
 

 

 

 

สรุปผลการรายงานโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ที่  .........../2563       วันที่  23 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง    รายงานผลการดำเนินงาน สรุปผลการรายงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

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

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

 ด้วยงานแผนงานโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน สรุปผลการรายงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้ดำเนินการ สำเร็จลุล่วงไปแล้ว จึงขอรายงานผลกสนดำเนินการตาม
รายละเอียดดังแนบ 

จงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
         

 (นางจันทร์ทิพย์ รักสม) 
                    หัวหน้างานแผนงาน 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 

เรียนผู้อำนวยการ เพ่ือโปรดทราบสรุปผลการรายงานโครงการปีงบประมาณ 2562 

 

        

(นางจารุ สุทธิปรีชานนท์) 
           หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 

................ทราบ....................................................................................................................... 

      

       (นางรัตนี ลิ่มพานิช) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 

  



คำนำ 

 
 ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2562 บัดนี้งาน โครงการ กิจกรรม ได้ดำเนินเสร็จสิ้นเรียบร้อยและเป็นไปด้วยดีอย่างเป็นระบบ มี
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา การวางแผน การปฏิบัติงานตาม
แผน การนิเทศติดตามผล และประเมินโครงการ เพ่ือนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
 ขอขอบคุณบุคลกรที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการใน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 
 

          คณะผู้จัดทำ 

  



 
รายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ภายในปี 2564 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษท่ี 21” 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา  

1)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ  
2) พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
3)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถใน การอ่านเขียน และอ่านภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านภาษาไทย อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  
2) มีผลสัมฤทธิ์การประเมินระดับนานาชาติตามแนว PISA ตามเกณฑ์ระดับชั้น  
3) ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนำตนเอง และสนทนาอย่างง่าย ๆ ได้  
4) มีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับ 3 ขึ้นไป) 
5) จัดทำโครงงาน 1 โครงงาน/ปีการศึกษา  
6) สร้างนวัตกรรม ปีการศึกษาละ 1 ชิ้น ด้วยโครงงาน 
7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างชิ้นงานได้คนละ 1 ชิ้น /ภาคเรียน และสามารถติดต่อสื่อสาร

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 
8)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
9) มีผลการทดสอบระดับชาติ o-net เพ่ิมข้ึน 
10) มีคุณลักษณะในทักษะศตวรรษที่ 21  
11) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพคนละ 1 อาชีพ/ปีการศึกษา 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
2) สามารถรำกลองยาวได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
5) มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์    
6) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมที่เหมาะสม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 การกำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ จากการมีส่วนร่วมและความต้องการจากชุมชน 

ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ  



2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหารจัดการแบบ PDCA และใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  

2.3 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) และพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู   ครูได้รับการประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ วฐ. 2 ทุกภาคเรียน  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและท้ังในและนอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้   
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้ 
2.7 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      ที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  
2.8 พัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.9 พัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรม 
2.10 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ด้วยการบูรณาการ 
2.11 ใช้แหล่งเรียนรู้เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

3.1 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
3.2 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำไปสู่การจัดการ

เรียนรู้อย่างน้อย 1 วิชา/1 ภาคเรียน มีบันทึกหลังสอน และนำผลการบันทึกหลังสอนมาพัฒนาผู้เรียน 
3.3 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่คนละ 1 ชิ้น/ภาคเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  
3.4 นำสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
3.5 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
3.6 มีเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน เหมาะสมกับเป้าหมายในการ

จัดการเรียนรู้ 
3.7 สร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียนด้วยนวัตกรรม บูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

มาตรฐาน  เป้ามายความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน  

1.1 เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถใน การอ่านเขียน และ
อ่านภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านภาษาไทย อยู่ในระดับ 3 ขึน้
ไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  

 

1.2 มีผลสัมฤทธิ์การประเมินระดับ
นานาชาติตามแนว PISA ตามเกณฑ์
ระดับชั้น  

ร้อย
ละ 80  

 

 

ร้อย
ละ 75 

ร้อย
ละ 82  

 

 

ร้อย
ละ  

77 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 
3 

 

 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 
3 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 
3 

 

 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 
3  



มาตรฐาน  เป้ามายความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

 1.3 ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนำ
ตนเอง และสนทนาอย่างง่าย ๆ ได้  

 ร้อย
ละ 50 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 
5 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 
5 

 1.4 มีความสามารถในด้านการคิด
คำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ใน
ระดับ 3 ขึ้นไป) 

40 45 เพ่ิมข้ีน
ร้อยละ 

3 

เพ่ิมข้ีน
ร้อยละ 

3 

 1.5 จัดทำโครงงาน 1 โครงงาน/ปี
การศึกษา  

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

รอ้ยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 1.6 สร้างนวัตกรรม ปีการศึกษาละ 1 
ชิ้น ด้วยโครงงาน 

ร้อย
ละ 0 

ร้อย
ละ 50  

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

 1.7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างชิ้นงานได้คนละ 1 ชิ้น /ภาคเรียน 
และสามารถติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์) 

 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 1.8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม  

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์  

-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลานามัย 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  

51.51 

 

 

40 

44.9 

62.04 

35.63 

52.56 

 

62.02 

 

61.22 

 

53.72 

55.37 

 

 

45 

50 

64 

40 

55 

 

65 

 

64 

  

60 

 

 

เพ่ิมข้ึน
อย่าง
น้อย
ร้อยละ 
3 

 

 

เพ่ิมข้ึน
อย่าง
น้อย
ร้อยละ 
3 



มาตรฐาน  เป้ามายความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

 1.9 มีผลการทดสอบระดับชาติ o-net 
เพ่ิมข้ึน  

            ผลการทดสอบระดับชาติใน
ระดับชั้น ม.3 

            ผลการทดสอบระดับชาติใน
ระดับชั้น ม.6 

 

 

 

31.28 

 

30.41 

 

 

 

32 

 

31 

 

 

 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 
2 

 

 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 
2 

 1.10 มีคุณลักษณะในทักษะศตวรรษที่ 
21 

- ร้อย
ละ 50 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
100 

 1.11 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพคนละ 1 
อาชีพ/ปีการศึกษา 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1.2 คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  

1.12 เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 
12 ประการ 

ร้อย
ละ 80 

ร้อย
ละ 85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

1.13 สามารถรำกลองยาวได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

ร้อย
ละ 60 

ร้อย
ละ 65 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
100 

1.14 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

 

ร้อย
ละ 75 

ร้อย
ละ 75 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
75 

1.15 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

 

ร้อย
ละ90 

ร้อย
ละ92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

1.16 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์    

 

