำนสำรสนเทศและ
ประเมินผล 
-งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

-งำนธุรกำรฝ่ำย 
-งำนบริหำรอตัรำก ำลงั 
-งำนวินยัและกำรรกัษำวินยั 
-งำนส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

-งำนส่งเสริมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบติัรำชกำร 
-งำนพฒันำบคุลำกร 
-งำนแผนงำนสำรสนเทศและกำร
ประเมินผล 
-งำนดแูลอำคำรสถำนท่ีและ
สภำพแวดล้อม 

-งำนนกักำรภำรโรง 
-งำนติดตำมประเมินผล 
-งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

-งำนธุรกำรโรงเรียน 

-งำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำร  
  สถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

-งำนพฒันำระบบและเครือข่ำย
ข้อมลูสำรสนเทศ 

-งำนสมัพนัธ์ชมุชนและ  
  ประชำสมัพนัธ์โรงเรียน 

-งำนอนำมยัและโภชนำกำร 
-งำนรักษำควำมปลอดภยั 
-งำนระบบดแูลช่วยเหลือ นร. 
-งำนสร้ำงเสริมวินยั คณุธรรม  
จริยธรรมและแก้ไขพฤติกรรม 

-งำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำ
สำรเสพติด 

-งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
-งำนสวสัดิกำรนกัเรียน 
-งำนข้อมลูสำรสนเทศ 
-งำนกำรรับนกัเรียน 

-งำนบริกำรสำธำรณะ 
-งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

-ระบบข้อมลูสำรสนเทศ 
-ระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 
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ภาระงาน/ปริมาณงาน 
โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้กำหนดการบริหารและการจัดการศึกษาตามอำนาจหน้าที่เพ่ือพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
โรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยจัดแบ่งการบริหารเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้  

 

  ฝ่ายการบริหารวิชาการ 
 งานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษา
ให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ 

1. ให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

2. ให้การบริการและจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก 

3. ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการ
เรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

4. ให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 

ขอบข่ายภารกิจ 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนวการศึกษา 
- การรับนักเรียน 
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- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
- การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
- การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่

จัดการศึกษา 
 

  ฝ่ายการบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ

คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน 
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการ มาใช้บริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน เพ่ือ 

1. ให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2. ให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3. ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
ขอบขา่ยภารกิจ 
1. การจัดทำและเสนองบประมาณ 
- การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
- การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
- การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
- การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
- การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
- การโอนเงินงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
- การตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
- การประเมนิผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
- การจัดการทรัพยากร 
- การระดมทรัพยากร 
- การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
- กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
- กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
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5. การบริหารการเงิน 
- การเบิกเงินจากคลัง 
- การรับเงิน 
- การเก็บรักษาเงิน 
- การจ่ายเงิน 
- การนำส่งเงิน 
- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

6. การบริหารบัญชี 

- การจัดทำบัญชีการเงิน 
- การจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณ 
- การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
- การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
- การจัดหาพัสดุ 
- การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
- การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจัดจำหน่ายพัสดุ 

 

    ฝ่ายการบริหารงานบุคคล 
        การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือ 

1. ให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้

เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

มีความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ขอบข่ายภารกิจ 
- การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
- การสรรหาปละการบรรจุแต่งตั้ง 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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- วินัยและการรักษาวินัย 
- การออกจากราชการ 
- การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

    ฝ่ายการบริหารทั่วไป 
        การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารอื่นๆ บรรลุ

ตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและ
การอำนวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน
การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือ 

1. ให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิด 
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ขอบข่ายภารกิจ 
- การดำเนินงานธุรการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
- การประสานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
- การจัดการระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
- งานข้อมูลสารสนเทศ 
- การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป 
- การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
- การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
- การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน  
- งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
- การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
- งานบริการสาธารณะ 
- งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
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 แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  ของโรงเรียนกันตังพิทยากร 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         โรงเรียนกนัตงัพิทยากรมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม
กิจกรรมสร้างสรรค ์ น านวตักรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  ภายในปี 2565 

1.  พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล  
2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยกิจกรรมสร้างสรรค ์สู่สังคมอยา่งยัง่ยืน 

3.  พฒันาครูและบคุลากรเป็นครูมืออาชีพ น าศาสตร์ของพระราชาและนวตักรรมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
4.  พฒันาระบบบริหารการจดัการศึกษาโดยใชห้ลกัคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรมาภิบาล 
5.  เพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ 

1.  น.ร.มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ปรับใชใ้นวิถีชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม   
2.  ผูเ้รียนมีความรู้มีทกัษะทางเทคโนโลยีและสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารได ้  
3.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
4.  ผูเ้รียน รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้มและมีวิถชีีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
5.  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมสร้างสรรค ์เพ่ือสังคมอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

6.  ครูและบคุลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ 

7.  ครูบุคลากรน าศาสตร์พระราชา Active learning มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
8.  ครูและบคุลากรเป็นผูน้ าในการใชน้วตักรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดบัโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

9.  ร.ร.มีระบบการบริหารจดัการศึกษาพฒันาสภาพแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรมาภิบาล 

 

10. ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาดา้นการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถอยา่งเหมาะสมและเต็มศกัยภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดย
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และสามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ 
มีทกัษะทางการคิดแบบมีเหตุผล 
เป็นขั้นตอน(Coding) สามารถ
เรียนรู้ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
(STEM) และมีทกัษะทีจ่  าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

กลยทุธ์ที่ 3  พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เชิงสร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสมและ
เต็มศกัยภาพ น าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

กลยุทธ์ที่ 4  พฒันาผูบ้ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
น านวตักรรมมาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้

1.โครงการพฒันาและ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

2.โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางการเรียน 

 

1. โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

2.โครงการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ดา้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

1. โครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมขุ 

2. โครงการสถานศึกษา
พอเพียงกนัตงัพิทยากร 

3.กิจกรรมสร้างสรรค์
พฒันาผูเ้รียน 

1. โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการศึกษา 

2. โครงการปรับปรุง 
พฒันาทศันียภาพภายใน
โรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาระบบการ
บริหารและการจดัการ
สถานศึกษา ภายใตห้ลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกั
ธรรมาภิบาล มีการพฒันา
สภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

 1. โครงการส่งเสริม
พฒันาครูและบุคลากร 

2. โครงการกลัยาณมิตร
นิเทศ 
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ความคาดหวังสภาพความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 
 สถานศึกษาพอเพียง  รักษาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร  โรงเรียนส่งเสริม

คุณธรรม  พัฒนาหลักสูตรมุ่งสู่มาตรฐานสากล  นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข 

วิสัยทัศน ์
 โรงเรียนกันตังพิทยากรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์  นำนวัตกรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลภายในปี 2565 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล 
2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรม

สร้างสรรค์ สู่สังคมอย่างยั่งยืน 
3.  เพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
4.  พัฒนาครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ โดยนำศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ 
5.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์
1.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ

การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   
2.  ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน (Coding) สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
3.  ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสม   
4.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ  
5. ผู้เรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
6.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
7. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านการเรียนรู้ตามหลักสูตรและเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม

ความสามารถอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ 
8.  ครูนำศาสตร์พระราชา การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และ

นวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
9.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
10. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 1  :   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม    
 กลยุทธ์ที่ 2  :   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน(Coding) 
สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 3  :   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 กลยุทธ์ที่ 4  :   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ นำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 5  :  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์ โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 

1. ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ      
มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกำหนดเวลาของหลักสูตร 

       กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน (Coding)  
สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทักษะที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ร้อยละ 50 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและ

สังคมพหุวัฒนธรรม 
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 กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่ วนร่วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมหรือบูรณาการ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน 

ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญู) 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน

และสังคมอย่างสม่ำเสมอ 
4. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ร้อยละ 80 ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความ

รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4  :  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ

จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ นำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

ตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน 
2. จำนวนครูทั้งหมดได้รับการพัฒนาเป็นครูเก่ง  มีคุณภาพ และคุณธรรม 
3. ร้อยละ 80 ของจำนวนครู ได้รับการพัฒนาด้วยระบบ IT 
4. ร้อยละ 100 ของจำนวนครู ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา 
5. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่สอง 

เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. ครูผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 5  :  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ 
 2. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) 
 3. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 13 
 4. ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

โรงเรียน 
 5. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
 6. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
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  ตารางสรุปงบประมาณ งาน/โครงการ  จำแนกตามฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนกันตังพิทยากรประมาณการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ รายละเอียดงบประมาณ จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1 เงินอุดหนุนรายหัว 5,176,600 

  
2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,297,585 
3 เงินบำรุงการศึกษา 3,178,800 

4 เงินโครงการพิเศษวิทย์-คณิต, EducationHub 974,800 

 รวมงบประมาณ 10,627,785 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนจัดสรร จำนวนเงิน(บาท)  

1 ค่าสาธารณูปโภค 2,258,568 

ตลอดปี 
งบประมาณ 2564 

2 ค่าจ้างครู บุคลากร ลูกจ้าง 3,299,168 

3 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ 750,000 

4 ค่าซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย,คอมพิวเตอร์,แอร์ 517,000 
5 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 180000 

6 งบโครงการพิเศษวิทย์-คณิต 236,400 

7 งบโครงการพิเศษ EducationHub 50,000 
 รวมค่าใช้จ่าย 7,291,136 

 งบประมาณคงเหลือ 3,336,650  
 จำแนกเป็น  - เงินอุดหนุนรายหัวและกิจกรรม

พัฒนาฯ 
1,062,385 เงินเรียนฟรี 15 ปี 

                     - เงินงบบำรงุการศึกษา 1,006,338 เงินรายได้สถานศึกษา 
 
งบประมาณจัดสรรจำแนกตามฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

ที ่ ฝ่าย/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบอ่ืนๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 ด้านวิชาการ  (ร้อยละ62)    

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2,068,723 - 2,068,723 
2 ด้านการบริหารทั่วไป  (ร้อยละ 28)    

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 166,832 - 166,832 

 ฝ่ายการบริหารงานบุคคล 667,330 - 667,330 
 ฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ 100,100 - 100,100 

3 งบสำรองจ่าย  (ร้อยละ 10) 333,665 - 333,665 
 รวมทั้งหมด 3,336,650 - 3,336,650 
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งบประมาณจัดสรรจำแนกตาม ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 

ที ่ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ 
จำนวน 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบอ่ืนๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ     

1 งานบริหารวิชาการ  586,338 - 450,338 
2 งานห้องสมุด  100,000 - 100,000 

3 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1,062,385 - 1,062,385 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้     

 4.1 ภาษาไทย  40,000 - 40,000 

 4.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  40,000 - 40,000 
 4.3 ภาษาต่างประเทศ  40,000 - 40,000 

 4.4 คณิตศาสตร์  40,000 - 40,000 

 4.5 วิทยาศาสตร์  40,000 100,000 140,000 
 4.6 สุขศึกษา พลศึกษา  20,000 80,000 100,000 

 4.7 ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา  60,000 - 60,000 
 4.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ  40,000 - 40,000 

 รวม  2,068,723 180,000 2,248,723 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     
1 งานบริหารงานทั่วไป  101,832 - 101,832 

2 งานบริการ  15,000 - 15,000 

3 งานกิจการนักเรียน  50,000 - 50,168 
 ฝ่ายการบริหารงานบุคคล     

1 งานบุคลากร  160,000 - 160,000 

2 งานอาคารสถานที่  507,330 - 507,329 
 ฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ     

1 งานแผนงาน  79,100 - 79,100 
2 งานงบประมาณ  21,000 - 21,000 

 รวม  934,262 - 934,262 

 งบสำรองจ่าย  (ร้อยละ 10)  333,665 - 333,664 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,336,650 180,000 5,516,650 
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แบบแบบสรุปสรุปโครงการ โครงการ   

ตามฝ่าย งานตามฝ่าย งาน  กลุ่มสาระกกลุ่มสาระการเรียนรู้ารเรียนรู้  
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน ...บุคคล.....ฝ่าย....บริหารงานบุคคล.... 

ชื่อโครงการ   ซื้อพัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล  
แผนงบประมาณ  สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

สนองนโยบาย สพฐ.ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลยุทธ์ที่ 3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย

โลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ 

สนองกลยุทธ์ สพม. ที่4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และหลักธรรมมาภิบาล 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ .2..  ตัวบงชี้ 2.5  
ลักษณะโครงการ                           ใหม่                   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางวิชชุดา    เหล่าตระกูลงาม  2. นางนิสา  สงสม 
งบประมาณทั้งสิ้น   30,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปี  
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

เพ่ือซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานสำหรับ ครู  ใช้ได้เป็นปกติตลอดเวลา 
3.  เป้าหมาย  

3.1 ผลผลิต(OUTPUT) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน  งานบุคลากร-งานอาคารสถานที่  
3.2 ผลลัพธ์(OUTCOME) มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานสำหรับ ครู  ใช้ได้เป็นปกติตลอดเวลา 

วิธีการประเมินโครงการ 1 สังเกต  2. รายงาน...... 
ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์         บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
  สาเหตุเนื่องจาก............................................................................................................................ 
 เป้าหมาย   สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน       ต่ำกว่าแผน             ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 
 

ความร่วมมือจากบุคลากร           ดีมาก                  ดี            พอใช้           น้อย            น้อยมาก               
 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์          มาก        พอใช้      น้อย             น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ             มาก        พอใช้      น้อย             น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                     เร็วกว่าแผน          ตามแผน               ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานสำหรับ ครู  ใช้ได้เป็นปกติตลอดเวลา 
ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป  
.............ควรชว่ยกันดูแลรักษาวัสดุ ครุภณัฑ ์สำนกังาน และใช้อย่างประหยัด........ 
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การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ (รูปแบบการประเมินแบบ CIPPA MODEL) 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชัดเจน 

 
✓ 

     

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เก่ียวข้อง 

✓      

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี ✓      
 

ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 ✓     

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 ✓     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  ✓     
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     

13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้  ✓     
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 ✓     

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  ✓     
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  ✓     

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์  ✓     
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  ✓     

รวม 25 55     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4  

  

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

  

สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้               เป็นที่น่าพอใจ                    ควรปรับปรุง 

 
        

ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

           (นางวิชชุดา  เหล่าตระกูลงาม) 
                 5  พฤศจิกายน 2564 

ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

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

................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ......................................................... 
                (นางวิชชุดา  เหล่าตระกูลงาม) 
                             5  พฤศจิกายน 2564 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล 

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

................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ.................. ....................................... 
                         (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์) 
         

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

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

ลงชื่อ......................................................... 
                           (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว ) 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน ...บุคคล.....ฝ่าย....บริหารงานบุคคล..... 