ร้อย
ละ 90 

ร้อย
ละ 92 

ร้อยละ 
94 

 

ร้อยละ 
96 

 

1.16 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์และสังคมที่เหมาะสม 

ร้อย
ละ 85 

ร้อย
ละ 90 

ร้อยละ  

93 

ร้อยละ  

96 



มาตรฐาน  เป้ามายความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

มาตรฐานที่ 2 

พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ด้วยระบบ
คุณภาพ 

2.1 การกำหนดมาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  จาก
การมีส่วนร่วมและความต้องการจาก
ชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติ  

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และ
บริหารจัดการแบบ PDCA และใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

2.3 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง ที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ปีละ 
1 ครั้ง  

 

ปีละ 
1 ครั้ง  

ปีละ 1 

ครั้ง  
ปีละ 1 

ครั้ง  

2.4 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามแผนการพัฒนาตนเอง(ID Plan)  
และพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

2.5 ครูและบุคลากร ได้รับการประเมิน 
ทุกภาคเรียน  

 

ร้อย
ละ 
100 

 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

 

ร้อยละ 
100 

2.6 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และท้ังในและนอกห้องเรียนให้
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้   

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

2.7 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

และการจัดการเรียนรู้ทุกสาระการ
เรียนรู้ 

10 

ห้อง 

12 

ห้อง 

 

14 

ห้อง 

16 

ห้อง 

2.8 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

2.9 พัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

ระดับ
เงิน 

ระดับ
ทอง 

ระดับ
เพชร 

ระดับ
เพชร 

2.10 พัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรม - 1ดาว 2 ดาว 3 ดาว 



มาตรฐาน  เป้ามายความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

2.11 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ด้วย
การบูรณาการ 

คะแน
น
เฉลี่ย 
3.4 

คะแน
น
เฉลี่ย 
3.6 

คะแน
นเฉลี่ย 
3.8 

คะแน
นเฉลี่ย 
3.8 

2.12 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี โดยใช้หลัก โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้  

7 ฐาน
การ
เรียน
รู้ 

8 ฐาน
การ
เรียน
รู้ 

9 ฐาน
การ
เรียนรู้ 

10 ฐาน
การ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3  

กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

3.1 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  

3.2 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 โดยบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำไปสู่การจัดการ
เรียนรู้อย่างน้อย 1 วิชา/1 ภาคเรียน มี
บันทึกหลังสอน และนำผลการบันทึก
หลังสอนมาพัฒนาผู้เรียน 

3.3 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
และเผยแพร่คนละ 1 ชิ้น/ภาคเรียน 
โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  

ครู
ร้อย
ละ 80 

ครู
ร้อย
ละ 90 

ครูร้อย
ละ 

95 

ครูร้อย
ละ 

100 

 3.4 นำสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างหลากหลาย 

ครู
ร้อย
ละ 80 

ครู
ร้อย
ละ 90 

ครูร้อย
ละ 

95 

ครูร้อย
ละ 

100 

 3.5 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

 

 

ครู
ร้อย
ละ 80 

ครู
ร้อย
ละ 90 

ครูร้อย
ละ 

95 

ครูร้อย
ละ 

100 

 3.6 มีเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่ครอบคลุมพัฒนาการทุก
ด้าน เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

ครู
ร้อย
ละ 80 

ครู
ร้อย
ละ 90 

ครูร้อย
ละ 

95 

ครูร้อย
ละ 

100 



มาตรฐาน  เป้ามายความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย/ปีการศึกษา 
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 3.7 สร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียน
วิเชียรมาตุ 2 เพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียน
ด้วยนวัตกรรม บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครู
ร้อย
ละ 

100 

ครู
ร้อย
ละ 

100 

ครูร้อย
ละ 

100 

ครูร้อย
ละ 

100 

งบประมาณ 
 

จำนวนเงิน 

 เงินอุดหนุน
บำรุง

การศึกษา  

เงิน
กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถาน 

ศึกษา 

รวม โครงการ สำรองจ่าย รวม 

893,062 128,000 387,728 1,408,790 1,408,790 - 1,408,790 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ / ค่าเฉลี่ย 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ 
สภาพความสำเร็จ 

ค่าเฉลี่ยที่ได้ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียน ✓  3.28 
2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ✓  3.57 
3 ยกระดับคุณภาพการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบร่วมมือ ✓  3.70 
4 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้โครงงานเป็น

ฐาน 
✓  3.14 

5 สร้างนวัตกรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ✓  3.42 
6 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ✓  3.14 
7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ✓  3.57 
8 ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพโดยเน้นการมีส่วนร่วม ✓  3.39 
9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ✓  3.67 
10 การสร้างจิตอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ✓  3.20 
11 อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ✓  3.57 
12 พหุวัฒนธรรม ✓  3.57 
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ✓  3.68 
14 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเน้นการมีส่วนร่วม ✓  3.33 
15 ห้องสมดุ3D ✓  3.25 
16 พัฒนาระบบงานแนะแนว ✓  3.57 
17 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ✓  3.33 



ที ่ วัตถุประสงค์ 
สภาพความสำเร็จ 

ค่าเฉลี่ยที่ได้ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

18 พัฒนาระบบบริหารวิชาการ ✓  3.13 
19 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ✓  3.45 
20 โรงเรียนคุณธรรม ✓  3.48 
21 โครงการโรงเรียนพอเพียง ✓  3.45 
22 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 
จังหวัดตรัง 

✓  3.57 

23 โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ✓  3.24 
24 โครงการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนวิเชียรมาตุ 2 ✓  3.66 
25 พัฒนาระบบบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ✓  4.80 
26 พัฒนาระบบบริหารฝ่ายบริหารงานบุคคล ✓  4.19 
27 ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ✓  3.57 
28 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ✓  3.57 
29 โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน ✓  3.25 
30 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ✓  3.39 
31 พัฒนาระบบบริหารทั่วไป ✓  3.25 
32 พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา(คณะกรรมการสถานศึกษา) ✓  3.24 
33 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ✓  3.36 
34 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย ICT ✓  3.45 

 
สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม 

1. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
2. นักเรียนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและประพฤติตนเป็นคนดี 
4. นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำประสบการณ์จากการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ไปถ่ายทอด เผยแพร่แก่

ผู้ปกครอง ชุมชน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ปัญหาอุปสรรคที่พบ 

1. บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อกิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. กิจกรรมตามโครงการควรระบุให้ชัดเจนถึงกำหนดระยะเวลา และรายละเอียดกิจกรรม 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

1.  ช่ือโครงการ   สง่เสรมิความสามารถในการอ่านเขยีน และการสือ่สารภาษาองักฤษ  
            ดว้ยรปูแบบ student 