ชื่อโครงการ  จ้าง ครูอัตราจ้าง-ลูกจ้างชั่วคราว 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ.ที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพฯ กลยุทธ์ที่  3.2 ยกระดับ

สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน ฯ 
สนองกลยุทธ์ สพม. ที่4พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ที่4พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ นำศาสตร์ของพระราชาและนวัตกรรมมา

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่..2..  ตวับงชี้ 2.2 
ลักษณะโครงการ                             ใหม่                   ต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ………………………………………. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1 นายสุรเชษฐ  สองรักษ์             2 นางพนัดดา  ชินรินทร์         
                            3 นางลักขณา   ชูเชิดรัตน์           4 เจ้าหน้าการเงินฝ่ายงบประมาณ 
         5. ฝ่ายวิชาการ 
งบประมาณทั้งสิ้น  3,133,300 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 – เดือน กันยายน   ปี  2564 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

ผลผลิต(OUTPUT)  จ้างครูผู้สอนและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่งานในฝ่ายต่างๆตามความจำเป็น  
ผลลัพธ์(OUTCOME) จ้างครูอัตราจ้าง 6 คน ครูต่างประเทศ 3 คนและลูกจ้างปฎิบัติงานนักการฯ  9 คน 

เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ  จ้างครูอัตราจ้าง 9 คน ครูต่างประเทศ 4 คนและลูกจ้างปฏิบัติงานนักการฯ 9 คน 
 เชิงคุณภาพ   มีครูและบุคลากรเพียงพอในระดับหนึ่งที่พอจะแก้ปัญหาการขาดแคลนที่รุนแรงให้ลดลง

เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
  วิธีการประเมินโครงการ.....................1 สังเกต  2. รายงาน...... 
ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์      บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
  สาเหตุเนื่องจาก............................................................................................................................ 
 เป้าหมาย   สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน       ต่ำกว่าแผน             ต่ำกว่าแผนมาก 
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สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 
ความร่วมมือจากบุคลากร           ดีมาก                  ดี           พอใช้            น้อย            น้อยมาก               

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์      มาก        พอใช้      น้อย             น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมา            มาก       พอใช้      น้อย             น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม              เร็วกว่าแผน    ตามแผน          ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

 มีครูและบุคลากรเพียงพอในระดับหนึ่งที่พอจะแก้ปัญหาการขาดแคลนที่รุนแรงให้ลดลงเพ่ือการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป  
.............ขอรับการจัดสรรอัตราครูย้ายหรือบรรจุใหม่/งบประมาณในการจัดจ้าง....... 
การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ (รูปแบบการประเมินแบบ CIPPA MODEL) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชัดเจน 

 
✓ 

     

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

✓      

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี ✓      
 

ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 

✓ 
     

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ ✓      
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม ✓      

9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

  
✓ 

    



22 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  ✓     
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     

13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้  ✓     
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓      

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู ✓      
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ✓      
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  ✓     

รวม 75 20     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.75  

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้                เป็นที่น่าพอใจ               ควรปรับปรุง 

      

ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

              (นางวิชชุดา  เหล่าตระกูลงาม) 
                      5  พฤศจิกายน 2564 

ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

................................................................................................................................................................................ 
       ลงชื่อ......................................................... 
        (นางวิชชุดา  เหล่าตระกูลงาม) 
                      5  พฤศจิกายน 2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล 

................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ......................................................... 
                         (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์)  
ความเหน็ของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

ลงชื่อ......................................................... 
                             (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว ) 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน ...บุคคล.....ฝ่าย....บริหารงานบุคคล..... 

ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากร 
แผนงบประมาณ  สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองนโยบาย สพฐ.ข้อที ่3พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร 

คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ฯ 
สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที ่5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักธรรมมาภิบาล 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่..2..   ตวับ่งชิ.้2.4.  
 
ลักษณะโครงการ                           ใหม่                   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายสุรเชษฐ  สองรักษ์       2. นางวิชชุดา   เหล่าตระกูลงาม            
         3.  นางพนัดดา  ชินรินทร์ 
งบประมาณทั้งสิ้น    160,000    บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ (ต.ค.63-ก.ย.64) 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการอบรมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานที่ตนปฏิบัติ 
เป้าหมาย  

ผลผลิต(OUTPUT)ครูและบุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา จากหน่วยงานอื่นๆและท่ีหน่วยงานจัด
ขึ้นอย่างน้อยคนละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง  

ผลลัพธ์(OUTCOME) ครูและบุคลากร ได้รับการอบรมสัมมนา  คนละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

วิธีการประเมินโครงการ.....................1 สังเกต  2. รายงาน...... 
ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์        บรรลุวัตถุประสงค์ทุกขอ้    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
  สาเหตุเนื่องจาก............................................................................................................................ 
 เป้าหมาย    สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน       ต่ำกว่าแผน             ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 
ความร่วมมือจากบุคลากร            ดีมาก       ดี                พอใช้         น้อย          น้อยมาก               

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์      มาก        พอใช้      น้อย      น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ             มาก          พอใช้      น้อย     น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                  เร็วกว่าแผน         ตามแผน              ช้ากว่าแผน 
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ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

ครูและบุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา จากหน่วยงานอ่ืนๆและท่ีหน่วยงานจัดขึ้นอย่างน้อยคนละไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง  

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป  
............ในกลุม่สาระเดียวกัน ไม่ควรซ้ำคนใดคนหนึง่มากนกัควรกระจ่ายให้คนอื่นๆด้วย....... 
การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ (รูปแบบการประเมินแบบ CIPPA MODEL) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชัดเจน 

 
✓ 

     

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เก่ียวข้อง 

✓      

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี ✓      
 

ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
✓ 

     

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ ✓      
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม ✓      
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 

✓ 
     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     

13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้  ✓     
ด้านผลผลิต       
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ✓ 

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู ✓      
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ✓      
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  ✓     

รวม 80 16     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.8  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้               เป็นที่น่าพอใจ                     ควรปรับปรุง 

 
        

ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

           (นางวิชชุดา  เหล่าตระกูลงาม) 
                 5  พฤศจิกายน 2564 

ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ......................................................... 
               (นางวิชชุดา  เหล่าตระกูลงาม) 
                           5  พฤศจิกายน 2564 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล 

................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ......................................................... 
                            (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์) 
         

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

        ลงชื่อ......................................................... 
                            (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ช่ืองาน/โครงการ         พัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สอดคล้องตามกลยุทธ์    สพฐ. ข้อท่ี 6     กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่  4     กลยุทธ์ร.ร. ข้อท่ี  5 
ลักษณะของโครงการ   ใหม ่                   ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ      15,000  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2563 –  30  กันยายน  2564 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย  
 3.1 ผลผลิต (OUTPUT)   
  1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ได้ 
  2. การศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 3.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถกลับมาบริหารจัดการ  

     ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  1. ระบบบริหารงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคณุภาพ 

  2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน 

  3. การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 

วิธีการประเมินโครงการ   

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
มีประสิทธิภาพขึ้น 

สังเกต/สอบถาม แบบสอบถาม 

2. การศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
 สาเหตุเนื่องจาก  ............................................................................................................................ 

 เป้าหมาย   สูงกว่าแผน         เท่ากับแผ      ต่ำกว่าแผน     ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 

ความร่วมมือจากบุคลากร              ดีมาก   ดี            พอใช้        น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย         น้อยมาก 
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 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก    พอใช้  น้อย        น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม              เร็วกว่าแผน         ตามแผน            ช้ากว่าแผน 

 
ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1. ระบบบริหารงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคณุภาพ 

 2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน 

 3. การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

.................................... ไม่มี   ................................................................................................................................ 
 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชัดเจน 

 
/ 

 
 

    

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ /      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน  /     

4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

 /     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ด ี  /     
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
/ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  /     
9. งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินงานเพียงพอ   /    

ด้านกระบวนการ       
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน / 

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  /     
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  /     

13. งบประมาณทีใ่ช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ /      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 

 
/ 

    

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน /      

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  /     
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  /     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ ์  /     

20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  /     
รวม 25 56 3    

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.20  

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเปน็ที่นา่พอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้       เป็นที่น่าพอใจ      ควรปรับปรุง 

 

       ลงชื่อ   ......................................   ผู้รับผิดชอบ 

               (  นางกิ่งกาญจน์  ชูเวชะ ) 
                  30  /  ก.ย.  /  2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

................................................................................................................................................................................ 
 
        ลงชื่อ    ......................................... 
                                       (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                                                                                                         30 /  ก.ย. /  2564 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

                            (นางฉวีวรรณ   รักษ์แก้ว) 
                        30 / ก.ย. /  2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ช่ืองาน/โครงการ         การพัฒนางานประชาสัมพันธ์/วารสาร 

สอดคล้องตามกลยุทธ์    สพฐ. ข้อท่ี 6     กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่  4     กลยุทธ์ร.ร. ข้อท่ี  5 
ลักษณะของโครงการ   ใหม ่                   ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ      5,000  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2563 –  30  กันยายน  2564 
วัตถุประสงค์  
      1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
      2. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน 
      3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพ่ือนำมาพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน 
เป้าหมาย  

3.1 ผลผลิต (OUTPUT) บุคลากร สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับข่าวสารจากทาง
โรงเรียน 

3.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากทุกฝ่ายด้วยดี 
วิธีการประเมินโครงการ   

กิจกรรม 
ที ่

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. 
 

บุคลากรสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนได้รับข่าวสารจากทางโรงเรียน 

การนิเทศติดตาม แบบสำรวจ 

2. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก
ทุกฝ่าย ด้วยดี 

การนิเทศติดตาม แบบสำรวจ 

 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
 สาเหตุเนื่องจาก  ............................................................................................................................ 

 เป้าหมาย              สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน    ต่ำกว่าแผน ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 

ความร่วมมือจากบุคลากร                     ดีมาก   ดี            พอใช้          น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย           น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก    พอใช้  น้อย          น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                     เร็วกว่าแผน         ตามแผน             ช้ากว่าแผน 
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ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1.  บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน 
2.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
3.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือ สนับสนุน และเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
     จากผู้ปกครองและชุมชน 
 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

.................................... ไม่มี   ................................................................................................................................ 
 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชัดเจน 

 
/ 

 
 

    

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ /      

3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน /      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

/      

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ด ี  /     

ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
/ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  /     

9. งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินงานเพียงพอ   /    
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

  
/ 

    

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  /     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  /     

13. งบประมาณทีใ่ช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ /      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 

 
/ 

    

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน /      

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  /     
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  /     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ ์  /     

20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  /     
รวม 35 48 3    

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.30  
 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเปน็ที่นา่พอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้       เป็นที่น่าพอใจ      ควรปรับปรุง 
 

       ลงชื่อ   ......................................   ผู้รับผิดชอบ 

                 ( นายสามารถ  กังแฮ ) 
                  30  /  ก.ย.  /  2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

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

................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ    ......................................... 
                                 (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                                                                                                              30 /  ก.ย. /  2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

                            (นางฉวีวรรณ   รักษ์แก้ว) 
                        30 / ก.ย. /  2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ช่ืองาน/โครงการ         โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

สอดคล้องตามกลยุทธ์    สพฐ. ข้อท่ี 1     กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่  4     กลยุทธ์ร.ร. ข้อท่ี  3 
ลักษณะของโครงการ   ใหม ่                   ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ      25,000  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2563 –  30  กันยายน  2564 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการโสตฯ ให้ดีขึ้น และเพ่ือความสะดวกในการใช้งานจากภายในและ
ภายนอกโดยมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานและทันสมัยที่จะให้บริการ 
 
เป้าหมาย  

3.1 ผลผลิต (OUTPUT) ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร 
3.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME) ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรมีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
 

วิธีการประเมินโครงการ   

กิจกรรม 
ที ่

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. 
 

โรงอาหารจำหน่ายอาหารที่
สะอาดถูกคุณลักษณะ และ
ปลอดภัย 

การสุ่มตรวจอาหาร ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบ
อาหาร 

2. นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปากและ
ส่งต่อโรงพยาบาลกันตังทุกคน 

การตรวจสุขภาพช่องปาก ชุด kit ของ
โรงพยาบาล 

3. 
 

นักเรียนทุกคนปลอดโรคตาม
ฤดูกาล 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

4. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้
จากการประชาสัมพันธ์ 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

5. นักเรียนทุกคนลด ละ เลิก สาร
เสพติดและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
 สาเหตุเนื่องจาก  ............................................................................................................................ 

 เป้าหมาย สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน         ต่ำกว่าแผน        ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 

ความร่วมมือจากบุคลากร                    ดีมาก   ดี              พอใช้           น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย            น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก    พอใช ้  น้อย          น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                    เร็วกว่าแผน         ตามแผน              ช้ากว่าแผน 

 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1. ระบบบริหารงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคณุภาพ 

 2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน 

 3. การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

.................................... ไม่มี   ................................................................................................................................ 
 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชัดเจน 

 
/ 

 
 

    

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ /      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน  /     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

/      

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ด ี  /     

ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
/ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  /     

9. งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินงานเพียงพอ   /    
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

  
/ 

    

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  /     

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  /     
13. งบประมาณทีใ่ช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ /      

ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 

 
/ 

    

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน /      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  /     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  /     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ ์  /     
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  /     

รวม 30 52 3    
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.25  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเปน็ที่นา่พอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้       เป็นที่น่าพอใจ      ควรปรับปรุง 
 

       ลงชื่อ   ......................................   ผู้รับผิดชอบ 

               (นางวันเพ็ญ  โพธ์ิอำพล) 
                  30  /  ก.ย.  /  2564 
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
                         ลงชื่อ    ......................................... 
                              (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                                                                                      30 /  ก.ย. /  2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

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

                      (นางฉวีวรรณ  รกัษ์แก้ว) 
                 30 / ก.ย. /  2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ช่ืองาน/โครงการ         พัฒนางานสารบรรณ 

สอดคล้องตามกลยุทธ์    สพฐ. ข้อท่ี 4     กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่  4     กลยุทธ์ร.ร. ข้อท่ี  5 
ลักษณะของโครงการ   ใหม ่                   ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ      20,000  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2563 –  30  กันยายน  2564 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้การดำเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางที่ควบคุมดูแลให้คำแนะนำในการบริหารจัดการระบบงานเอกสาร                   
   งานสารบรรณของหน่วยงานภายในโรงเรียนให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย                      
   ได้มาตรฐาน  
3. เป็นแหล่งรวบรวม สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงประกอบการสั่งการ หรือบริหารจัดการตามนโยบาย 
    โรงเรียน 

เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต (OUTPUT) งานสารบรรณโรงเรียนกันตังพิทยากรสามารถรับส่งเอกสารข้อมูล เอกสาร

หนังสือราชการระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานต่าง ๆ 
3.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME) งานสารบรรณโรงเรียนกันตังพิทยากรสามารถรับส่งเอกสารข้อมูล 

เอกสารหนังสือราชการระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
และประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

วิธีการประเมินโครงการ   

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. 
 

การบริการรับ-ส่งเอกสาร
สะดวกรวดเร็ว 

สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 

แบบสอบถาม 

 
ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
 สาเหตุเนื่องจาก  ............................................................................................................................ 

 เป้าหมาย            สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน         ต่ำกว่าแผน           ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 

ความร่วมมือจากบุคลากร                    ดีมาก   ดี               พอใช้        น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย           น้อยมาก 



37 
 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก    พอใช้  น้อย          น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                 เร็วกว่าแผน         ตามแผน                ช้ากว่าแผน 

 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1.  งานสารบรรณทำงานด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
2.  งานสารบรรณเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในการบริหารจัดการเอกสารถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย 

 3.  งานสารบรรณเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ใช้อ้างอิงประกอบการสั่งการและบริหารจัดการตามนโยบาย
โรงเรียน 

 

ปัญหาอปุสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

.................................... ไม่มี   ................................................................................................................................ 
 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชัดเจน 

 
/ 

 
 

    

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ /      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน  /     

4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

 /     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ด ี  /     
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
/ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  /     
9. งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินงานเพียงพอ   /    
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

  
/ 

    

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  /     

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  /     
13. งบประมาณทีใ่ช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ /      

ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 

 
/ 

    

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน /      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  /     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  /     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ ์  /     
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  /     

รวม 25 56 3    
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.20  

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเปน็ที่นา่พอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้   เป็นที่น่าพอใจ           ควรปรับปรุง 

       ลงชื่อ   ......................................   ผู้รับผิดชอบ 

               (  นางกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ ) 
                  30  /  ก.ย.  /  2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

................................................................................................................................................................................ 
 
        ลงชื่อ    ......................................... 
                                      (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                                                                                                         30 /  ก.ย. /  2564 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

                            (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                        30 / ก.ย. /  2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ช่ืองาน/โครงการ         พัฒนาระบบงานบริการ 

สอดคล้องตามกลยุทธ์    สพฐ. ข้อท่ี 5     กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่  4     กลยุทธ์ร.ร. ข้อท่ี  6 
ลักษณะของโครงการ   ใหม ่                   ต่อเนื่อง 

งบประมาณทีไ่ดร้ับ      15,000  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2563 –  30  กันยายน  2564 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการบุคคลภายนอกที่มาขอใช้บริการในโรงเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริการเพื่อเลี้ยงรับรองแขกที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน  

เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต (OUTPUT)  

1. ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนที่มาใช้บริการสถานที่ 
3.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME)  

1. ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนได้ใช้บริการสถานที่อย่างทั่วถึง 
 

วิธีการประเมินโครงการ   

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. 
 