2.  สนองนโยบาย สพฐ  นโยบาย  ขอ้ที ่2  พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
3.  สนองกลยุทธ ์สพม 13    ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่1 
   กลยุทธท์ี ่1 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการพฒันาผูเ้รยีนอย่างมคีุณภาพ 
                      กลยุทธท์ี ่2 สรา้งการมสีว่นร่วมในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
4. สนองกลยุทธ ์โรงเรียน กลยุทธท์ี ่1 พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพ 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
          มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รยีน 
                 ขอ้ที ่1.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
                        2) มคีวามสามารถใน การอ่านเขยีน และสือ่สารภาษาองักฤษ อยู่ในระดบั 2 ขึน้ไป 
6. ลกัษณะโครงการ         ใหม่            ตอ่เนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   นางเพชรลนัดา  โชตกิมาศ 
9. งบประมาณ  ทัง้สิน้    1,000 บาท 
10. ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561-กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์  

         1.  เพือ่สง่เสรมิความสามารถในการอ่านเขยีน และการสือ่สารภาษาองักฤษของผูเ้รยีนรายบุคคล   

        2.  เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถอ่านเขยีนและสือ่สารภาษาองักฤษดว้ยรปูแบบ student 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
      1. แบบประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
      2. แบบประเมนิผลการบรหิารโครงการ 
      3. แบบประเมนิความพงึพอใจ “โครงการสง่เสรมิความสามารถในการอ่านเขยีน และการสือ่สาร    
                                            ภาษาองักฤษดว้ยรูปแบบ student” 
13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1 ครแูละบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ผู้บริหาร 1 
คน และนักเรียนทุกคน 
2. กิจกรรม I love English 
3. กิจกรรม English in daily life 
4.  กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ 

1. ครแูละบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ผู้บริหาร 1 คน 
และนักเรียนทุกคน 
2. ร้อยละ 100 ของกิจกรรม I love English 
3. ร้อยละ 100 ของกิจกรรม English in daily life 
4. ร้อยละ 100 ของกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ 

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
ด้านคณุภาพ ด้านคณุภาพ 



 
 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนและ
สื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ระดับดี 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดี  ร้อยละ 75.99 

 14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
           ควรมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะภาษาองักฤษอย่างสม ่าเสมอ 
 15. ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 คร ู จ านวน  2  คน นกัเรยีน  รวม  24  คน ผูป้กครอง 1   คน ชุมชน  1  คน รวมทัง้หมด 32 

คน 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. ด้านปัจจยั  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน/ผูเ้กีย่วขอ้ง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสมัพนัธ์ 

 
3.44 
3.69 
3.59 
3.78 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการหรอืกจิกรรม 
2.2 การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด  
2.3 การนิเทศ ก ากบัการด าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ  
2.5 การวเิคราะหแ์ละน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.69 
3.50 
3.72 
3.66 
3.44 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจดักิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 
3.2 วธิกีาร / กจิกรรมทีป่ฏบิตัใินแต่ละขัน้ตอนสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

 
3.31 
3.63 

 
ด ี
ด ี

4. ด้านความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการจดั
กิจกรรม 

4.1 ปฏบิตักิจิกรรมไดค้รบถ้วนตามล าดบัทีก่ าหนด 
4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 

 
3.66 
3.41 
3.53 

 
ด ี
ด ี
ด ี

รวม 50  
เฉล่ียรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.57 ด ี

ค่าเฉลีย่คะแนนการประเมนิผลการบรหิารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.57 
 คะแนนเฉลีย่ 3.00 – 4.00 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ด ี
 คะแนนเฉลีย่ 2.00 – 2.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  พอใช ้
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ตอ้งปรบัปรุง 



 
 

     สรุปผลการประเมนิกจิกรรม / โครงการ     ระดบัด ี    ระดบัพอใช ้    ระดบัปรบัปรุง 
16. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมนิความพงึพอใจโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  
คร ู จ านวน  2  คน นกัเรยีน  รวม  24  คน ผูป้กครอง 1   คน ชุมชน  1  คน รวมทัง้หมด 32 คน 

ค าถาม ค่าเฉล่ี
ย 

ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน 

    1.1 ดา้นสถานทีใ่นการด าเนินโครงการโรงเรยีนพอเพยีง 4.41 ความพงึพอใจมาก 

    1.2 ดา้นเวลาในแต่ละกจิกรรม 4.25 ความพงึพอใจมาก 
    1.3 ดา้นการอ านวยความสะดวกในการจดักจิกรรม 4 ความพงึพอใจมาก 
    1.4 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ 4.19 ความพงึพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าโครงการ  4.28 ความพงึพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม 

   2.1 กจิกรรมช่วยพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ใฝ่เรยีนรู ้พฒันาชวีติ 4.16 ความพงึพอใจมาก 

   2.2 กจิกรรมช่วยพฒันาอาชพีน าเอาความรูท้ีไ่ดม้าประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนั 3.91 

ความพงึพอใจมาก 

   2.3 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการท างานเป็นหมู่คณะ ท าใหเ้กดิความ
สามคัค ี 3.97 

ความพงึพอใจมาก 

  2.4 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ทอ้งถิน่ 4.31 

ความพงึพอใจมาก 

  2.5 กจิกรรมสง่เสรมิคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพยีง 4.28 ความพงึพอใจมาก 

3. ด้านครแูละบุคลากร 

  3.1 ความร่วมมอืจากครแูละบุคลากร  4.41 ความพงึพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมอืจากผูป้กครองและชุมชน 4.09 ความพงึพอใจมาก 

เฉล่ียรวม 4.19 ความพงึพอใจมาก 
 

สรุปผลการประเมนิความพงึพอต่อการด าเนินงานโครงการ ความพงึพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.19 
 

สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                             เป็นไปตามเป้าหมาย  
                             ควรปรบัปรุง …………………………  
 
 



 
 

                                                      
ลงชื่อ …………………….……………ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

               (นางเพชรลนัดา  โชตกิมาศ) 
                    16 กันยายน 2562 
   
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
              ทราบ เห็นควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 

                                                     ลงชื่อ........................................................  
                                                  (นายดำรง     ชว่ยเรือง) 

                  18 กันยายน 2562 
 

ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
                 ทราบ 

 
 

 

  ลงชื่อ …………………………..………………………. 
                  (นางรตันี        ลิม่พานิช) 
             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
                     18 กันยายน 2562 

 
 
 

 
 

 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1.  ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบร่วมมือ 
2.  สนองนโยบาย สพฐ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  สนองกลยุทธ์ สพม 13 ข้อที่  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
4.  สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่  1  มีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับ 2  ขึ้นไป 
6.  ลักษณะโครงการ             ใหม่                     ต่อเนื่อง  
7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดวงกมล   คงฉาง 
9.  งบประมาณทั้งสิ้น   1,000  บาท 
10.  ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
11.  วัตถุประสงค์   
 ด้านผลผลิต 
  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณ 
  ด้านผลลัพธ์ 
  1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
               2.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
12.  วิธีการประเมินโครงการ  

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 

 
13.  ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดข้ึนจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1.  นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ทุกคนมีทักษะการคิด
คำนวณมากยิ่งข้ึนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ร้อยละ 100  มีทักษะ
การคิดคำนวณมากยิ่งข้ึนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 



 
 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1.  นักเรียนร้อยละ  45  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
คำนวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับ 2  ขึ้นไป 

1. นักเรียนร้อยละ  81.63  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับ 2  ขึ้นไป 

  
 14 . ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป  
 1).   ควรมกีารศกึษาการสรา้งชุดฝึกในระดบัชัน้ต่างๆ และเนื้อหาวชิาอื่น 
 2).   ควรมกีารศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร ์โดยเน้นทกัษะ
บาง       ทกัษะทีต่อ้งใชเ้วลาฝึกมากขึน้ 
 3).   ควรมกีารฝึกคณิตศาสตรท์ุกวนัเพือ่พฒันาสมอง 
 4).   ควรหาโจทยปั์ญหาทีห่ลากหลายทีส่ามารถน าไปใชใ้นชวีติจรงิได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  3    คน     นักเรียนห้องละ 5   คน   รวมทั้งหมด   63  คน   
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
3.95 
3.05 
2.92 
3.90 

 
ดี 
ดี 

พอใช้ 
ดี 



 
 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
3.00 
3.95 
3.95 
4.00 
3.08 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

 
4.00 
3.97 

 

 
ดี 
ดี 
 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
4.00 
4.00 
4.00 

 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม 51.78  
เฉลี่ยรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.70 ดี 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.70 

 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
     สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 
 

6. การประเมินความพึงพอใจ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  

ครู  จำนวน  3  คน     นักเรยีน  170    คน    รวมทั้งหมด   173  คน  
คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.  ด้านโรงเรียน   

  1.1.  สถานที่และเวลาเหมาะสม 4.91 ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม   

  2.1. การจดักจิกรรมช่วยสง่เสรมิทกัษะการคดิมากขึน้ 4.97 ความพึงพอใจมาก 

  2.2. น าความรูท้ีไ่ดม้าประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 4.8 
ความพึงพอใจมาก 

  2.3. นกัเรยีนมคีวามสนุกสนานกบัคณิตศาสตร์ 4.79 ความพึงพอใจมาก 

  2.4. นกัเรยีนไดร้บัความรูท้างดา้นคณิตศาสตรม์ากขึน้ 4.68 ความพึงพอใจมาก 



 
 

เฉลี่ยรวม 4.19 ความพึงพอใจมาก 

 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 
 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                               เปน็ไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  
  
                                                    ลงชื่อ                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ( นางสาวดวงกมล  คงฉาง ) 
                                วันที ่ 20  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  ทราบ   เห็นควรที่จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 

                                                   ลงชื่อ                      หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 
                ( นายดำรง  ชว่ยเรือง ) 

         วันที่  23  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
 ทราบ 
 

 

ลงชื่อ         
    ( นางรัตนี  ลิ่มพานิช ) 

  วันที่  24  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนพอเพียง  
สนองนโยบายสพฐ นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

2. สนองกลยุทธ์สพม 13 ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
4. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหารจัดการแบบ PDCA 
และใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

5. ลักษณะโครงการ            ใหม่                     ต่อเนื่อง  
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารี โอภาโส 
8. งบประมาณทั้งสิ้น ……………-………………บาท 
9. ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
10. วัตถุประสงค์   

           1. ผลผลิต  
                 1.1 เพ่ือน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การบริหารงาน  
                 1.2 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบอย่างพอเพียง  
            2. ผลลัพธ์  
                  2.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง  

        2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้บริหาร ครู และชุมชน ในการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

11. วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง  
2. แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

12. ผลการดำเนินงานโครงการ  
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการสู่การบริหารงาน  
2. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พอเพียง 
จำนวน 2 แหล่ง  

1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการสู่การบริหารงาน ฝ่าย โครงการ 
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  
2. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พอเพียง 
จำนวน 3 แหล่ง คือ แปลงปลูกพืชไร้ดิน และ
การปลูกพืช การเพาะเห็ดนางฟ้า 

  



 
 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 

1. พัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง ได้
ค่าเฉลี่ย 3.6  
2. ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้บริหาร คร ู
และชุมชน ในการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก  

1. พัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง ได้
ค่าเฉลี่ย 3.6  
2. ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้บริหาร คร ู
และชุมชน ในการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก  

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
       ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในฝ่าย งาน 
โครงการ หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ศึกษา
แหล่งเรียนรู้พอเพียง   
15. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
         สร้างแหล่งเรียนรู้พอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
16. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  12  คน นักเรียน  รวม  24  คน รวมทั้งหมด 36 คน   
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตังิานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผูเ้กี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
3.44 
3.53 
3.25 
3.38 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนนิงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนท่ีกำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
3.66 
3.38 
3.41 
3.38 
3.34 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแตล่ะกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏบิัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

 
3.38 
3.56 

 
ด ี
ด ี

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกจิกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลตุามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลตุามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
3.75 
3.47 
3.41 

 
ด ี
ด ี
ด ี

เฉลี่ยรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.45 ด ี
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.45 



 
 

 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
     สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 
6. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  ……  คน     นักเรียน  รวม  24  คน ผู้ปกครอง ......คน ชุมชน .......คน รวมทั้งหมด 
32 คน  

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียง 4.31 ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.28 ความพึงพอใจมาก 
    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.25 ความพึงพอใจมาก 
    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 4.31 ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.22 ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม   

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 
4.16 

ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนาอาชีพนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 4.91 

ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 4.16 

ความพึงพอใจมาก 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น 4.22 

ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.19 ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  
4.34 

ความพึงพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 4.13 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 
4.23 

ความพึงพอใจมาก 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                               เปน็ไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  
  

                                                     ลงชื่อ ……… ……ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  (นางสาวนารี โอภาโส) 
   16 กันยายน 2562 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
              ทราบ เห็นควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 

                ลงชื่อ  
                       (นายดำรง ช่วยเรือง) 

  18 กันยายน 2562 
ความเห็นผู้อำนวยการ  
 
……………………ทราบ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                     ลงชื่อ ………………………………. 
                               (นางรัตนี  ลิ่มพานิช) 