พัฒนาระบบการบริการ
บุคคลภายนอกท่ีมาขอใช้
บริการ 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

แบบสอบถาม 

2. พัฒนาระบบการบริการเลี้ยง
รับรองแขกท่ีมาตรวจเยี่ยม
โรงเรียน 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

แบบสอบถาม 

 
ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
 สาเหตุเนื่องจาก  ............................................................................................................................ 

 เป้าหมาย    สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน         ต่ำกว่าแผน           ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 

ความร่วมมือจากบุคลากร                     ดีมาก   ดี             พอใช้          น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย           น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก    พอใช้  น้อย          น้อยมาก 
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 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                     เร็วกว่าแผน         ตามแผน              ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1. ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนได้ใช้บริการด้านสถานท่ีอยา่งทั่วถึง 
ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

.................................... ไม่มี   ................................................................................................................................ 
 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชัดเจน 

 
/ 

 
 

    

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ /      

3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน  /     
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

 /     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ด ี /      

ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
/ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  /     

9. งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินงานเพียงพอ   /    
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

  
/ 

    

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  /     

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  /     
13. งบประมาณทีใ่ช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ /      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 

 
/ 

    

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน /      

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  /     
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  /     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ ์  /     

20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  /     
รวม 30 52 3    

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.25  
 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเปน็ที่นา่พอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้           เป็นที่น่าพอใจ      ควรปรับปรุง 
 

       ลงชื่อ   ......................................   ผู้รับผิดชอบ 

               (นางปิยาภรณ์   รัตนแก้ว) 
                  30  /  ก.ย.  /  2564 

ความเหน็ของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
        ลงชื่อ    ......................................... 
                                 (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                                                                                                            30 /  ก.ย. /  2564 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

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

                            (นางฉวีวรรณ   รักษ์แก้ว) 
                        30 / ก.ย. /  2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ช่ืองาน/โครงการ         พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
สอดคล้องตามกลยุทธ์    สพฐ. ข้อท่ี 1     กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่  1     กลยุทธ์ร.ร. ข้อท่ี  1 , 3 
ลักษณะของโครงการ   ใหม ่                   ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ      45,000    บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2563 –  30  กันยายน  2564 
วัตถุประสงค์  
            2.1 เพื่อให้โรงเรยีนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐาน
สามารถตรวจสอบได ้

            2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและ
ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสขุ 

            2.3 เพื่อส่งเสรมิครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรยีนอย่างเป็นระบบ 

 
เป้าหมาย  
          3.1 ผลผลิต(OUTPUT) นักเรียนจำนวน 1,340 คน  นักเรียนร้อยละ 90 ไดร้ับการดูแลช่วยเหลอื เฝ้าระวัง แก้ไข 
ส่งเสริมและได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผูป้กครอง และครูที่ปรึกษา  

3.2 ผลลัพธ์(OUTCOME) นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมและ
ได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา 
 

วิธีการประเมินโครงการ   

กิจกรรม 
ที ่

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

     1. 
 

นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริม
และได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา 

สอบถามรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคลคัดกรองเพ่ือให้การ

ดูแลช่วยเหลือ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบคัดครอง 
- แบบบันทึกการให้ความ
ช่วยเหลือ 

 
ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
 สาเหตุเนื่องจาก  ............................................................................................................................ 

 เป้าหมาย            สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน           ต่ำกว่าแผน ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 

ความร่วมมือจากบุคลากร                      ดีมาก   ดี            พอใช้          น้อย          น้อยมาก 



43 
 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย           น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก    พอใช้  น้อย          น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                    เร็วกว่าแผน         ตามแผน              ช้ากว่าแผน 

 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

            1.  นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมและได้รับการพัฒนาจาก
โรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา 

 2.  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
           3. นักเรยีนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสตปิัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

           4. เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

.................................... ไม่มี   ................................................................................................................................ 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค-์เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
/ 

 
 

    

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ /      

3. มีหลักฐานและข้อมลูในการดำเนินงาน /      
4. ได้รับการสนับสนนุและความร่วมมือจากบุคคลและฝ่าย/
หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

/      

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี /      
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
/ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  /     

9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ   /    
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

  
/ 

    

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  /     

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  /     
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู ้ /      

ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 

 
/ 

    

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน /      

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  /     
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชมุชน  /     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ ์  /     
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  /     

รวม 40 44 3    
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.35  

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเปน็ที่นา่พอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้    เป็นที่น่าพอใจ         ควรปรับปรุง 
        

ลงชื่อ   ......................................   ผู้รับผิดชอบ 

                  ( นายสมชาย  ผลจรุง )  
                                      30  /  ก.ย.  /  2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ    ......................................... 
                               (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                                                                                                          30 /  ก.ย. /  2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

                            (นางฉวีวรรณ   รักษ์แก้ว) 
                        30 / ก.ย. /  2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ช่ืองาน/โครงการ         สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

สอดคล้องตามกลยุทธ์    สพฐ. ข้อท่ี 2     กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่  1 , 2     กลยุทธ์ร.ร. ข้อท่ี  3 , 6 
ลักษณะของโครงการ   ใหม ่                   ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ      24,000  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2563 –  30  กันยายน  2564 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาสร้างระบบ ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
        2. เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ โรคเอดส์ การตั้งครรภก์่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลายและปัญหาอุบตัิภัย 

        3. ครูที่ปรึกษาให้ความสำคญักับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคณุธรรมนำ
ความรู้และทำความดีโดยมีความรว่มมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ครู 
อาจารย์ นักเรยีน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 

เป้าหมาย 

3.1 ผลผลติ (output) 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,340  คน 
                    3.1.2 คณะครู นักเรียน ชุมชน  ผู้นำทางศาสนา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

3.2 ผลลัพธ์ (outcome) 

             3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพตดิ และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงคต์่อต้านยา
เสพติด 

  3.2.2 นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 

 3.2.3 นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

วิธีการประเมินโครงการ   
กิจกรรมที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. การจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
วิชาการ  จัดบอร์ด จัดทำสื่อที่
เป็นสิ่งพิมพ์ ป้ายรณรงค์ 

2. อบรมนักเรียนแกนนำดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตอบสนองปญัหาของพฤติกรรม
ของนักเรียน ช่วยเหลือด้านการ

3.1.1 นักเรียนโรงเรียน
กันตังพิทยากร  ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้า
ร่วมกิจกรรมและมีทักษะ
ชีวิตในการต่อต้านยาเสพ
ติด ร้อยละ 80 
3.1.2 คณะครู นักเรียน 

1.การประเมินผล
กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาวรายเดือน 
2.รายงานผลการ
ปฏิบัติงานห้องเรียน
สีขาว 
3.การสังเกต 

1.แบบประเมินกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 
2.แฟ้มรายงานผลการ
ปฏิบัติงานห้องเรียนสี
ขาว 
3.แบบการสังเกต 
4.แบบการประเมิน 
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กิจกรรมที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

เรียนและให้คำปรึกษา  
3. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
4. โครงงานยาเสพติด 
5. กิจกรรมลานกีฬา ลานดนตรี 

ต้านยาเสพติด 
6. คลินิกเสมารักษ ์
7. อบรมแกนนำตา้นยาเสพติด 
8. โรงเรียนปลอดบุหรี ่
9. สุขภาพห้องเรียน 
10. จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ 
11. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิ 
12. ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนา 
13. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
14. ร่วมกิจกรรม To be number 

one 

ชุมชน  ผู้นำทางศาสนา มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมร้อยละ 80 
 

4.การประเมิน 
5.สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

 
ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
 สาเหตุเนื่องจาก  ............................................................................................................................ 

 เป้าหมาย    สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน         ต่ำกว่าแผน             ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 

ความร่วมมือจากบุคลากร                    ดีมาก   ดี              พอใช้         น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย           น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก    พอใช้  น้อย          น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                    เร็วกว่าแผน         ตามแผน               ช้ากว่าแผน 

 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1. นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ 
    อบายมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. สถานศึกษามีระบบดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

3. สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำตำบล
ในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

.................................... ไม่มี   ................................................................................................................................ 
 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชัดเจน 

 
/ 

 
 

    

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ /      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน  /     

4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

 /     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ด ี  /     
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
/ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  /     
9. งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินงานเพียงพอ   /    

ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

  
/ 

    

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  /     
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  /     

13. งบประมาณทีใ่ช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ /      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 

 
/ 

    

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน /      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  /     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  /     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ ์  /     
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  /     

รวม 25 56 3    
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.20  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเปน็ที่นา่พอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้       เป็นที่น่าพอใจ      ควรปรับปรุง 
 

       ลงชื่อ   ......................................   ผู้รับผิดชอบ 

             ( นางรัชดาภรณ์   แตะแอ )                                              
                  30  /  ก.ย.  /  2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
       ลงชื่อ    ......................................... 
                              (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                                                                                                   30 /  ก.ย. /  2564 

 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

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

                            (นางฉวีวรรณ   รักษ์แก้ว) 
                        30 / ก.ย. /  2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ช่ืองาน/โครงการ         พัฒนางานคณะกรรมการสภานักเรียน    
สอดคล้องตามกลยุทธ์    สพฐ. ข้อท่ี 1     กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่  1     กลยุทธ์ร.ร. ข้อท่ี  1 
ลักษณะของโครงการ   ใหม ่                   ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ      46,000  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2563 –  30  กันยายน  2564 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการนักเรียน 

 2. เพื่อส่งเสรมิระบบประชาธไิตย 

3. เพื่อพัฒนาห้องคณะกรรมการสภานักเรยีน     
เป้าหมาย 

 3.1 ผลผลิต(OUTPUT) 
  -  คณะกรรมการสภานักเรียน 

-  ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน ได้รับการพัฒนา  
 3.2 ผลลัพธ์(OUTCOME) 

  - คณะกรรมการสภาพปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ ตามระบบประชาธิไตย 
                    -  ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน มีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
 

วิธีการประเมินโครงการ   

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.โครงการพัฒนา 
ห้องคณะกรรมการสภา
นักเรียน     

มีห้องคณะกรรมการนักเรียนที่ได้
คุณภาพ พร้อมใช้งาน  

การสังเกต 
รูปเล่มรายงานผลการ
ดำเนินการ 

แบบสังเกต  

2. กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพคณะกรรมการ
นักเรียน 

คณะกรรมการนักเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

การสังเกต 
รูปเล่มรายงานผลการ
ดำเนินการ 

แบบสังเกต 

3. กิจกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

เพ่ือส่งเสริมระบบประชาธิปไตย  การสังเกต 
รูปเล่มรายงานผลการ
ดำเนินการ 

แบบสังเกต 

 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
 สาเหตุเนื่องจาก  ............................................................................................................................ 



50 
 

 เป้าหมาย            สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน          ต่ำกว่าแผน            ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 

ความร่วมมือจากบุคลากร                    ดีมาก   ดี                 พอใช้        น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย           น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก    พอใช้  น้อย          น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                      เร็วกว่าแผน         ตามแผน            ช้ากว่าแผน 

 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

    1. ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน มีคุณภาพ  และใช้งานได้จริง  
 2. คณะกรรมการนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  

 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

.................................... ไม่มี   ................................................................................................................................ 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค-์เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
/ 

 
 

    

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ /      
3. มีหลักฐานและข้อมลูในการดำเนินงาน  /     

4. ได้รับการสนับสนนุและความร่วมมือจากบุคคลและฝ่าย/
หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

 /     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี  /     

ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
/ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  /     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ   /    
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

  
/ 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  /     

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  /     
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ /      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 

 
/ 

    

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน /      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  /     
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชมุชน  /     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ ์  /     

20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  /     
รวม 25 56 3    

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.20  

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเปน็ที่นา่พอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้     เป็นที่น่าพอใจ      ควรปรับปรุง 
 

       ลงชื่อ   ......................................   ผู้รับผิดชอบ 

              ( นางสาววรารัตน์  บุปผา ) 
                  30  /  ก.ย.  /  2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

................................................................................................................................................................................ 
  
        ลงชื่อ    ......................................... 
                              (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                                                                                                    30 /  ก.ย. /  2564 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

                    (นางฉวีวรรณ   รักษ์แก้ว) 
               30 / ก.ย. /  2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ช่ืองาน/โครงการ         ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและบำรุงรักษา รถโรงเรียน 

สอดคล้องตามกลยุทธ์    สพฐ. ข้อท่ี 5     กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่  4     กลยุทธ์ร.ร. ข้อท่ี  6 
ลักษณะของโครงการ   ใหม ่                   ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ      1,300,000   บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2563 –  30  กันยายน  2564 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริการยานพาหนะในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริการบุคคลภายนอกที่มาขอใช้บริการยานพาหนะของโรงเรียน  

เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต (OUTPUT)  

1. ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนที่มาใช้บริการยานพาหนะ  
3.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME)  

1. ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนได้ใช้บริการยานพาหนะอย่างทั่วถึง 
 

วิธีการประเมินโครงการ   

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. 
 

พัฒนาระบบการบริการ
ยานพาหนะในโรงเรียน 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

แบบสอบถาม 

2. พัฒนาระบบการบริการ
บุคคลภายนอกท่ีมาขอใช้
บริการยานพาหนะ 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

แบบสอบถาม 

 
ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
 สาเหตุเนื่องจาก  ............................................................................................................................ 

 เป้าหมาย             สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน          ต่ำกว่าแผน            ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 

ความร่วมมือจากบุคลากร                    ดีมาก   ดี              พอใช้         น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย           น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก    พอใช้  น้อย          น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                     เร็วกว่าแผน         ตามแผน             ช้ากว่าแผน 

 



53 
 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1. ครู บุคลากรนักเรียน และชุมชนได้ใช้บริการยานพาหนะอย่างท่ัวถึง 

 
ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

.................................... ไม่มี   ................................................................................................................................ 
 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชัดเจน 

 
/ 

 
 

    

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ /      

3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน /      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

 /     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ด ี  /     

ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
/ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  /     

9. งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินงานเพียงพอ   /    
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

  
/ 

    

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  /     

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  /     
13. งบประมาณทีใ่ช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ /      

ด้านผลผลิต       
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  / 

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน /      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  /     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  /     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ ์  /     
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  /     

รวม 30 52 3    
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.25  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเปน็ที่นา่พอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้       เป็นที่น่าพอใจ      ควรปรับปรุง 
 

       ลงชื่อ   ......................................   ผู้รับผิดชอบ 

               (นางสายพิน  ปรังพันธ์) 
                  30  /  ก.ย.  /  2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
        ลงชื่อ    ......................................... 
                               (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                                                                                              30 /  ก.ย. /  2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

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

                            (นางฉวีวรรณ   รักษ์แก้ว) 
                        30 / ก.ย. /  2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

ช่ืองาน/โครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนฯ 
กลยุทธ์ สพม.13   ข้อที่4พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ร.ร.   ข้อที่   1-6 
ลักษณะของโครงการ        ใหม่   ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ  15,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 63 - ก.ย.64 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 
4. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย 

ผลผลิต(OUTPUT) 
1.  สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 100 
2.  สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา ร้อยละ 95 
3.  สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา    

ร้อยละ 95 
 4.  สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100 
 5.  สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ 100 

  
ผลลัพธ์(OUTCOME) 

สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการ 
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ตามแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา นำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทำรายงานการประเมินรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องประจำปี 
 

วิธีการประเมินโครงการ 

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จัดประชุมอบรม พัฒนา
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความเขา้ใจ
เรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-สังเกต/สัมภาษณ ์ -แบบสังเกตพฤติกรรม 

-แบบสอบถาม 

2. จัดทำระบบข้อมลูสารสนเทศ
และให้บริการ 

โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบทันสมัย พร้อมใช้รอ้ย
ละ 100 

-ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

-แบบประเมิน 

3. ประเมินคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาและจดัทำ
รายงานผลการประเมิน(SAR) 

โรงเรียนมีการประเมินคณุภาพการจัด
การศึกษา และจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเผยแพรผ่ล
การดำเนินงานร้อยละ 100 

-การนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

-แบบประเมินมาตรฐาน 

 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์  บรรลุวตัถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
  สาเหตุเนื่องจาก............................................................................................................................ 
 เป้าหมาย               สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน      ต่ำกว่าแผน ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 
ความร่วมมือจากบุคลากร                        ดีมาก       ดี         พอใช้         น้อยมาก          น้อยที่สุด 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์           มาก       พอใช้  น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก          พอใช้          น้อย          น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                    เร็วกว่าแผน                    ตามแผน              ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา/มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน นำผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการตลอดทั้ง 

ปีงบประมาณ 

 

การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80%ขึน้ไป 

 
 

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับความเป็นจริง 

 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
✓ 

     

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
✓ 

     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี  ✓     
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
✓ 

     

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ ✓      
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม ✓      
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ    ✓   
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 
✓ 

     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ✓      
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
✓ 
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู ✓      

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ✓      
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      

รวม 18 1  1   

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.80  

 
ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้           เป็นที่น่าพอใจ   ควรปรับปรุง 
 

 

        ลงช่ือ   ผู้รับผิดชอบ 

                (นางบุษยมาส  สุนทรเตม็) 
                                14/ต.ค./2564 

ความเห็นของหัวหน้าฝา่ยบริหารงานวิชาการ 

................................................................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ......................................................... 
                                    (นายมาณิตย์  คดีพิศาล) 
                   14/ต.ค./2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

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

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

        ลงช่ือ......................................................... 
                       (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์) 
                                 14/ต.ค./2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

................................................................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ......................................................... 
                                  (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                    14/ต.ค./2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มงานกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ช่ืองาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี2กลยุทธ์สพม.ตรัง กระบี่ข้อที่1 กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่13.3 พัฒนาคุณภาพ 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง  

งบประมาณที่ไดร้ับ 40,000  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

1.  เพื่อพัฒนาและยกระดับคณุภาพการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ใหสู้งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรูแ้ละทักษะกระบวนการคณิตศาสตร ์

4.  นักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เป้าหมาย เชิงปริมาณ 

    1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

  2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถผลติสื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน นำหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้ 
  เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรผ์่านเกณฑ์ร้อยละ 100 และเพิ่มข้น
ร้อยละ 5 

 2. นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรมีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาคณิตสาสตร์เพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 3 

 

วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินผลการเรียนรูต้ามหลักสูตร 

 2.ประเมินผลโดยการทดสอบระดบัชาติ 
 3. ประเมินผลการปฏิบตัิโครงงาน 

 4. ประเมินผลการแข่งขัน 

 5. ประเมินผลการผลิตและใช้สื่อ ในการจัดการเรยีนการสอน 
 6. ประเมินความพึงพอใจ 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์ บรรลุวตัถุประสงค์ทุกข้อ    

   บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ 

  สาเหตุเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า COVID-19 

 เป้าหมาย  สูงกว่าแผน   เท่ากับแผน ต่ำกว่าแผน ต่ำกว่าแผนมาก 

 สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)..................................................................... 
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ความร่วมมือจากบุคลากร   ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์   ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก  

ความเพียงพอของงบประมาณ   ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก  

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมเร็วกว่าแผน          ตามแผน          ช้ากว่าแผน 
 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1. การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการศึกษาและการเรียนรู้คณติศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  
  2. มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการศกึษา
และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างเพียงพอ 

  3.นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการคณติศาสตร ์

  4. ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาคณติศาสตรเ์ป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 

ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

  กิจกรรมเตรยีมความพร้อมศลิปหตัถกรรมและกิจกรรม A- MATH ไม่ไดด้ำเนินการเนื่องจากผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า COVID-19 
 

การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80%ขึ้นไป 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
✓ 

     

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
✓ 

     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี ✓      
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
✓ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ   ✓    
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 
✓ 

     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     

13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรยีนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมาย 

 
✓ 

     

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/คร ู ✓      

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  ✓     

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคณุภาพ  ✓     

รวม 65 24 3 - -  
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.60  
คะแนน เฉลี่ย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 9 ) =  4.60 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4 แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้เป็นที่น่าพอใจควรปรับปรุง 
       ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

              (นายตะวัน  เอี่ยมพงษา) 
                  30/ก.ย./2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

................................................................................................................................................................................ 
       ลงช่ือ......................................................... 
                  (นายสุนทร เพ็ชร์พราว) 
                                 30/ก.ย./2564 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

................................................................................................................................................................................ 
       ลงช่ือ......................................................... 
                   (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                               30/ก.ย./2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน แนะแนว  ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 

ชื่องาน/โครงการ  ภาคภูมิลูกน้ำเค็ม  เติมเต็มความภูมิใจให้ ก.พ. 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชพี และทักษะชีวิต มีสขุ
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
                                        ตัวบ่งชี้ 1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 
ลักษณะโครงการ                                  ใหม ่                    ต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเข้ารับการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ชีวิตในสังคมนอกโรงเรียนกันตังพิทยากร  เห็นถึงความสำคัญของสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน รุ่นพี่ รุ่นน้อง
และกับโรงเรียน ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเข้าใจการใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกวิธี สามารถอยู่อย่างมีความสุข
ประสบความสำเรจ็ในชีวิตการศึกษาต่อ  มีความภาคภูมิใจในความสำเรจ็ 

เป้าหมาย     
        ด้านผลผลติ (output) 

-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกันตังพิทยากร  จำนวน 212 คน เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิม 

นิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร   
 -  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นเวลา 1 วัน 

 -  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นพบนักเรียนครบทุกห้อง จำนวน 8 ห้อง 

        ด้านผลลัพธ์ (outcome) 

 -  นักเรียนท่ีเข้าร่วมปัจฉมินิเทศและพิธีมอบประกาศนียบตัร เกดิความรักความผูกพันโรงเรียน  
มีกำลังใจที่จะก้าวสู่บันไดชีวิตขั้นตอ่ไป นักเรียนได้แสดงความกตัญญกูตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ ผู้ปกครองมคีวามภาคภูมิใจกับ
ความสำเร็จของนักเรยีนในปกครอง  
วิธีการประเมินโครงการ 

 -  ประเมินความพึงพอใจ 

 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์          บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

         บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................ 
  สาเหตุเนื่องจาก............................................................................................................................ 
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 เป้าหมาย        สูงกว่าแผน         เท่ากับแผน    ต่ำกว่าแผน       ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 
ความร่วมมือจากบุคลากร                 ดีมาก       ดี           พอใช้        น้อย       น้อยมาก               

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์    มาก          พอใช้    น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ    มาก          พอใช้    น้อย          น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม             เร็วกว่าแผน          ตามแผน          ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร  มีความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้ชีวิตในสังคมนอกโรงเรียนกันตังพิทยากร  เห็นถึงความสำคัญของสายสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูกับนักเรยีน รุ่นพี่ รุ่นน้องและกับ
โรงเรียน ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าใจการใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกวิธี สามารถอยู่อย่างมี
ความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตการศึกษาต่อ  มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ 
ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

 - 
การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
✓ 

     

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนนุและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

✓      

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี ✓      
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
✓ 

     

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ ✓      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม ✓      
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 
✓ 

     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ✓      
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
✓ 

     

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู ✓      
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ✓      
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      

20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      
รวม 20      

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 5  
 

 
 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้            เป็นที่น่าพอใจ                     ควรปรับปรุง 

 

       ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

                (นางสาวอรวรรณ  ดีเบา) 

                    30/กันยายน/2564 

ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

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

................................................................................................................................................................................ 
                 ลงชื่อ......................................................... 
                    (นายสุพร  พานิชกรณ์) 

                    30/กันยายน/2564 
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ......................................................... 
                                (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์) 
                                 30/กันยายน/2564 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ......................................................... 
                              (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 

                    30/กันยายน/2564 
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บบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน แนะแนว  ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 

ชื่องาน/โครงการ  พัฒนางานแนะแนว 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชพี และทักษะชีวิต มีสขุ
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

สนองกลยุทธ์ รร.    ข้อที 1  พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  เพ่ือ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                                      ตัวบ่งชี ้3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ                                  ใหม ่                    ต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น  19,705 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  30 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

 1.  เพื่อสนับสนับสนุน ส่งเสริมใหผู้้เรยีนไดร้ับการพัฒนาท้ังทางด้านสติปัญญา อารมณ์ จติใจและสามารถ
เลือก ตัดสินใจในการศึกษาต่อตามความถนัดของตนเอง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 2.  เพื่อให้ห้องแนะแนวโรงเรียนกนัตังพิทยากรมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม อำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ 

เป้าหมาย     
  ด้านผลผลิต (output) 
 -  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านสติปญัญา อารมณ์ จติใจและสามารถเลือก ตัดสินใจใน 

การศึกษาต่อตามความถนดัของตนเอง  
 -  ห้องแนะแนวโรงเรียนกันตังพิทยากรมีบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม อำนวยความสะดวกแก่ 

ผู้ใช้บริการ 
 ด้านผลลัพธ์ (outcome) 

 -  นักเรียนท่ีไดร้ับการพัฒนาพ้ืนฐานสติปญัญา อารมณ์ จติใจและสามารถเลือก ตัดสินใจใน 

การศึกษาต่อตามความถนดัของตนเอง  
 -  นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานแนะแนว 

วิธีการประเมินโครงการ 

 -  ประเมินความพึงพอใจ 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์          บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

         บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ ข้อ 2 

  สาเหตุเนื่องจาก สถานการณโ์ควิดเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ จึงไม่บรรลตุามวัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย        สูงกว่าแผน         เท่ากับแผน    ต่ำกว่าแผน       ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน) สถานการณ์โควิดเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ จึงไม่เป็นไป  
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                     ตามเป้าหมาย 

ความร่วมมือจากบุคลากร       ดีมาก       ดี           พอใช้        น้อย       น้อยมาก               
 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์    มาก          พอใช้    น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ    มาก          พอใช้    น้อย          น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                 เร็วกว่าแผน          ตามแผน          ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 
          1.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสามารถเลือก ตดัสินใจในการศึกษาต่อตามความ
ถนัดของตนเอง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

 1.  พัฒนาห้องแนะแนวให้มีความพร้อมสำหรับการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียน 
การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
 

  

✓ 

  

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน  ✓     
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง 

✓      

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี  ✓     
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 

 
✓ 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ ✓      
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 

 
✓ 

    

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

12. การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา   ✓    
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 

 

✓ 

   

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  ✓     
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู   ✓    
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน   ✓    
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  ✓     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์  ✓     
20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ   ✓    

รวม 4 10 5 1   

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 3.85  

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้            เป็นที่น่าพอใจ               ควรปรับปรุง 

       ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

                (นางสาวอรวรรณ  ดีเบา) 

                    30/กันยายน/2564 

ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ.......................... ............................... 
                               (นายสุพร  พานิชกรณ์) 

                               30/กันยายน/2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ......................................................... 
                                (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์) 
                                30/กันยายน/2564 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ......................................................... 
                                (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 

                                 30/กันยายน/2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน       ภาษาไทย        ฝ่ายการบริหารวิชาการ 

ชื่องาน/โครงการ        กิจกรรมในหลักสูตร(กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย) 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี 1.1 ข้อที่ 1.2      กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่ 1          กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงการ               ใหม่  ต่อเนื่อง  
งบประมาณที่ไดร้ับ        4,100    บาท    

ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2563 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

 1. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในการใช้ภาษาไทย 

 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการจัดระเบยีบ การเว้นวรรค และช่องไฟได้ประณตี มีความสม่ำเสมอ 

 3. เพื่อเป็นการฝึกสมาธิให้กับนักเรียนสามารถคดัลายมืออย่างบรรจง 

 4. เพื่อให้นักเรียนเขียนตัวอักษรไทยได้อย่างถูกต้อง 
 5. เพื่อนักเรียนมีศักยภาพในการการพัฒนาลายมือตามความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพ 

 6. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยซึง่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมาย      
ด้านปริมาณ 

นักเรียนที่เรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร  จำนวน  1,400  คน 
ด้านคุณภาพ 

 1. นักเรียนมีความตระหนักในการใช้ภาษาไทย 

 2. นักเรียนรู้จักการจัดระเบยีบ การเว้นวรรค และช่องไฟได้ประณตี มีความสม่ำเสมอ 

 3. นักเรียนสามารถคดัลายมืออย่างบรรจง 
 4. นักเรียนเขียนตัวอักษรไทยได้อย่างถูกต้อง 
 5. นักเรียนมีศักยภาพในการการพัฒนาลายมือตามความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพ 

 6. นักเรียนเห็นความสำคญัของการอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย 

ประ 

วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินสมุดกจิกรรมรักษ์ภาษาไทย 

 2. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 

ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์                    บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ ..................................................... 
  สาเหตุเนื่องจาก ..................................................................................................................... 
 เป้าหมาย                สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน         ต่ำกว่าแผน ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน).......................................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร                  ดีมาก              ดี                พอใช้            น้อย            น้อยมาก               
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 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์            มาก       พอใช้             น้อย    น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ           มาก      พอใช้       น้อย              น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                      เร็วกว่าแผน                ตามแผน               ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

 1. นักเรียนมีความตระหนักในการใช้ภาษาไทย 

 2. นักเรียนรู้จักการจัดระเบยีบ การเว้นวรรค และช่องไฟได้ประณตี มีความสม่ำเสมอ 

 3. นักเรียนสามารถคดัลายมืออย่างบรรจง 
 4. นักเรียนเขียนตัวอักษรไทยได้อย่างถูกต้อง 
 5. นักเรียนมีศักยภาพในการการพัฒนาลายมือตามความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพ 

 6. นักเรียนเห็นความสำคญัของการอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   
 1. นักเรียนบางคนยังเขียนตัวอักษรไม่ชัดเจน  และขนาดตัวอักษรไมส่ม่ำเสมอ 

 2. นักเรียนบางคนเขียนสะกดคำผดิค่อนข้างเยอะ ขาดความใส่ใจ 

 3. นักเรียนบางคนเว้นช่องไฟ และเว้นวรรคในการเขียนไม่ถูกต้อง 
  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ในช่วงต้น ๆ ผลการฝึกคดัลายมือของนักเรียนอาจยังไม่คอยได้ผล ครูจะต้อง ่ ่ คอยเตือนให้นักเรียนเห็นคุณคา่
ของ การเขียนด้วยลายมือบรรจง  ในช่วงหลังนักเรียนจะค่อยพัฒนาขึ้นเรื่่อย ๆ  
 2. นักเรียนจะมีพัฒนาการลายมือดีขึ้นต้องฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลายและฝึกซ้ำบ่อยๆ  นอกจากน้ียงัเป็นการฝึก
ความอดทนของนักเรียนทางอ้อมด้วย เนื่่องจากนักเรียนต้องฝึกฝนอยู่เสมอ  
 3. ต้องเตรียมกิจกรรมหรือความพร้อมต่างๆ ก่อนดำเนินการมากขึ้น  

 4. ควรสร้างแบบฝึกคัดลายมือท่ีเหมาะสมกับนักเรยีนไปฝึกนักเรยีนทุกระดับชั้นในสถานศึกษา เพื่อฝกึลายมือ  
 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ข้ึนไป 

โปรดทำเครื่องหมาย    ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

✓      

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ  ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด(1) 

3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      

4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

✓      

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี  ✓     
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 ✓     

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  ✓     

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     

9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

✓      

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ✓      

13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      

ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓      

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      

20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      
รวม 65 28     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.65  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้                    เป็นที่น่าพอใจ                     ควรปรับปรุง 

 

      ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

               ( นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม) 
            30/กันยายน/2564 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

ผลการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

        ลงช่ือ.................................................. 
                             ( นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม) 
                        30/กันยายน/2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                                   (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์ ) 
                            30/กันยายน/2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                                   ( นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว ) 
                              30/กันยายน/2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน       ภาษาไทย        ฝ่ายการบริหารวิชาการ 

ชื่องาน/โครงการ        กิจกรรมภาษาสวยด้วยการออกเสียง (หมอภาษา) 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี 1.1 ข้อที่ 1.2      กลยุทธ์ สพม.13 ข้อท่ี 1          กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงการ             ใหม ่   /  ต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ไดร้ับ        3,997    บาท    

ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2563 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนในโรงเรยีนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ชัดเจน  งดงาม   

 2.  เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้โรงเรยีนและชุมชน เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหา และพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง             

 3. เพื่อสร้างนักเรียนใหเ้ป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง    

 4.  เพื่อสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการอนุรักษ์และเชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในโรงเรียนกันตังพิทยากร 

 5.เพื่อยกย่องและให้กำลังใจนักเรยีนที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเปน็แบบอย่างได้  
 