     18 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการดำเนินโครงการ 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเน้นการมีส่วนร่วม  
2. สนองนโยบาย สพฐ ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13 ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
4. สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                            ข้อ 2.1 การกำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ จากการมีส่วน
ร่วมและความต้องการจากชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ  
5. สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 2 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
6. ลักษณะโครงการ                       ใหม่                     ต่อเนื่อง  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารี โอภาโส 
9. งบประมาณทัง้สิ้น 4,000 บาท 
10. ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
11. วัตถุประสงค์   
            11.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ด้านผลลัพธ์  
            11.2 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีผลการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  

11.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
12. วิธีการประเมินโครงการ  

1. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
2. แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

13. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก 

1. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในทุก
มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสูง
กว่าเป้าหมายที่กำหนด  
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับ มาก 
 



 
 

 
14. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
         การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการจากทุกภาคส่วน และมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง    
 
15. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  …15…  คน     นักเรียน  รวม  25  คน รวมทั้งหมด …40…คน   
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
3.39 
3.28 
3.39 
3.25 

 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.44 
3.22 
3.42 
3.22 
3.28 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับ

เป้าหมาย 

 
3.25 
3.25 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / 

โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
3.39 

 
3.36 
3.58 

 
ดี 
 
ดี 
ดี 

รวม 3.33 ดี 
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.33 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 



 
 

     สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 

16. การประเมินความพึงพอใจ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ครู  จำนวน  ……  คน     นักเรียน  รวม  24  คน ผู้ปกครอง ......คน ชุมชน .......คน รวมทั้งหมด 
32 คน  

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการ 4.39 ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.28 ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.36 ความพึงพอใจมาก 

    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 4.42 
ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.08 
ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม  
 

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 
4.22 

ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนาอาชีพนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 4.11 

ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 4.11 

ความพึงพอใจมาก 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น 4.31 

ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.28 ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  
4.42 

ความพึงพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 4.17 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 
4.26 

ความพึงพอใจมาก 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                               เปน็ไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  



 
 

  

                                                     ลงชื่อ ……… ……ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  (นางสาวนารี โอภาโส) 
   16 กันยายน 2562 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
              ทราบ เห็นควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 

                ลงชื่อ  
                       (นายดำรง ช่วยเรือง) 

  18 กันยายน 2562 
ความเห็นผู้อำนวยการ  
 
……………………ทราบ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                     ลงชื่อ ………………………………. 
                               (นางรัตนี  ลิ่มพานิช) 

     18 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการชื่อโครงการ พัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. สนองนโยบาย สพฐ ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะ
ด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ ข้อ 3.5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียนด้วยนวัตกรรม บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ลักษณะโครงการ            ใหม่                     ต่อเนื่อง  
7. หน่วยงานที่รับผดิชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารี โอภาโส 
9. งบประมาณทั้งสิ้น …………-………………บาท 
10. ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 
11. วัตถุประสงค์   

           1. สร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โดยใช้นวัตกรรม CSGC  
   2. เพ่ือให้ครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้

นวัตกรรม บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
12. วิธีการประเมินโครงการ  

1. จำนวนครูผู้เข้าร่วมโครงการ และจำนวนนวัตกรรมแก้ปัญหาผู้เรียน  
2. แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

13. ผลการดำเนินงานโครงการ  
 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
คร ู22 คน ผู้บริหาร 1 คน  คร ู18 คน ผู้บริหาร 1 คน 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. สร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียร
มาต ุ2 โดยใช้นวัตกรรม CSGC  
2. ครรู้อยละ 80 ได้ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้นวัตกรรม บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. สร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
โดยใช้นวัตกรรม CSGC  
2. ครูร้อยละ 86.36 ได้ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 โดยใช้นวัตกรรม บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 



 
 

 
15. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
      ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การให้ความสำคัญกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมของ
ครูผู้สอน  
16. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  18  คน     รวมทั้งหมด    18  คน   

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
3.44 
3.69 
3.59 
3.78 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.69 
3.57 
3.72 
3.66 
3.78 

 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับ

เป้าหมาย 

 
3.80 
3.63 

 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / 

โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
3.66 
3.68 

 
3.53 

 
ดี 
ดี 
 
ดี 

รวม 51.22  
เฉลี่ยรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.66 ดี 

 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.66 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
     สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 



 
 

12 การประเมินความพึงพอใจ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ครู  จำนวน  …18…  คน     รวมทั้งหมด - คน  
 

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

3. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 4.41 ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.45 ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.6 ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการ 4.6 ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.28 ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม    

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 4.34 ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนาอาชีพนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 4.76 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 

4.87 
ความพึงพอใจมาก

ที่สุด 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพ 4.53 ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.56 ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

3. ด้านครูและบุคลากร    

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  4.76 ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 4.02 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 
4.52 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.52 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                               เปน็ไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  
  



 
 

                                                     ลงชื่อ ……… ……ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  (นางสาวนารี โอภาโส) 
   16 กันยายน 2562 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
              ทราบ เห็นควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 

                ลงชื่อ  
                       (นายดำรง ช่วยเรือง) 

  18 กันยายน 2562 
ความเห็นผู้อำนวยการ  
 
……………………ทราบ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                     ลงชื่อ ………………………………. 
                               (นางรัตนี  ลิ่มพานิช) 

     18 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง  

2. สนองนโยบาย สพฐ ข้อที่ นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13 สนองกลยุทธ์ สพม 13 ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ  
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 2 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

6. ลักษณะโครงการ            ใหม่                     ต่อเนื่อง  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารี โอภาโส 
9. งบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท 
10. ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 
11. วัตถุประสงค์  (ตามโครงการ) 
12. วิธีการประเมินโครงการ  

12.1  จำนวนฐานการเรียนรู้  
12.2 แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
12.3  แบบประเมินความพึงพอใจ 

13. ผลการดำเนินงานโครงการ  
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
1. คร ู24 คน ผู้บริหาร 1 คน และ
นักเรียนทุกคน  
2. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พอเพียง 
จานวน 8 ฐานกิจกรรม  

1. ครู 24 คน ผู้บริหาร 1 คน และนักเรียนทุก
คน  
2. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พอเพียง จานวน 
8 ฐานกิจกรรม ฐานการปลูกพืชไร้ดิน การเพาะ
เห็ด การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงไก่
ไข่ การขยายพันธุ์พืช การแปรรูปผลผลิต การ
ปลูกผักเหมียง การปลูกผักสวนครัว  

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันตามแนวพระราชดาริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
โดยใช้หลัก โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการ
เรียนรู้  

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยใช้หลัก 
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้  