เป้าหมาย      
ด้านปริมาณ 

นักเรียนที่เรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร  ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  ร้อยละ 80  
ด้านคุณภาพ 

 1. นักเรียนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ชัดเจน  งดงาม   

 2. นักเรียนเห็นความสำคญัของการแก้ปัญหา และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง             

 3. นักเรียนเป็นผู้นำในการแกไ้ขปัญหาการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  

 4. นักเรียนเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์และเชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในโรงเรียนกันตังพิทยากร 

 5. นักเรียนได้รับกำลังใจในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเป็นแบบอย่างได้  
วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินจากรายงานผลการดำเนินงาน ภาษาสวยด้วยการออกเสยีง  “หมอภาษา”   

 2. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 

 

ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์                    บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ ..................................................... 
  สาเหตุเนื่องจาก ..................................................................................................................... 
 เป้าหมาย                สูงกว่าแผน /   เท่ากับแผน       ต่ำกว่าแผน ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน).......................................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร             /      ดีมาก             ดี                พอใช้              น้อย            น้อยมาก               

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์            มาก        พอใช้             น้อย    น้อยมาก 
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 ความเพียงพอของงบประมาณ            มาก       พอใช้       น้อย              น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                      เร็วกว่าแผน                ตามแผน               ช้ากว่าแผน 

 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

 1. นักเรียนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ชัดเจน  งดงาม   

 2. นักเรียนเห็นความสำคญัของการแก้ปัญหา และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง             

 3. นักเรียนเป็นผู้นำในการแกไ้ขปัญหาการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  

 4. นักเรียนเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์และเชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในโรงเรียนกันตังพิทยากร 

 5. นักเรียนได้รับกำลังใจในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเป็นแบบอย่างได้  
ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   

 1. นักเรียนไม่มีเวลาว่างในการเข้ารับการบำบัดรักษาหรือใช้บรกิารร้านหมอภาษา       
 2.  นักเรียนมีปัญหาในเร่ืองอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง  ทำให้ยากต่อการแก้ปัญหา การออกเสียง  
  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรเลือกแกนนำหมอภาษาที่สามารถให้บริการตามเวลาพักของแต่ละชั้น 

 2. ควรสร้างกำลังใจให้นักเรียนท่ีทำหน้าท่ีหมอภาษา และนักเรียนท่ีมีปัญหาการออกเสียงให้เกดิความพยายาม และ
อดทนสม่ำเสมอ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ข้ึนไป 

 

โปรดทำเครื่องหมาย    ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

✓      

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ  ✓     

3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      

4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

✓      

5. มีสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี  ✓     
ด้านปัจจัย  ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ ✓      

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     

9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

✓      

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ✓      

13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓      

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      

20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      
รวม 70 24     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.70  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้                เป็นที่น่าพอใจ                     ควรปรับปรุง 

 

      ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

               ( นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม) 
                    30  กันยายน 2564 
ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

ผลการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย         

ลงช่ือ.................................................. 
                             ( นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม) 
                       30  กันยายน 2564 
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                                   (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์ ) 
                             30  กันยายน 2564 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                                   ( นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว ) 
                                  30  กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน       ภาษาไทย        ฝ่ายการบริหารวิชาการ 

ช่ืองาน/โครงการ        กิจกรรมเขียนถูกต้อง คล่องสะกด 

สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี 1.1 ข้อที่ 1.2      กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่ 1          กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงการ ใหม ่ ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ        4,015  บาท    

ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2563 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

 1. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในการใช้ภาษาไทย 

 2. เพื่อให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์อย่างสม่ำเสมอ 

 3. เพื่อให้นักเรียนสังเกต จดจำ ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขยีนคำให้ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจสาเหตุการเขียน
คำผิด เพื่อจะได้แกไ้ขให้ถูกต้อง 
 4. เพื่อให้นักเรียนเขียนสะกดคำถูกต้อง 
 5. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภมูิใจในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
เป้าหมาย      
ด้านปริมาณ 

นักเรียนที่เรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร  จำนวน  1,400คน 
ด้านคุณภาพ 

 1. นักเรียนมีความตระหนักในการใช้ภาษาไทย 

 2. นักเรียนฝึกอ่านและเขยีนคำศัพท์อย่างสม่ำเสมอ 

 3. นักเรียนสังเกต จดจำ ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขยีนคำใหถู้กต้อง รวมทั้งเข้าใจสาเหตุ  การเขียนคำผิด 
เพื่อจะได้แกไ้ขให้ถูกต้อง 
 4. นักเรียนเขียนสะกดคำถูกต้อง 
 5. นักเรียนเกิดความภมูิใจในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
  

วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินจากสมดุอ่านคล่อง    เขียนคล่อง 
 2. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 

ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์                / บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ ..................................................... 
  สาเหตุเนื่องจาก ..................................................................................................................... 
 เป้าหมาย                  สูงกว่าแผน  /  เท่ากับแผน        ต่ำกว่าแผน  ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน).......................................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร              /    ดีมาก              ดี                พอใช้              น้อย            น้อยมาก               

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์            มาก   /   พอใช้             น้อย    น้อยมาก 
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 ความเพียงพอของงบประมาณ        /    มาก        พอใช้       น้อย              น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                    เร็วกว่าแผน              /   ตามแผน               ช้ากว่าแผน 

 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

 1. นักเรียนมีความตระหนักในการใช้ภาษาไทย 

 2. นักเรียนฝึกอ่านและเขยีนคำศัพท์อย่างสม่ำเสมอ 

 3. นักเรียนสังเกต จดจำ ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขยีนคำใหถู้กต้อง รวมทั้งเข้าใจสาเหตุการเขยีนคำผิด เพื่อ
จะได้แกไ้ขให้ถูกต้อง 
 4. นักเรียนเขียนสะกดคำถูกต้อง 
 5 นักเรียนเกดิความภูมิใจในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   
 1. นักเรียนบางคนยังวางสระ พยญัชะ วรรณยุกต์ ไม่ถูกท่ี 

 2. นักเรียนบางคนเขียนสะกดคำผดิค่อนข้างเยอะ ขาดความใส่ใจ 

 3. นักเรียนบางคนเขียนมรีอยลบ ขีดฆ่า ไมส่ะอาด  และขาดความเป็นระเบียบ 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. แนะนำให้นักเรียนฟังคำที่ครูบอกให้ชัดเจน โดยนึกถึงความหมายของคำควบคู่ไปด้วย เพ่ือจะได้เขยีนได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2.  ส่งเสริมการเขียนของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย 

 3. ให้กำลังใจนักเรียนในการพัฒนาการอ่านการเขยีนที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ 

  

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ข้ึนไป 

โปรดทำเครื่องหมาย    ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

✓      

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ  ✓     

3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      

4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ  ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี  ✓     
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 ✓     

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  ✓     

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     

9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

✓      

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     

13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนนิงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓      

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      

20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      
รวม 55 36     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.55  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้                    เป็นที่น่าพอใจ                     ควรปรับปรุง 

  
      ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

               ( นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม) 
                30 กันยายน 2564 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

ผลการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

        ลงช่ือ.................................................. 
                             ( นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม) 
                                                30 กันยายน 2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                                   (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์ ) 
                                                 30 กันยายน 2564 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                                   ( นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว ) 
                                                   30 กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน       ภาษาไทย        ฝ่ายการบริหารวิชาการ 

ชื่องาน/โครงการ        กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 1.1 ข้อที่ 1.2      กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่ 1          กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงการ                           ใหม่                ต่อเนื่อง  
งบประมาณที่ไดร้ับ        3,000  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2563 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

 2 เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6  ได้ร้ับการสอนแบบติวเขม้โดยครูผูส้อนและ
วิทยากรจากภายนอก 

 3. เพื่อเป็นนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

  

เป้าหมาย      
ด้านปริมาณ 

นักเรียนที่เรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร  จำนวน  1,400คน 
ด้านคุณภาพ 

 1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลกัสูตร 

 2.นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ไดร้ับการสอนแบบติวเขม้โดยครผูู้สอน
และวิทยากรจากภายนอก 

 3. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

  

วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินจากรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

 2. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 

ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์                    บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ ..................................................... 
  สาเหตุเนื่องจาก ..................................................................................................................... 
 เป้าหมาย  สูงกว่าแผน               /   เท่ากับแผน          ต่ำกว่าแผน ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน).......................................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร               /     ดีมาก              ดี               พอใช้               น้อย          น้อยมาก               

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์            มาก     / พอใช้             น้อย    น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ           / มาก         พอใช้       น้อย              น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                      เร็วกว่าแผน            /    ตามแผน               ช้ากว่าแผน 
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ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

 1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลกัสูตร 

 2.นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ไดร้ับการสอนแบบ      ติวเข้มโดย
ครูผูส้อนและวิทยากรจากภายนอก 

 3.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน 

 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   
 1. นักเรียนบางคนขาดความตั้งใจ และขาดสมาธิ ในกิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย 

 2. นักเรียนบางคนไม่เห็นความสำคัญในการจัดกจิกรรม 

  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ครูชี้ให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการเรียนการสอนภาษาไทย 

 2. ครูผู้สอนควรใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย กระตุ้นความสนใจของนักเรียนในกิจกรรมการเรียน 

การสอน 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ข้ึนไป 

โปรดทำเครื่องหมาย    ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

✓      

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ  ✓     

3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      

4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ✓     

5. มีสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี  ✓     
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 ✓     

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ ✓      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด(1) 

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม ✓      

9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

✓      

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ✓      

13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓      

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      

20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      
รวม 70 24     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.70  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้                  /    เป็นที่น่าพอใจ                     ควรปรับปรุง 

 

      ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

               ( นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม) 
                 30 กันยายน 2564  
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

ผลการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

        ลงช่ือ.................................................. 
                             ( นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม) 
                 30 กันยายน 2564   
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                                   (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์ ) 
                 30 กันยายน 2564  
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                                   ( นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว ) 
                                       30 กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน       ภาษาไทย        ฝ่ายการบริหารวิชาการ 

ชื่องาน/โครงการ   ค่ายการต่อคำศัพท์ (คำคมเดิม)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 1.1 ข้อที่ 1.2      กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่ 1          กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงการ ใหม ่  ต่อเนื่อง  
งบประมาณที่ไดร้ับ        6,645     บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2563 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

 1. เพื่อให้นักเรียนเรยีนรู้อย่างสนุกสนาน (Play and  Learn 

 2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
 3. เพื่อพัฒนาความสามารถในทางคณิตศาสตร ์

 4. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการคดิ การวางแผน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

 5.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

 6.เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนความจำ  การวางแผน ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 7.เพื่อให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ รุ่นต่อไป 

เป้าหมาย      
ด้านปริมาณ 

นักเรียนที่เรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร  จำนวน  1,400  คน 
ด้านคุณภาพ 

 1. นักเรียนเรยีนรู้อย่างสนุกสนาน (Play and  Learn) 
 2. นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
 3. นักเรียนพัฒนาความสามารถในทางคณิตศาสตร ์

 4. นักเรียนสามารถคดิ การวางแผน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 5. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 6.นักเรียนฝึกฝนความจำการวางแผน ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 7. นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจให้กบัน้องๆ รุ่นต่อไป 

วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินจากรายงานผลกิจกรรม 

 2. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 

ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์                  / บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ ..................................................... 
  สาเหตุเนื่องจาก ..................................................................................................................... 
 เป้าหมาย              สูงกว่าแผน   /  เท่ากับแผน        ต่ำกว่าแผน            ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน).......................................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร               /   ดีมาก              ดี                พอใช้              น้อย              น้อยมาก               
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 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์            มาก           /   พอใช้             น้อย    น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ          / มาก        พอใช้       น้อย              น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                    เร็วกว่าแผน              /    ตามแผน               ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

 1.นักเรียนเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน (Play and  Learn) 
 2. นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
 3. นักเรียนพัฒนาความสามารถในทางคณิตศาสตร ์

 4. นักเรียนสามารถคดิ การวางแผน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 5. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 6.นักเรียนฝึกฝนความจำการวางแผน ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 7. นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจให้กบัน้องๆ รุ่นต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   
 1. นักเรียนบางคนยังขาดความแมน่ยำในเรื่องความหมายของคำศัพท์ 
 2. นักเรียนบางคนยังขาดความมุ่งมั่นในการฝึก 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ครูแนะนำให้นักเรยีนฝึกซ้อมกจิกรรมใหม้ากขึ้น 

 2. ครูให้กำลังใจในการฝึกฝน เพื่อให้นักเรียนอดทนและตั้งใจฝึกกจิกรรม 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ข้ึนไป 

โปรดทำเครื่องหมาย    ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ทีสุ่ด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

✓      

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      

3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      

4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ✓     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี ✓      
ด้านปัจจัย  ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ทีสุ่ด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ ✓      

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     

9. งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      

ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

✓      

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ✓      

13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓      

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      

20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      
รวม 75 50     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.75  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้                     เป็นที่น่าพอใจ                     ควรปรับปรุง 

 

      ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

               ( นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม) 
                    30 กันยายน 2564  
ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

ผลการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปา้หมาย 

         

ลงช่ือ.................................................. 
                             ( นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม) 
                                             30 กันยายน 2564  
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                                   (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์ ) 
                       30 กนัยายน 2564  
 
               
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                                   ( นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว ) 
                     30 กันยายน 2564 
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รายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        ฝ่ายการบริหารวิชาการ 

ชื่องาน/โครงการ        กิจกรรมในหลักสูตร (กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผู้ 
บำเพ็ญประโยชน์) 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี 1กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่ 1กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 2 
ลักษณะของโครงการ                          ใหม ่                         ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ          53,000    บาท    

ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2563 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

 1. เพื่อฝึกให้ลูกเสือฯมีระเบียบวินัย  มีความอดทน 

 2. เพื่อสนองความต้องการของลูกเสือฯและเยาวชนท่ีชอบเดินทางไกล  ผจญภัย  และสำรวจ 

 3. เพื่อส่งเสรมิให้ลูกเสือฯมีพลานามัย  ได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง  ได้เล่นสนุกสนาน 
 4. เพื่อฝึกให้ลูกเสือฯได้ใช้ชีวิตอยู่รว่มกับผู้อื่น  รู้จักทำงานร่วมกับผู้อืน่ 

 5. เพื่อฝึกให้ลูกเสือฯได้เรยีนวิชาลกูเสือเพิ่มเติมและได้ทดสอบวิชาพิเศษ 

 6. เพื่อให้ลูกเสือฯไดฝ้ึกปฏิบตัิตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

เป้าหมาย      
            ด้านปริมาณ 

ลูกเสือ - เนตรนารี  ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ม. 2    รวมทั้งสิ้น   220   คน 
ด้านคุณภาพ 
 1.ลูกเสือฯมีระเบียบวินัย  มคีวามอดทน 

 2. ลูกเสือฯมีพลานามัย  ได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง  ไดเ้ล่นสนุกสนาน 
 3. ลูกเสือฯได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อืน่  รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 4. ลูกเสือฯไดเ้รียนวิชาลูกเสือเพิม่เติมและได้ทดสอบวิชาพิเศษ 

 5. ลูกเสือฯไดฝ้ึกปฏิบตัิตามคำปฏญิาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

2. นักเรียนเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 
ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์บรรลุวัตถุปร ะสงค์ทกุข้อ    

  บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 

 ไม่บรรลุคือ..................................................... 
  สาเหตุเนื่องจาก..................................................................................................................... 
 เป้าหมาย             สูงกว่าแผน                    เท่ากับแผน          ต่ำกว่าแผน             ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน).......................................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร                   ดีมาก              ดี                พอใช้              น้อย              น้อยมาก               

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์             มาก        พอใช้      น้อย               น้อยมาก 
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 ความเพียงพอของงบประมาณ             มาก        พอใช้      น้อย               น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                         เร็วกว่าแผน                  ตามแผน                   ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 
 1.ลูกเสือฯมีระเบียบวินัย  มคีวามอดทน 

 2.  ลูกเสือฯมีพลานามยั  ได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง  ไดเ้ล่นสนุกสนาน 
 3.  ลูกเสือฯได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น  รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 4.  ลูกเสือฯได้เรียนวิชาลูกเสือเพิม่เติมและได้ทดสอบวิชาพิเศษ 

 5.  ลูกเสือฯไดฝ้ึกปฏิบัตติามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   
 1. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าค่ายมาไม่ครบตามทีผู่้กำกับสั่ง 
 2. นักเรียน ม.ปลายเรียนในช่วงเข้าค่ายฯ ไม่สะดวกในการจดักิจกรรมบางกิจกรรม 
 3. นักเรียนบางส่วน ( ส่วนน้อย ) ยังขาดระเบียบวินัยและไม่เชื่อฟังคำสั่งของผู้กำกับ 
 4. การเตรยีมความพร้อมในด้านตา่งๆ ยังน้อย และพื้นที่จัดกิจกรรมจำกัดและขาดอุปกรณ์บางอย่าง 
ข้อเสนอแนะ 

 1. โรงเรียนเตรยีมไว้บางส่วนเพ่ือให้ยืมใช้ และผูป้กครองนำมาส่งให้ภายหลัง 
 2. ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพเิศษและสลับตารางกิจกรรมบางอย่าง 

 3. ต้องเตรียมกิจกรรมหรือความพร้อมต่างๆ ก่อนดำเนินการมากขึ้น 
 4. ในคาบกิจกรรมจะต้องมีการเตรียมการเข้าค่ายแรมคืนใหม้ากที่สดุ 

 5. จัดกิจกรรมนันทนาการให้มากขึ้น และนำลูกเสือไปเข้าค่ายแรมคนืนอกสถานท่ี 

 6. เพิม่การบริการน้ำดืม่  น้ำอาบและเดินทางไกล 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80%ขึ้นไป 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

✓      

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ  ✓     
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี  ✓     
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 ✓     

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

✓      

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ✓      
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓      

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      

รวม 60 32     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.60  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี ้                  ✓เป็นที่น่าพอใจ                           ควรปรับปรุง      
 

      ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

        ( นายสุพร  พานิชกรณ์ ) 
                      30  กันยายน 2564 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

ผลการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปา้หมาย 
         

ลงช่ือ.................................................. 
            ( นายสุพร   พานิชกรณ์ ) 
                        30  กันยายน 2564 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
        

ลงช่ือ................................................... 
                  (นายสรุเชษฐ  สองรักษ์ ) 
        30  กันยายน 2564 

 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                           ( นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                           30  กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน        ฝ่าย      การบริหารวิชาการ 

ช่ืองาน/โครงการ   กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี 1กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่ 1กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 2 
ลักษณะของโครงการ          ✓ใหม ่   ต่อเนื่อง  

งบประมาณที่ได้รับ1,000    บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ       ภาคเรยีนที่ 2/2563 และ ภาคเรียนท่ี 1/2564 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

 1. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการดำรงชีวิต  
 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ  
 3. สร้างจิตสำนึกให้นักเรยีนตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 4. นำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 5. เพ่ือนำความรู้และกระบวนการไปถ่ายทอดและนำปฏิบัติ 
 6. เป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัว 
เป้าหมาย      
          ด้านปริมาณ 

                         นักเรียนท่ีเรยีนโรงเรยีนกันตังพิทยากร  จำนวน  1,400  คน 

ด้านคุณภาพ 

                         นักเรียนได้รบัความรู้  กระบวนการไปถ่ายทอด และนำไปประกอบอาชีพ 

วิธีการประเมินโครงการ 

 1.จำนวนผลผลติที่ไดร้ับ 

 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

 3.ประเมินความพึงพอใจ 

ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์                ✓   บรรลุวัตถุประสงค์ทกุข้อ    

บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ....................................................... 
  สาเหตุเนื่องจาก................................................................................................................... 
 เป้าหมาย               สูงกว่าแผน ✓เท่ากับแผน          ต่ำกว่าแผน             ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน).......................................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร                  ดีมาก            ✓ ดี                พอใช้              น้อย              น้อยมาก               

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์               ✓มาก        พอใช้      น้อย               น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ        ✓มาก        พอใช้      น้อย               น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                      เร็วกว่าแผน             ✓ตามแผน               ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 
 1. นักเรียนได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  
 2. นักเรียนได้นำความรู้ที่ไดไ้ปประกอบอาชีพ  
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 3. นักเรียนสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 4. ได้นำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน ์

 5. นักเรียนได้นำความรู้และกระบวนการไปถ่ายทอดและนำปฏิบัติ     
ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ปัญหาอปุสรรค   
 1.ช่วงเวลาของกิจกรรมตรงกับกิจกรรมอื่นของทางโรงเรยีน ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานไดต้ามเวลา   
 2. ครูที่รับผิดชอบบางกิจกรรมมีภาระงานอ่ืนมากทำให้มเีวลาให้กิจกรรมน้อย 

 3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้มีนกัเรียนจำนวนมาก  วิทยากรดูแลไม่ทั่วถึง 

 4. บริเวณแหล่งเรียนรู้มีฐานการเรยีนรู้จำนวนมาก  วิทยากรบรรยายไดไ้ม่ครอบคลมุทั้งหมด 

 5. กิจกรรมการเรยีนงานเกษตรบางช่วงมีฝนตก ปฏิบัติงานไม่ได ้

 6. ขาดคนดูแลแปลงเกษตรทีต่่อเนื่อง และช่วงที่มีวันหยุดหลายวัน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏบิัติงานของผู้สอน 

2. ผู้บริหารพิจารณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ 

3.   การจัดกิจกรรมแตล่ะครั้งไม่ควรมีจำนวนนักเรียนเกินกว่า  100  คน 

4.   มีเวลาในการศึกษาฐานกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ใหม้ากขึ้น 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80%ขึ้นไป 

 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

✓      

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนบัสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ✓     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี  ✓     
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ ✓      
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 ✓     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     
13. งบประมาณท่ีใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓      

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      

รวม 60 32     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.60  

 
ได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้                ✓เป็นที่น่าพอใจ       ควรปรับปรุง 
 

        ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

                   ( นายสพุร   พานิชกรณ์ ) 
                           30 กันยายน 2564 

 

ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

ผลการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปา้หมาย 

 
        ลงช่ือ.................................................... 
         ( นายสุพร   พานิชกรณ์ )  
                        30 กันยายน 2564 
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                            (นายสรุเชษฐ  สองรักษ์ ) 
                        30 กันยายน 2564 

 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

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

ลงช่ือ.................................................... 
                                 ( นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                        30 กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        ฝ่ายการบริหารวิชาการ 

ชื่องาน/โครงการ        กิจกรรมในหลักสูตร (กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผู้ 
บำเพ็ญประโยชน์) 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี 1กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่ 1กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 2 
ลักษณะของโครงการ                                  ✓ ใหม ่   ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ          53,000    บาท    

ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2563 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

 1. เพื่อฝึกให้ลูกเสือฯมีระเบียบวินัย  มีความอดทน 

 2. เพื่อสนองความต้องการของลูกเสือฯและเยาวชนท่ีชอบเดินทางไกล  ผจญภัย  และสำรวจ 

 3. เพื่อส่งเสรมิให้ลูกเสือฯมีพลานามัย  ได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง  ได้เล่นสนุกสนาน 
 4. เพื่อฝึกให้ลูกเสือฯได้ใช้ชีวิตอยู่รว่มกับผู้อื่น  รู้จักทำงานร่วมกับผู้อืน่ 

 5. เพื่อฝึกให้ลูกเสือฯได้เรยีนวิชาลกูเสือเพิ่มเติมและได้ทดสอบวิชาพิเศษ 

 6. เพื่อให้ลูกเสือฯไดฝ้ึกปฏิบตัิตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

เป้าหมาย      
            ด้านปริมาณ 

ลูกเสือ - เนตรนารี  ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ม. 2    รวมทั้งสิ้น   220   คน 
ด้านคุณภาพ 
 1.ลูกเสือฯมีระเบียบวินัย  มคีวามอดทน 

 2. ลูกเสือฯมีพลานามัย  ได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง  ไดเ้ล่นสนุกสนาน 
 3. ลูกเสือฯได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อืน่  รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 4. ลูกเสือฯไดเ้รียนวิชาลูกเสือเพิม่เติมและได้ทดสอบวิชาพิเศษ 

 5. ลูกเสือฯไดฝ้ึกปฏิบตัิตามคำปฏญิาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการประเมินโครงการ 

3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

4. นักเรียนเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 
ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์                   ✓  บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ..................................................... 
  สาเหตุเนื่องจาก..................................................................................................................... 
 เป้าหมาย            สูงกว่าแผน                ✓ เท่ากับแผน          ต่ำกว่าแผน             ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน).......................................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร                 ✓ ดีมาก              ดี                พอใช้              น้อย              น้อยมาก               

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์             มาก   ✓พอใช้      น้อย                           น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ        ✓มาก        พอใช้      น้อย               น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                         เร็วกว่าแผน           ✓ ตามแผน               ช้ากว่าแผน 
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ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 
 1.ลูกเสือฯมีระเบียบวินัย  มคีวามอดทน 

 2.  ลูกเสือฯมีพลานามยั  ได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง  ไดเ้ล่นสนุกสนาน 
 3.  ลูกเสือฯได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น  รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 4.  ลูกเสือฯได้เรียนวิชาลูกเสือเพิม่เติมและได้ทดสอบวิชาพิเศษ 

 5.  ลูกเสือฯไดฝ้ึกปฏิบัตติามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   
 1. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าค่ายมาไม่ครบตามทีผู่้กำกับสั่ง 
 2. นักเรียน ม.ปลายเรียนในช่วงเข้าค่ายฯ ไม่สะดวกในการจดักิจกรรมบางกิจกรรม 
 3. นักเรียนบางส่วน ( ส่วนน้อย ) ยังขาดระเบียบวินัยและไม่เชื่อฟังคำสั่งของผู้กำกับ 
 4. การเตรยีมความพร้อมในด้านตา่งๆ ยังน้อย และพื้นที่จัดกิจกรรมจำกัดและขาดอุปกรณ์บางอย่าง 
ข้อเสนอแนะ 

 1. โรงเรียนเตรยีมไว้บางส่วนเพ่ือให้ยืมใช้ และผูป้กครองนำมาส่งให้ภายหลัง 
 2. ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพเิศษและสลับตารางกิจกรรมบางอย่าง 

 3. ต้องเตรียมกิจกรรมหรือความพร้อมต่างๆ ก่อนดำเนินการมากขึ้น 
 4. ในคาบกิจกรรมจะต้องมีการเตรียมการเข้าค่ายแรมคืนใหม้ากที่สดุ 

 5. จัดกิจกรรมนันทนาการให้มากขึ้น และนำลูกเสือไปเข้าค่ายแรมคนืนอกสถานท่ี 

 6. เพิ่มการบริการน้ำดืม่  น้ำอาบและเดินทางไกล 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

6 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

7 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

8 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

9 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

10 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80%ขึ้นไป 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

✓      

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ  ✓     
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      

4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ✓     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี  ✓     



100 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 ✓     

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

✓      

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ✓      
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓      

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      

รวม 60 32     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.60  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้                ✓เป็นที่น่าพอใจ                      ควรปรับปรุง 

 

      ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

        ( นายสุพร  พานิชกรณ์ ) 
                    30 กันยายน 2564 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

ผลการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปา้หมาย 

 
        ลงช่ือ.................................................. 
                       ( นายสุพร   พานิชกรณ์ ) 
                30 กันยายน 2564 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                           (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์ ) 
                30 กันยายน 2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                           ( นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                 30 กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน        ฝ่าย      การบริหารวิชาการ 

ช่ืองาน/โครงการ   กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี 1กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่ 1กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 2 
ลักษณะของโครงการ          ✓ใหม ่   ต่อเนื่อง  

งบประมาณที่ได้รับ1,000    บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ       ภาคเรยีนที่ 2/2563 และ ภาคเรียนท่ี 1/2564 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

 1. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการดำรงชีวิต  
 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ  
 3. สร้างจิตสำนึกให้นักเรยีนตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 4. นำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 5. เพ่ือนำความรู้และกระบวนการไปถ่ายทอดและนำปฏิบัติ 
 6. เป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัว 
เป้าหมาย      
          ด้านปริมาณ 

                         นักเรียนท่ีเรยีนโรงเรยีนกันตังพิทยากร  จำนวน  1,400  คน 

ด้านคุณภาพ 

                         นักเรียนได้รบัความรู้  กระบวนการไปถ่ายทอด และนำไปประกอบอาชีพ 

วิธีการประเมินโครงการ 

 1.จำนวนผลผลติที่ไดร้ับ 

 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

 3.ประเมินความพึงพอใจ 

ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์                 ✓บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ....................................................... 
  สาเหตุเนื่องจาก...................................................................................................................... 
 เป้าหมาย             สูงกว่าแผน  ✓เท่ากับแผน          ต่ำกว่าแผน             ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน).......................................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร                 ดีมาก             ✓ ดี                พอใช้              น้อย              น้อยมาก               

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์        ✓มาก        พอใช้      น้อย               น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ        ✓มาก        พอใช้      น้อย               น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                      เร็วกว่าแผน             ✓ตามแผน               ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 
 1. นักเรียนได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  
 2. นักเรียนได้นำความรู้ที่ไดไ้ปประกอบอาชีพ  
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 3. นักเรียนสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 4. ได้นำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน ์

 5. นักเรียนได้นำความรู้และกระบวนการไปถ่ายทอดและนำปฏิบัติ     
ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   
 1.ช่วงเวลาของกิจกรรมตรงกับกิจกรรมอื่นของทางโรงเรยีน ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานไดต้ามเวลา   
 2. ครูที่รับผิดชอบบางกิจกรรมมีภาระงานอ่ืนมากทำให้มเีวลาให้กิจกรรมน้อย 

 3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้มีนกัเรียนจำนวนมาก  วิทยากรดูแลไม่ทั่วถึง 

 4. บริเวณแหล่งเรียนรู้มีฐานการเรยีนรู้จำนวนมาก  วิทยากรบรรยายไดไ้ม่ครอบคลมุทั้งหมด 

 5. กิจกรรมการเรยีนงานเกษตรบางช่วงมีฝนตก ปฏิบัติงานไม่ได ้

 6. ขาดคนดูแลแปลงเกษตรทีต่่อเนื่อง และช่วงที่มีวันหยุดหลายวัน 
 ข้อเสนอแนะ 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏบิัติงานของผู้สอน 

4. ผู้บริหารพิจารณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ 

3.   การจัดกิจกรรมแตล่ะครั้งไม่ควรมีจำนวนนักเรียนเกินกว่า  100  คน 

4.   มีเวลาในการศึกษาฐานกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ใหม้ากขึ้น 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

6 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

7 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

8 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

9 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

10 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80%ขึ้นไป 

 
 
 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

✓      

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ✓     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี  ✓     
ด้านปัจจัย  ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 
7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ ✓      
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 ✓     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓      

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     

17. ผลการดำเนนิงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      

รวม 60 32     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.60  

 
 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้               ✓เป็นที่น่าพอใจ                        ควรปรับปรุง 

 

      ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

       ( นายสุพร   พานิชกรณ์ ) 
                                           30 กันยายน 2564 

ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

ผลการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปา้หมาย 

        ลงช่ือ.................................................... 
               ( นายสุพร   พานิชกรณ์ )  
                 30 กันยายน 2564 
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ................................................... 
                                   (นายสุรเชษฐ  สองรักษ์ ) 
                      30 กันยายน 2564 

 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

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

ลงช่ือ.................................................... 
                             ( นางฉวีวรรณ  รกัษ์แก้ว) 
                30 กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ        ฝ่ายการบริหารวิชาการ 

ชื่องาน/โครงการ        ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอดคล้องตาม
กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 2          กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่ 1,2            กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 1,2 
ลักษณะของโครงการ                           ใหม่                           ✓ ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ        70,000บาท    

ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

 1.  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในการสื่อสารได้           
อย่างคล่องแคล่ว 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงยิ่งขึ้น โดยการคน้คว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอดจนการเข้าสู่สังคม 
 4.  เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาตลอดจนเห็นคณุค่าของการเรียนภาษาซึ่งเปรยีบเสมือนเครื่องมือในการ
สื่อสารกับประชาคมโลก 

เป้าหมาย      

- ผลผลิต (OUTPUT) 
 ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะทางภาษา และสามารถใช้ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งสามารถใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับ
ประเทศและชุมชนต่างๆในโลกได้ 
 

- ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
 ผู้เรยีนทุกคนมีคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสตูรและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ   เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารกับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนตลอดจนชุมชนโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินผลการเรียนรูต้ามหลักสูตร 

 2. ประเมินผลโดยการทดสอบระดบัชาติ 
 3. ประเมินผลการปฏิบตัิโครงงาน 

 4. ประเมินผลการแข่งขัน 

 5. ประเมินผลการผลิตและใช้สื่อ ในการจัดการเรยีนการสอน 
 6. ประเมินความพึงพอใจ 

ผลการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์                      บรรลุวตัถุประสงค์ทุกข้อ    

   บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ 

                  สาเหตุเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 
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เป้าหมาย  สูงกว่าแผน ✓ เท่ากับแผน          ต่ำกว่าแผน         ต่ำกว่าแผนมาก  
สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน).......................................................................................... 