 
 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้บริหาร คร ูและชุมชน ที่มีต่อการดาเนิน
งานโครงการเกษตร ฯ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้บริหาร คร ูและชุมชน ที่มีต่อการดาเนินงาน
โครงการเกษตร ฯ อยู่ในระดับมาก 

 
14. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
      ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จากการมีส่วนร่วม สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน  
15. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  16  คน     นักเรียน  รวม  24  คน รวมทั้งหมด  40  คน   
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
3.44 
3.69 
3.59 
3.78 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.69 
3.50 
3.72 
3.66 
3.44 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับ

เป้าหมาย 

 
3.31 
3.63 

 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / 

โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
3.66 
3.41 
3.53 

 

 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม 50  
เฉลี่ยรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.57 ดี 

 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.57 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 



 
 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
     สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 

16. การประเมินความพึงพอใจ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ครู  จำนวน  …12  คน  นักเรียน  รวม  24  คน รวมทั้งหมด 28 คน  
 

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการ 4.41 ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4. 5 ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.5 ความพึงพอใจมาก 

    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
4.8 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.28 
ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม  
 

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 
4.7 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนาอาชีพนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 4.3 

ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 4.6 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น 4.31 

ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
4.6 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

3. ด้านครูและบุคลากร   

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  
4.41 

ความพึงพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 
4.52 

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

เฉลี่ยรวม 
4.49 

ความพึงพอใจมาก 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  



 
 

                               เปน็ไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  
  

                                                     ลงชื่อ ……… ……ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  (นางสาวนารี โอภาโส) 
   16 กันยายน 2562 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
              ทราบ เห็นควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 

                ลงชื่อ  
                       (นายดำรง ช่วยเรือง) 

  18 กันยายน 2562 
ความเห็นผู้อำนวยการ  
 
……………………ทราบ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                     ลงชื่อ ………………………………. 
                               (นางรัตนี  ลิ่มพานิช) 

     18 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2. สนองนโยบาย สพฐ ข้อที่ .มาตราฐานที่ 1 ข้อที่1.2 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13 ข้อที่ .4 
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ ....1.... 

ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มศีกัยภาพ 

     5.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มศีกัยภาพ 

     6.ลักษณะโครงการ            ใหม่                   ต่อเนือ่ง  
     7.หน่วยงานที่รบัผิดชอบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 
     8. ผู้รับผิดชอบโครงการ. นางสราลี  เส็นฤทธิ ์
     9. งบประมาณทั้งสิน้ …………6,000…………………บาท 

10.ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 
11.วัตถุประสงค์   

ผลผลิต 
          1.เพ่ือจัดบริการทางด้านสุขภาพ อนามัยแก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

2.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 
ผลลัพธ์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

     2..เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
3..เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางายตามเกณฑ์ 
4.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมที่เหมาะสม 
 

12.วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมินนักเรียน ฝ่าย งาน โครงการผลการดำเนนิงานตาม 

มาตรฐาน ที่1 ข้อที่ 1.2 
 

13.ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดข้ึนจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 



 
 

1.มีการตรวจสุขภาพของนักเรียน(น้ำหนัก-
ส่วนสูง ฟัน สายตา) 
2.มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้
ความรู้เรื่องสุขภาพแก่นักเรียน 
3.มีการจัดชื้อยา และวัสดุอุปกรณ์ห้อง
พยาบาล 
4.มีกีฬาสี กีฬาต้านยาเสพติด การดิน
รณรงค์ยาเสพติดและแอโรบิคทุกวันพุธของ
สัปดาห์ 

1. ร้อยละ92นักเรียน มีการตรวจสุขภาพ
(น้ำหนัก-ส่วนสูง ฟัน สายตา) 
2. ร้อยละ95นักเรียนไดร้ับความรู้จากการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
3.ร้อยละ100 มีการจัดชื้อยา และวัสดุอุปกรณ์
ห้องพยาบาล 
4.ร้อยละ95นักเรียนมีกีฬาสี กีฬาต้านยาเสพ
ติด การดินรณรงค์ยาเสพติดและแอโรบิคทุก
วันพุธของสัปดาห์ 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. นักเรยีนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนน้ำหนัก-ส่วนสูง ตามเกณฑ์ 
3.นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์
และสังคมที่เหมาะสม 
 
 

1. ร้อยละ92  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละ92.57 นักเรียนน้ำหนัก-ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์ 
3.ร้อยละ92 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์และสังคมที่เหมาะสม 

 
14.ข้อเสนอแนะในการดำเนนิโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
     นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ควรให้ออกกำลังกายให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
ครู จำนวน 20  คน   นักเรียน  รวม  175  คน ผู้ปกครอง ....-..คน ชุมชน ...-....คน รวมทั้งหมด 195  คน   

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 

 
3.5 
3.5 

 
ดี 
ดี 



 
 

1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

3.7 
3.6 

ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.7 
3.8 
3.7 
3.8 
3.8 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับ

เป้าหมาย 

 
3.5 
3.8 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
3.6 
3.8 
3.7 

 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม (ผลรวมทุกช่อง)  ดี 
 
ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.68 

 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
      สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ       ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
6. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
ครู  จำนวน 20 คน   นักเรียน รวม  175   คน ผู้ปกครอง .....คน ชุมชน .....คน รวมทั้งหมด 195 คน  

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 4.42 ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.25 ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.20 ความพึงพอใจมาก 

    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 4.20 
ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.30 
ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม  
 



 
 

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 
4.16 

ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนานำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 4.42 

ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 3.97 

ความพึงพอใจมาก 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น 4.31 

ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.28 ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  
4.41 

ความพึงพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 4.10 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 
4.59 

ความพึงพอใจมาก 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 
 
 
 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                               เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  
  
                                               ลงช่ือ …………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ       
                                                         (นางสราลี เส็นฤทธิ์) 
                                             ……20……./…มึ.ค.………./……63……. 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         ลงช่ือ ………………………………. 
                (นางจินตนา ช่วยเรือง) 



 
 

                  ……20…./………มี.ค.…./…63……….. 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงช่ือ ………………………………. 