ความร่วมมือจากบุคลากร   ดีมาก    ดี    พอใช้ น้อย  น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์   ดีมาก    ดี    พอใช้ น้อย  น้อยมาก  

ความเพียงพอของงบประมาณ   ดีมาก    ดี    พอใช้ น้อย  น้อยมาก  

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  เร็วกว่าแผน          ตามแผน         ช้ากว่าแผน 

 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 
1. การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  
 2. มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการศกึษาและการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศได้อย่างเพียงพอ 

 3.นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  
 4. ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาภาษาตา่งประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ปัญหาอปุสรรค   
 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค COVID19 มีการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมบาง
กิจกรรมได้  
ข้อเสนอแนะ 

 1. มีการวางแผนสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบออนไลน์  
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

11 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

12 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

13 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

14 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

15 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80%ขึ้นไป 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

✓      

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ  ✓     
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ✓     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี  ✓     
ด้านปัจจัย  ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 
7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ ✓      
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

✓      

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ✓      
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓      

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ ✓      
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์  ✓     
20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      

รวม 55 36     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.55  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้                   ✓เป็นที่น่าพอใจ                     ควรปรับปรุง 

 

      ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

                            (นางสาวอมฤตา  โอมณี) 
                  30 กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
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.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                  (นายสุนทร เพ็ชร์พราว) 
                              30 กันยายน 2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                   (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                                30 กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มงาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ช่ืองาน/โครงการ   ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา                                                                    
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ. ข้อท่ี 2 กลยุทธ์สพม.ตรัง กระบี่ ข้อท่ี 1, 4  กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 1, 3, 6  
ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง  

งบประมาณที่ไดร้ับ    16,500  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

1.  เพื่อพัฒนาและยกระดับคณุภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

2.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรูแ้ละทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์
3.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษใหไ้ด้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ 

4.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น 
 

เป้าหมาย    เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เฉลี่ย 

ไม่ต่ำกว่า 2.00  

3. นักเรียนร้อยละ 80 ที่ได้รับการสอนเสริมวิทยาศาสตร์แบบกวดวิชาอย่างเข้ม มีผลการทดสอบ

ระดับชาติไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 

4. นักเรียนร้อยละ 90 ที่ได้รับการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์มีทักษะทางวิทยาศาสตร์  เจตคติที่ดีต่อวิชา

วิทยาศาสตร์ 

5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 90  มีการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

6. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

  เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

2. นักเรียนมีการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีวัสดุ  อุปกรณ์  และสื่อเพ่ือใช้ประกอบการกิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและการทดลอง 
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วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินผลโดยการทดสอบระดบัชาติ 
 2. ประเมินผลการปฏิบตัิโครงงาน 

 3. ประเมินผลการแข่งขัน 

 4. ประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

    บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ 

                  สาเหตุเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 

 เป้าหมาย  สูงกว่าแผน   เท่ากับแผน     ต่ำกว่าแผน    ต่ำกว่าแผนมาก 

 สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)..................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร        ดีมาก      ดี      พอใช้    น้อย      น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์   ดีมาก      ดี      พอใช้    น้อย      น้อยมาก ความ
เพียงพอของงบประมาณ   ดีมาก      ดี      พอใช้    น้อย      น้อยมาก ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม           

  เร็วกว่าแผน           ตามแผน                   ช้ากว่าแผน 
 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1. การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ควิทยาศาสตรเ์ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล  
  2. มวีัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการศกึษาและการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรไ์ด้อย่างเพียงพอ 

  3. นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางงวิทยาศาสตร์ 
  4. ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาวิทยาศาสตรเ์ป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

   กิจกรรมเตรียมความพร้อมศิลปหตัถกรรมและ การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ดำเนนิการ
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า COVID-19 
 

การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

6 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

7 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

8 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

9 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

10 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ข้ึนไป 
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
✓ 

     

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
✓ 

     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี ✓      
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
✓ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ   ✓    
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ  ✓     

ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 
✓ 

     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
✓ 

     

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู ✓      
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  ✓     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ  ✓     

รวม 65 24 3 - -  

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.60  

คะแนน เฉลี่ย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 9 ) =  4.60 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4 แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
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 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้               เป็นที่น่าพอใจ        ควรปรับปรุง 
 
 

       ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

                 (นายมาณิตย์  คดีพิศาล) 
                    30 กันยายน 2564 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                  (นายสุนทร เพ็ชร์พราว) 
                         30 กันยายน 2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                   (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                    30 กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มงาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ช่ืองาน/โครงการ   การจัดการเรียนการสอน                                                                    
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2 กลยุทธ์สพม.ตรัง กระบี่ ข้อท่ี 2, 4, 6  กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 1, 3, 5  
ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง  

งบประมาณทีไ่ดร้ับ    83,498   บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

1.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรูแ้ละทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์

2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาในรายวิชาวิทยาศาสตรข์องนักเรียน 
3.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะที่ดีในการทำงาน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
 

เป้าหมาย    เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  

       2. นักเรียนร้อยละ 85 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนสนุกกับการเรียน 

  เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

2. นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนสนุกกับการเรียน  
 

วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 2. ประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

    บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ  
 เป้าหมาย  สูงกว่าแผน   เท่ากับแผน     ต่ำกว่าแผน    ต่ำกว่าแผนมาก 

 สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)..................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร        ดีมาก      ดี      พอใช้    น้อย      น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์   ดีมาก      ดี      พอใช้    น้อย      น้อยมาก ความ
เพียงพอของงบประมาณ   ดีมาก      ดี      พอใช้    น้อย      น้อยมาก ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม           

  เร็วกว่าแผน           ตามแผน                   ช้ากว่าแผน 
 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
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2. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

   อยากให้ครูมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นอีก ในการเสนอโครงการที่หลากหลาย เพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดทุกครั้ง 
 

การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ข้ึนไป 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
✓ 

     

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
✓ 

     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี ✓      
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
✓ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 
✓ 

     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      

ด้านผลผลิต       
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ✓ 

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู ✓      
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  ✓     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      

20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ  ✓     
รวม 65 28 - - -  

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.65  

คะแนน เฉลี่ย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 9 ) =  4.65 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4 แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้               เป็นที่น่าพอใจ        ควรปรับปรุง 
 
 

       ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

                 (นายมาณิตย์  คดีพิศาล) 
                  30 กันยายน 2564  
ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

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

................................................................................................................................................................................ 
       ลงช่ือ......................................................... 
                  (นายสุนทร เพ็ชร์พราว) 
                        30 กันยายน 2564 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

................................................................................................................................................................................ 
       ลงช่ือ......................................................... 
                   (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                      30 กันยายน 2564   
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์    ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
ช่ืองาน/โครงการ ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย,คอมพิวเตอร์,แอร์ 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี2 กลยุทธ์สพม.ตรัง กระบี่ข้อที1่, 4  กลยุทธ์ร.ร. ข้อท่ี1, 3, 6 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง  

งบประมาณที่ไดร้ับ 517,000บาท 

ระยะเวลาดำเนินการตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

1.  เพื่อพัฒนาและยกระดับคณุภาพการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
2.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร ์
3.เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเตม็ศักยภาพ 

4.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้นให้สูงข้ึน 
 

เป้าหมาย เชิงปริมาณ 

7. นักเรียนร้อยละ 75มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2.00  

8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของ งานคอมพิวเตอร์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  

9. นักเรียนร้อยละ 80ท่ีได้รับการสอนเสริมด้านคอมพิวเตอร์อย่างเข้ม มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำ

กว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 

10. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 90  มีการสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และระบบเครือข่ายที่สามารถใข้งานได้ตลอดเวลา 

11. นักเรยีนร้อยละ80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

  เชิงคุณภาพ 

4. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้น 

5. นักเรียนมีการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 

6.  ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ มีวัสดุ  อุปกรณ์  และสื่อเพ่ือใช้ประกอบการกิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ 

วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินผลการปฏิบตัิการทางคอมพิวเตอร ์
 2. ประเมินความพึงพอใจ 
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ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์ บรรลุวตัถุประสงค์ทุกข้อ    

   บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ 

  สาเหตุเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า COVID-19 

 เป้าหมาย  สูงกว่าแผน   เท่ากับแผน ต่ำกว่าแผน ต่ำกวา่แผนมาก 

 สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)..................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร    ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์   ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก  

ความเพียงพอของงบประมาณ   ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก  

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมเร็วกว่าแผน          ตามแผน          ช้ากว่าแผน 
 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1. การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการศึกษา และการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล  
  2. มวีัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการศกึษาและการ
เรียนรูค้อมพิวเตอรไ์ด้อยา่งเพียงพอ 

  3.นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางงคอมพิวเตอร ์
  4. ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 

ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

  กิจกรรมเตรยีมความพร้อมศลิปหตัถกรรมและ การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า COVID-19 

 
 

การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

11 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

12 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

13 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

14 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

15 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80%ขึ้นไป 

 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
✓ 
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลกัฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
✓ 

     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี ✓      
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
✓ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ  ✓     

ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 
✓ 

     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
✓ 

     

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู ✓      
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  ✓     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ✓      

รวม 70 24  - -  

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.70  

 
 

คะแนน เฉลี่ย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 9 ) =  4.70 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4 แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้   เป็นที่น่าพอใจ   ควรปรับปรุง 
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       ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

                 (นางเสาวนี  ชัยทอง) 
                  30  กนัยายน 2564 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                  (นายสุรเชษฐ สองรักษ์) 
                    30  กนัยายน 2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                   (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                   30  กนัยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มงานกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ช่ืองาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อที2่กลยุทธ์สพม.ตรัง กระบี่ข้อที1่, 4กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่1, 3, 6 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง  

งบประมาณที่ไดร้ับ 16,500บาท 

ระยะเวลาดำเนินการตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

1.  เพื่อพัฒนาและยกระดับคณุภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

2.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
3.เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเตม็ศักยภาพ 

4.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้นให้สูงข้ึน 
 

เป้าหมาย เชิงปริมาณ 

12. นักเรียนร้อยละ 75มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00  

13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เฉลี่ย 

ไม่ต่ำกว่า 2.00  

14. นักเรียนร้อยละ 80ท่ีได้รับการสอนเสริมวิทยาศาสตร์แบบกวดวิชาอย่างเข้มมีผลการทดสอบ

ระดับชาติไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 

15. นักเรียนร้อยละ 90 ที่ได้รับการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์มีทักษะทางวิทยาศาสตร์  เจตคติที่ดีต่อวิชา

วิทยาศาสตร์ 

16. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 90  มีการสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

17. นักเรียนร้อยละ80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

  เชิงคุณภาพ 

7. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

8. นักเรียนมีการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

9. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีวัสดุ  อุปกรณ์  และสื่อเพ่ือใช้ประกอบการกิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและการทดลอง 
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วิธีการประเมินโครงการ 

 1.ประเมินผลโดยการทดสอบระดบัชาติ 
 2. ประเมินผลการปฏิบตัิโครงงาน 

 3. ประเมินผลการแข่งขัน 

 4. ประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์ บรรลุวตัถุประสงค์ทุกข้อ    

   บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ 

  สาเหตุเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า COVID-19 

 เป้าหมาย  สูงกว่าแผน   เท่ากับแผน ต่ำกว่าแผน ต่ำกว่าแผนมาก 

 สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)..................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร   ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์   ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก  

ความเพียงพอของงบประมาณ   ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก  

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมเร็วกว่าแผน          ตามแผน          ช้ากว่าแผน 
 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1. การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ควิทยาศาสตรเ์ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล  
  2. มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการศกึษาและการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรไ์ด้อย่างเพียงพอ 

  3.นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางงวิทยาศาสตร ์
  4. ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาวิทยาศาสตรเ์ป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 

ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

  กิจกรรมเตรยีมความพร้อมศลิปหตัถกรรมและ การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ดำเนนิการ
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า COVID-19 

 
 
 
 

การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

16 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

17 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

18 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

19 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

20 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80%ขึ้นไป 
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
✓ 

     

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
✓ 

     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี ✓      
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
✓ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ   ✓    
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 

✓ 
     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     

13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
✓ 

     

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู ✓      
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  ✓     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ  ✓     

รวม 65 24 3 - -  

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.60  

คะแนน เฉลี่ย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 9 ) =  4.60 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4 แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
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 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้  เป็นที่น่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
 
 

       ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

                 (นายมาณิตย์  คดีพิศาล) 
                    30 กันยายน 2564 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                  (นายสุนทร เพ็ชร์พราว) 
                    30 กันยายน 2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                   (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                      30 กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มงานกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ช่ืองาน/โครงการ   การจัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี2กลยุทธ์สพม.ตรัง กระบี่ข้อที่2, 4, 6กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่1, 3, 5 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง  

งบประมาณที่ไดร้ับ    83,498 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

1.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรูแ้ละทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์

2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
3. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะที่ดใีนการทำงาน มีจิตวิทยาศาสตร ์
 

เป้าหมาย    เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

  2. นักเรียนร้อยละ 85 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนสนุกกับการเรียน 

  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

2. นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนสนุกกับการเรียน  
 

วิธีการประเมินโครงการ 

 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  

 2. ประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์ บรรลุวตัถุประสงค์ทุกข้อ    

   บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ  
 เป้าหมาย  สูงกว่าแผน   เท่ากับแผน   ต่ำกว่าแผน ต่ำกว่าแผนมาก 

 สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)..................................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร   ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์   ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก  

ความเพียงพอของงบประมาณ   ดีมาก  ดีพอใช้ น้อย  น้อยมาก  

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมเร็วกว่าแผน          ตามแผน          ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

4. นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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6. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

  อยากให้ครูมสี่วนร่วมเพิม่มากข้ึนอีก ในการเสนอโครงการที่หลากหลาย เพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดทุกครั้ง 
 

การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

6 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

7 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

8 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

9 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

10 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80%ขึ้นไป 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 
✓ 

     

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
✓ 

     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานท่ีดี ✓      
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
✓ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 
✓ 

     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ ✓      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ ✓      
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
✓ 
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ✓      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู ✓      
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  ✓     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์ ✓      
20. ความพึงพอใจท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ  ✓     

รวม 65 28 - - -  

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.65  

 

คะแนน เฉลี่ย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 9 ) =  4.65 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 4 แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้  เป็นที่น่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
 
 

       ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

                (นายมาณิตย์  คดีพิศาล) 
                     30  กันยายน 2564 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                  (นายสุนทร เพ็ชร์พราว) 
                   30  กันยายน 2564 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                   (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
                   30  กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ                                                                       ฝ่าย วิชาการ 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
    ข้อที่ 1.2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพม.  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
สนองกลยุทธ์ รร.     ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่   
                                   มาตรฐานสากล  
                          ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ    
                                    พอเพียงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 
                          ข้อที ่5 เพิ่มโอกาสทางการเรียน ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่  1  ข้อที่1.1.6 ,1.2.2 ,1.2.4 

ลักษณะโครงการ                             ใหม่         ✓           ต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น  60,000 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษแก่นักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านศิลปะ 
  2. เพ่ือปลูกจิตสำนกึในความเป็นไทย และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป   

เป้าหมาย  
ผลผลิต (OUTPUT) 