(นางรัตนี  ลิ่มพานิช.) 
………20…./……,มี.ค..……./……63…….. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

 
1. ช่ือโครงการ      พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน    
2. สนองนโยบาย สพฐ                 ขอ้ที ่1 พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
3. สนองกลยุทธ ์สพม 13              กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
                                                กลยุทธท์ี ่2  การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
                                                ตวับ่งชีท้ี ่1. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการพฒันาผูเ้รยีนอย่าง 
                                                มคีุณภาพ 
                                           ตวับ่งชีท้ี ่2. สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
4. สนองกลยุทธ ์โรงเรียน              กลยุทธท์ี ่2 พฒันาการบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                                   มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน 
                               มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
                               มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

ส าคญั 
6. ลกัษณะโครงการ                       ใหม่                     ตอ่เนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ        งานบรหิารวชิาการ 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ                 ใกลสุ้ข  ขา่ยม่าน 
9. งบประมาณทัง้ส้ิน                     173,000 บาท  
10. ระยะเวลาด าเนินงาน                 ตุลาคม 2561 - กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์ 

     1.1 เชงิปรมิาณ   
           1. ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนดโดยไม่ขดักบั
กฎหมายและวฒันธรรมอนัดงีาม 
           2. ผูเ้รยีนมคีวามภูมใินทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
           3. ผูเ้รยีนมกีารยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 
           4. ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจติสงัคม 
   1.2 เชงิคุณภาพ   
            1. รอ้ยละ 100 ของผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนดโดย             
ไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดงีาม 
            2. รอ้ยละ 85 ของผูเ้รยีนมคีวามภูมใินทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
            3. รอ้ยละ 80 ผูเ้รยีนมกีารยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 



 
 

           4. รอ้ยละ 85 ของผูเ้รยีนมสีุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจติสงัคม 
           5. รอ้ยละ 90 ของผูเ้รยีนพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมและน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใช้
ประโยชน์ 

12.  วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมนินกัเรยีนตามโครงการ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน ผลงานจาก

กจิกรรม  
2. แบบประเมนิผลการบรหิารโครงการ 
3. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
       

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกบักฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงาม 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกบักฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงาม 

2.ผู้เรียนทุกคนมีความภูมิในท้องถิ่นและความเป็นไทย 2.ผู้เรียนทุกคนมีความภูมิในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3.ผู้เรยีนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

3. ผู้เรียนทุกคนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 

4. ผู้เรียนทุกคนมสีุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

4. ผู้เรียนทุกคนมสีุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ ขดักับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขดักับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความภูมิในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

2.ร้อยละ 89.67 ของผู้เรียนมีความภูมิในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. ร้อยละ 80 ผูเ้รียนมีการยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 

3. ร้อยละ 82.38 ผูเ้รียนมีการยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและความหลากหลายในระดับดีขึ้นไป 

4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

 4. ร้อยละ 86.79 ของผู้เรียนมสีขุภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจติสังคม 

5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมและ
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

5. ร้อยละ 92.43 ของผู้เรียนพึงพอใจต่อ 
การจัดกิจกรรมและนำความรู้ทีไ่ดร้ับไปใช้ประโยชน ์

 
 
 
 
14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 



 
 

            -  ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  
                  -  ควรมีการวดัและประเมินผลในแต่ละกิจกรรมอย่างหลากหลาย และนำผลการ
ประเมินไปดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง 

    -  ควรกำหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
15. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบรหิารโครงการจากการประเมนิโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  
 คร ู จ านวน  …20…  คน  นกัเรยีน  รวม  40  คน รวม ทัง้หมด …60…คน    

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
1. ด้านปัจจยั  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน/ผูเ้กีย่วขอ้ง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสมัพนัธ์ 

 
3.11 
3.23 
3.45 
3.36 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการหรอืกจิกรรม 
2.2 การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด  
2.3 การนิเทศ ก ากบัการด าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ  
2.5 การวเิคราะหแ์ละน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.38 
3.23 
3.25 
3.18 
3.12 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจดักิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 
3.2 วธิกีาร /กจิกรรมทีป่ฏบิตัใินแต่ละขัน้ตอนสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

 
3.45 

     3.56 

 
ด ี
ด ี

4. ด้านความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการจดั
กิจกรรม 

4.1 ปฏบิตักิจิกรรมไดค้รบถ้วนตามล าดบัทีก่ าหนด 
4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม / 

โครงการ 
4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 

 
3.19 
3.47 
3.67 

 
ด ี
ด ี
ด ี

รวม    20 ด ี
เฉล่ียรวม (ผลรวมทุกช่อง)      3.33 ด ี

 
 ค่าเฉลีย่คะแนนการประเมนิผลการบรหิารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) =  3.33 ด ี 

 คะแนนเฉลีย่ 3.00 – 4.00 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ด ี



 
 

 คะแนนเฉลีย่ 2.00 – 2.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  พอใช ้
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ตอ้ง
ปรบัปรุง 

สรปุผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดบัดี     ระดบัพอใช้     ระดบั
ปรบัปรงุ 

16. การประเมินความพึงพอใจ 
   ผลการประเมนิความพงึพอใจโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  

 คร ู จ านวน  …20…  คน  นกัเรยีน  รวม  40  คน รวม ทัง้หมด …60…คน    
คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   
    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการโครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน    3.57 ดี 
    1.2 ด้านเวลาในการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้อย่างหลากหลาย
ตรงกับตัวชี้วัด 

3.70 ดี 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้บรรลุผลตาม
โครงการ 

3.63 ดี 

    1.4 ด้านงบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินโครงการ 3.57 ดี 
    1.5 โครงการจัดขึ้นตามความต้องการของโรงเรียน สนองตามนโยบาย 
สพฐ.และนโยบายของโรงเรียน 

3.70 ดี 

2. ด้านกิจกรรม 3.80 ดี 

   2.1 กิจกรรมมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียน 

3.70 ดี 

   2.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 

3.78 ดี 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความสามัคคี 
ความภูมใินทอ้งถิน่และความเป็นไทย 

3.62 ดี 

  2.4 กิจกรรมช่วยพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจติใจ  3.53 ดี 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เห็นคุณค่าของตนเอง 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

3.70 ดี 

3. ด้านครูและบุคลากร 3.68 ดี 
  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากรในการทำกิจกรรมตามโครงการ 3.57 ดี 
  3.2 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  3.70 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.67 ดี 
สรุปผลการประเมนิความพงึพอต่อการด าเนินงานโครงการ ความพงึพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 
4.26 
 
 



 
 

17. สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                                 เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรบัปรุง …………………………  
 

                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน) 
                                          ……20……./…ก.ย.…./……2562…….. 
 
ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     เหน็ควรทีจ่ะด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหเ้กดิศกัยภาพ 
 
 

ลงช่ือ  
                                 (นายด ารง   ช่วยเรือง) 

     ……23……./…ก.ย.…./……2562… 
ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ………………………………ทราบ…………………………………………………..  
 