 1.  เปิดโอกาสให้นักเรียนชาย และหญิงท่ีสนใจและต้องการพัฒนาความสามารถพิเศษ 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ สมัครเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
2.  คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม  “โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ”  

และพฒันาทักษะให้มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ร้อยละ 90 
ผลลัพธ์ (OUTCOME)                                

           1.  นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้เข้าร่วม 
             แข่งขันกจิกรรมทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ในงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับเขตพ้ืนที่     
             การศึกษา  ระดับภาค   และระดับประเทศ ได้ 

           2.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมในงานต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน 
                        3.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมไทย   
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เพ่ือเป็นเอกลกัษณ์ของชาติสบืไป 
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การประเมินผล 
กิจกรรมที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

กิจกรรม
ส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

1. นักเรียนร่วมแสดงกิจกรรมใน
งานต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน 
 

1.  การประเมินการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ชมกจิกรรมต่าง ๆ             

 

1.  แบบประเมิน 

 

2.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันใน
งานต่าง ๆและงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา /ระดับ
ภาค  

 

2.  แข่งขันกิจกรรม 2.  หลักเกณฑ์การ
แข่งขัน 

 

3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ 

3.  การสังเกต 

 
3.  แบบสังเกต 

 

 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์  ✓บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

    บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไมบ่รรลุคือ....................-................................ 
  สาเหตุเนื่องจาก...............................................-............................................................ 
 เป้าหมาย  สูงกว่าแผน               ✓   เท่ากับแผน       ต่ำกว่าแผน         ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)..........................-....................................................... 
ความร่วมมือจากบุคลากร                        ดีมาก      ✓ดี           พอใช้             น้อย             น้อยมาก               

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     ✓ มาก        พอใช้      น้อย                    น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     ✓ มาก        พอใช้     น้อย                น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                      เร็วกว่าแผน            ✓   ตามแผน              ช้ากว่าแผน 

 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 
        
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ มีการฝึกทักษะด้านศิลปะ ทั้งสาระดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเยาวชนของชาติให้ตระหนักในความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นคุณค่าใน
การเรียนรูศ้ิลปะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  ธำรงรักษาไว้ซ่ึงความเป็นไทย และ และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
นำความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ 

 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

              ในการจัดทำกิจกรรมบางกิจกรรม เกิดความล่าช้า เนื่องจากเวลาไม่เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้   การเบิกใช้งบประมาณ
ล่าช้า  ไม่ทันต่อกิจกรรม   
             ควรมีการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง  มีปฎิทินกำหนดเวลาท่ีชัดเจน และควรมีครูที่รับผิดชอบโครงการแต่ละ
กิจกรรม  
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การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ (รูปแบบการประเมินแบบ CIPPA MODEL) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

3. คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

4. คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

5. คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

6. คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

7. คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชัดเจน 

 
✓ 

     

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ✓      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน ✓      
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เก่ียวข้อง 

✓      

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี ✓      
 

ด้านปัจจยั 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 ✓     

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  ✓     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  ✓     
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ  ✓     

ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 ✓     

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถูกต้องเป็นกระบวนการ  ✓     
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  ✓     
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้  ✓     
ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 ✓     

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  ✓     
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู  ✓     
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ✓     
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหต ุมาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

18. ผลการดำเนินงานคุ้มค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ  ✓     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์  ✓     
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  ✓     

รวม 25 55     

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4  

 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 

 สรุปผล    การดำเนินงาน/โครงการนี้              ✓    เป็นที่น่าพอใจ                    ควรปรับปรุง 

 

       ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 

                        (นายธนดล ชิดโพธ์ิ) 

                      30 กันยายน 2564 

 

ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

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

................................................................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ......................................................... 
                                 (นายธนดล ชิดโพธ์ิ) 

                 30 กันยายน 2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

        ลงช่ือ......................................................... 
                              (นายสรุเชษฐ์     สองรักษ์) 
                    30 กันยายน 2564  
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

................................................................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ......................................................... 
                                (นางฉวีวรรณ รกัษ์แก้ว) 

                  30 กันยายน 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน สุขศึกษาและพลศึกษา                                  ฝ่าย ....................-......................... 
ช่ืองาน/โครงการ  ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี  2 กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่ 1 , 3  กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่  1 

ลักษณะของโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ    20,000   บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2563  - 30 กันยายน  2564 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพมีความ

เป็นพลโลกมากยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 

เป้าหมาย     ผลผลิต(OUTPUT) 

1. ครูและบุคลากรในกลุ่มสาระได้มีการพัฒนาคุณภาพตนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
                        โดยการใช้สื่อและนวัฒกรรมในการสอน 

2. นักเรียนมีความรู้และผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 
3. นักเรียนทุกห้องเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและ 
    สามารถดำเนินการแข่งขันกีฬาได้ 
4. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 

        ผลลัพธ์(OUTCOME 

1.  ครูสามรถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
                   2. ร้อยละ 70 นักเรียนมีความรู้และผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

              3.  นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีคุณธรรม  หลีกเลี่ยงอบายมุขและ 
                  ห่างไกลยาเสพติด 

4. นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์   
วิธีการประเมินโครงการ    

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.งานส่งเสรมิ
คุณภาพการเรยีน
การสอนรายวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

ร้อยละ 70 นักเรยีนมีความรู้และผลสัมฤทธ์ิ
ดีขึ้น 

รายงานประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ 

การวัดประเมินผลการ
เรียน 

2.กิจกรรม
ปรับปรุงและ
บำรุงสื่อการเรียน
การสอน 

ร้อยละร้อยนักเรียนได้เรียนรู้จากสือ่ ในการ
เรียนการสอน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวัดประเมินผลการ
เรียน 
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กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3.  กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพ 

ร้อยละ 80 นักเรยีนมีสุขภาพแข็งแรงและ
ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 

กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพ 

แบบประเมินการทดสอบ 

แบบรายงานผล 

4.กิจกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ในหลักสูตร 

ร้อยละร้อยนักเรียนทุกห้องเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรมการจัดการ
แข่งขันทักษะด้านกีฬา 

แบบรายงานผลการ
แข่งขัน 

5. กิจกรรมยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ร้อยละร้อยนักเรียนทุกห้องเรียนได้
ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ ์

การวัดและการประเมินผล แบบรายงานผลสมัฤทธ์ิ 

6. กิจกรรมโครงงาน
และแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

นักเรียนตัวแทนท่ีส่งเขา้ร่วมทำการแข่งขัน ผลการแข่งขัน แบบรายงานผลการ
แข่งขัน 

 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
 สาเหตุเนื่องจาก  ............................................................................................................................ 

 เป้าหมาย สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน         ต่ำกว่าแผน ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 

ความร่วมมือจากบุคลากร              ดีมาก   ดี           พอใช้        น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย         น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก    พอใช้  น้อย        น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                        เร็วกว่าแผน         ตามแผน            ช้ากว่าแผน 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 
1.  พัฒนาการหลักสตูรของกลุ่มสาระ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และมีความเหมาะสม 

                      กับนักเรียนและท้องถิ่นมากขึ้น 

2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนไดเ้ตม็ตามศักยภาพมีความเป็น         พลโลกมากยิ่งข้ึน 

 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

           -  ไม่มี 
การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

21 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

22 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

23 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

24 คะแนน  หมายถงึ  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

25 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ข้ึนไป 
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โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชดัเจน 

 
/ 

 
 

    

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเปา้หมายของโครงการ /      

3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน  /     
4. ได้รับการสนบัสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เก่ียวข้อง 

 /     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ด ี  /     

ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
/ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     
8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  /     

9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนนิงานเพียงพอ   /    
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

  
/ 

    

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถกูต้องเป็นกระบวนการ  /     

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  /     
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ /      

ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 

 
/ 

    

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน /      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร/ครู  /     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  /     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มคา่-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     
19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยทุธ์  /     

20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  /     
รวม 25 56 3    

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.20  
 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงวา่การดำเนนิงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตำ่กว่า 4  แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
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 สรุปผล    การดำเนนิงาน/โครงการนี้       เป็นที่นา่พอใจ      ควรปรับปรุง 
   
          ลงชื่อ                            ผู้รับผิดชอบ 
                   ( นายวสิุทธิ์   จนัทร์โถ ) 
                    30  กันยายน   2564 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

        ได้ดำเนินการตามแผนงบประมาณ 2564  และได้ใช้งบประมาณตามแผน  บรรลตุามวัตถุประสงค์   
 

 
        ลงช่ือ 

                              (นายวิสุทธ์ิ    จันทร์โถ) 

                   30  กันยายน   2564 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่าย  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ......................................................... 
                               (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                       30  กันยายน   2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

................................................................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ......................................................... 
                               (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 

                     30  กันยายน   2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน สุขศึกษาและพลศึกษา                               ฝ่าย ....................-......................... 

ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี 2      กลยุทธ์ สพม.13 ข้อท่ี  1       กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 6 

ลักษณะของโครงการ   ใหม ่     ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ  80,000    บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

          1. นักเรียนเกิดประสบการณ์ด้านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับทีสู่งขึ้น 
          2. นักเรียนมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา 
          3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย 

 

เป้าหมาย   ผลผลิต(OUTPUT 

1. นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จำนวน 1,339 คน  
  

      ผลลัพธ์(OUTCOME 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีคุณธรรม  หลีกเลี่ยงอบายมุขและ 
                       ห่างไกลยาเสพติด 

          2. นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  และ เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง 
           3. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สามารถติดอันดับ 1  ใน 4 ของประเภทกีฬาที่เข้าร่วม 

 

วิธีการประเมินโครงการ    

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 

ร้อยละ40 ของนักเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละประเภทติดอันดับ 1 
ใน 4 ในการแขง่ขันกีฬาประเภทต่างๆ 

รายงานสรุปผลการ
แข่งขันกีฬาในแต่ละ
กิจกรรม 

แบบรายงานผลการ
จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละชนิด
กีฬา 

 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

  บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
  สาเหตเุนื่องจาก  งดการแข่งขันทุกรายการตลอดปีงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 

 เป้าหมาย               สูงกว่าแผน        เท่ากับแผน         ต่ำกว่าแผน            ตำ่กว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)  งดการแข่งขัน เนื่องจากสถานการณื โควิด 19 

ความร่วมมือจากบุคลากร                      ดีมาก   ดี               พอใช้             น้อย          น้อยมาก 
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 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก    พอใช้  น้อย          น้อยมาก 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                      เร็วกว่าแผน         ตามแผน                ช้ากว่าแผน 

 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1.  นักเรียนเกิดประสบการณ์ด้านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 
2.  นักเรียนมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา 

          3.  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
     หลีกเลี่ยงจากอบายมุข 
4.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย 

          5.  ได้ทำการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมทมี แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควดิ 19   
               จึงงดการแข่งขันทุกรายการ 

ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

          1. ไม่มี 
 

การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ข้ึนไป 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชดัเจน 

  
/ 

    

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเปา้หมายของโครงการ /      

3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน  /     
4. ได้รับการสนบัสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เก่ียวข้อง 

 /     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี  /     

ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

  
/ 
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม  /     

9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนนิงานเพียงพอ   /    
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

  
/ 

    

11. มีวิธกีารในการดำเนินงานถกูต้องเป็นกระบวนการ  /     

12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา  /     
13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ /      

ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 

 
/ 

    

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน /      
16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร/ครู  /     

17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  /     
18. ผลการดำเนินงานคุ้มคา่-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยทุธ์  /     
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  /     

รวม 15 64 3    
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20)   

 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงวา่การดำเนนิงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตำ่กว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 สรุปผล    การดำเนนิงาน/โครงการนี้      เป็นที่นา่พอใจ        ควรปรับปรุง 

 
   
          ลงชื่อ                            ผู้รับผิดชอบ 
                   ( นายวสิุทธิ์   จนัทร์โถ ) 

             30  กันยายน   2564 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

        ได้ดำเนินการตามแผนงบประมาณ 2564  ในการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมทมี แต่เนื่องด้วยสถานการณ ์

โควิด 19 จึงงดการแข่งขันทุกรายการ  
 
        ลงช่ือ 

                              (นายวิสุทธ์ิ    จันทร์โถ) 

                     30  กันยายน   2564 
 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่าย  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ......................................................... 
                               (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                       30  กันยายน   2564 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

................................................................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ......................................................... 
                               (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 

                     30  กันยายน   2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  งาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน สุขศึกษาและพลศึกษา                               ฝ่าย ....................-......................... 

ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อท่ี 2      กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่  1       กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 3 

ลกัษณะของโครงการ   ใหม ่     ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ไดร้ับ  ไมม่ีงบประมาณ   
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

         1. นักเรียนเกิดประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
         2. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  
         3. นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในระดับท่ีดี 

 

เป้าหมาย   ผลผลิต(OUTPUT 

1.  นักเรียนร้อยละ  70  เข้าร่วมกิจกรรมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
      ผลลัพธ์(OUTCOME 

2. นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

วิธีการประเมินโครงการ    
 

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
พัฒนาแหล่งเรียน ร้อยละ100 ของนักเรียน มีส่วนร่วม

ในการทำกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ ของ
ชุมชน 

รายงานสรุปผลการทำ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

แบบรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 

 

ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

 วัตถุประสงค์       บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวตัถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคือ............................................................. 
  สาเหตเุนื่องจาก  ............................................................................................................................ 

 เป้าหมาย สูงกว่าแผน      เท่ากับแผน         ต่ำกว่าแผน ต่ำกว่าแผนมาก 

  สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ำกว่าแผน)................................................................................................ 

ความร่วมมือจากบุคลากร                      ดีมาก   ดี              พอใช้             น้อย          น้อยมาก 

 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์     มาก    พอใช้ น้อย           น้อยมาก 

 ความเพียงพอของงบประมาณ     มาก        พอใช้  น้อย          น้อยมาก (ไม่ใช้งบประมาณ) 

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม                      เร็วกว่าแผน         ตามแผน            ช้ากว่าแผน 
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ผลสำเร็จในการดำเนินงาน/โครงการ 

1. นักเรียนเกิดประสบการณ์จากการใช้แหล่งเรียนรู้ 
          2. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าจากแหล่งเรียนรู้  
 
ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

 - ไม่ม ี

การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ(รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

6 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ำกว่า  50% 

7 คะแนน  หมายถงึ  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 

8 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 

9 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 

10 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ข้ึนไป 

โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องระดับคะแนนท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมายที่ชดัเจน 

  
/ 

   เป็นโครงการทีไ่ม่ใช้
งบประมาณ 

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเปา้หมายของโครงการ /      
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดำเนินงาน  /     

4. ได้รับการสนบัสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานที่เก่ียวข้อง 

 /     

5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี /      
ด้านปัจจัย 
6. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

 
/ 

 
 

    

7. จำนวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดำเนินงานเพียงพอ  /     

8. ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม /      
9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนนิงานเพียงพอ     /  

ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

 
/ 

 
 

    

11. มีวิธีการในการดำเนินงานถกูต้องเป็นกระบวนการ /      
12.  การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา /      

13. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู ้ /      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านผลผลิต 
14. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
/ 

 
 

    

15. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน /      

16. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร/ครู /      
17. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  /     

18. ผลการดำเนินงานคุ้มคา่-เหมาะสมกับงบประมาณ  /     

19. ผลการดำเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยทุธ์ /      
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ /      

รวม 65 24   1  
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20) 4.50  

 

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงวา่การดำเนนิงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ 
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตำ่กว่า 4    แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง 
 สรุปผล    การดำเนนิงาน/โครงการนี้       เป็นที่นา่พอใจ       ควรปรับปรุง 

            ลงชื่อ                            ผู้รับผิดชอบ 
                   ( นายวสิุทธิ์   จนัทร์โถ ) 

             30  กันยายน 2564 
   ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 

        ได้ดำเนินการตามแผนงบประมาณ 2564  บรรลุตามวัตถุประสงค์   
        ลงช่ือ 

                              (นายวิสุทธิ์    จันทร์โถ) 

                         30  กันยายน 2564 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่าย  
................................................................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ......................................................... 
                               (นายสุนทร  เพ็ชร์พราว) 

                       30  กันยายน   2564 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

................................................................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ......................................................... 
                               (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 

                     30  กันยายน   2564 

   