                                         ลงช่ือ  

                                     (นางรตันี   ล่ิมพานิช) 
 ……24……./…ก.ย.…./……2562… 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

 
1. ช่ือโครงการ        พฒันาระบบงานแนะแนว 
2. สนองนโยบาย สพฐ              ขอ้ที ่1 พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
3. สนองกลยุทธ ์สพม 13           ขอ้ที ่2 การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในระดบัการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 
4. สนองกลยุทธ ์โรงเรียน           มาตรฐานที ่1 พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพ   

                                       ตวับ่งชี ้1.11 มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานและเจตคตทิีด่ตี่องาน
อาชพี 
                                       คนละ 1 อาชพี/ปีการศกึษา 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                         มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน 
                      มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
                              มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 

6. ลกัษณะโครงการ                       ใหม่                     ตอ่เนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ               งานบรหิารวชิาการ 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ                 ใกลสุ้ข  ขา่ยม่าน 
9. งบประมาณทัง้ส้ิน                     6,000  บาท  
10. ระยะเวลาด าเนินงาน                ตุลาคม 2561 - กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์  

             ผลผลิต  
     1.  บุคลากรและนกัเรยีนทุกคนในโรงเรยีนไดร้บัสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดับรกิารแนะ
แนว 
ใหค้รบ  5  ดา้น 
              2.   เพือ่แนะแนวทางในการศกึษาต่อและประกอบอาชพีของนกัเรยีนเมื่อจบการศกึษาใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ 6 
              3.   เพือ่แนะแนวนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เขา้ศกึษาต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่1 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  เขา้ศกึษาต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
     4.  เพือ่ใหน้กัเรยีนไดส้ ารวจ รูจ้กั และคน้พบตนเอง สามารถวางแผนตดัสนิใจเลอืก
เสน้ทาง   
การศกึษา และการประกอบอาชพีในอนาคต 



 
 

     5.  เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะ ประสบการณ์อาชพีตลอดใหส้อดคลอ้งกบัตนเองและแนวโน้ม
ตลาดงานในอนาคต  
 
 
 
      ผลลพัธ ์ 

         1. เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดม้คีวามรู้ ทัง้ดา้นการปรบัตวั พฒันาการทางร่างกาย สงัคม 
อารมณ์ และสตปัิญญา 
         2. เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิเจตคตทิีด่ตี่อการปฏบิตังิานและการเรยีนการสอนกจิกรรมแนะ
แนว 
ทัง้ครแูละนกัเรยีน 

3. เพือ่ใหค้รสูามารถใหค้ าปรกึษาแนะแนว และแกไ้ขปัญหาใหก้บันกัเรยีนทุกคน 
      4. นกัเรยีนไดส้ ารวจ รูจ้กั และคน้พบตนเอง สามารถวางแผนตดัสนิใจเลอืกเสน้ทา
การศกึษา               
      และการประกอบอาชพีในอนาคต 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมนินกัเรยีนตามโครงการ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน ผลงานจาก

กจิกรรม  
2. แบบประเมนิผลการบรหิารโครงการ 
3. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
1. บุคลากรและนกัเรยีนทุกคนในโรงเรยีนไดร้บั
สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดับรกิารแนะแนวครบ
ทัง้  5  ดา้น 

1. บุคลากรและนกัเรยีนทุกคนในโรงเรยีนไดร้บั
สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดับรกิารแนะแนวได้
เพยีง 5 ดา้น 

2. ครสูามารถใหค้ าปรกึษาแนะแนว และแกไ้ข
ปัญหาใหก้บันกัเรยีนทุกคน 

2. ครสูามารถใหค้ าปรกึษาแนะแนว และแกไ้ข
ปัญหาใหก้บันกัเรยีนทุกคน 

3.นกัเรยีนทุกคนไดร้บัการแนะแนวทางใน
การศกึษาต่อเมื่อจบการศกึษาในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 และ ชัน้มธัยมศกึษาปีที6่ 

3. นกัเรยีนทุกคนไดร้บัการแนะแนวทางใน
การศกึษาต่อเมื่อจบการศกึษาในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 และ ชัน้มธัยมศกึษาปีที6่ 

4.นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทุกคนที่
ไดร้บัการแนะแนวเขา้ศกึษาต่อระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

4.นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทุกคนที่
ไดร้บัการแนะแนวเขา้ศกึษาต่อระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 



 
 

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. นกัเรยีนทุกคนมคีวามรู ้ทัง้ดา้นการปรบัตวั 
พฒันาการทางร่างกาย สงัคม อารมณ์และ
สตปัิญญา    

5. นกัเรยีนทุกคนมคีวามรู ้ทัง้ดา้นการปรบัตวั 
พฒันาการทางร่างกาย สงัคม อารมณ์และ
สตปัิญญา    

                      ดา้นคุณภาพ                        ดา้นคุณภาพ 
1  ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90  ไดร้บับรกิารดา้นแนะแนว
อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ในระดบัคุณภาพดขีึน้
ไป 

1  ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100 ไดร้บับรกิารดา้นแนะแนว
อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ในระดบัคุณภาพดขีึน้
ไป  

2. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 ไดรู้จ้กัตวัเองทัง้ดา้น 
การปรบัตวั สงัคม อารมณ์และสตปัิญญาไดด้ี
ยิง่ขึน้ 
ในระดบัคุณภาพดขีึน้ไป 

2. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 92.37 ไดรู้จ้กัตวัเองทัง้ดา้นการ
ปรบัตวั สงัคม อารมณ์และสตปัิญญาไดด้ยีิง่ขึน้ใน
ระดบัคุณภาพด ี 

3. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 มคีวามพรอ้มในการศกึษา
ต่อ         การฝึกงาน หรอืการท างานในระดบั
คุณภาพดขีึน้ไป 

3. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 93.88 มคีวามพรอ้มใน
การศกึษาต่อ การฝึกงาน หรอืการท างานในระดบั
คุณภาพดขีึน้ไป 

4. โรงเรยีนจดัใหม้กีารแนะแนวการศกึษาได้
ศกึษาต่อตรงตามความสามารถและความตอ้งการ
ของตนเองอย่างน้อยรอ้ยละ 80 

4. โรงเรยีนจดัใหม้กีารแนะแนวการศกึษาได้
ศกึษาต่อตรงตามความสามารถและความตอ้งการ
ของตนเองอย่างน้อยรอ้ยละ 82.67 

 
14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

     -  ควรมกีารประชาสมัพนัธข์า่วสาร กจิกรรมต่างๆในโรงเรยีนเพือ่ใหผู้ป้กครอง
รบัทราบ  

     -  ควรปรบัทศันคตขิองผูป้กครองในเรื่องแนวทางการเรยีนเพือ่การประกอบอาชพี        
     -  ควรมกีารสรา้งแบบทดสอบและเครื่องมอืแนะแนว การวเิคราะหแ์ละแปลผลอย่างเป็น

ระบบ      
        -  ควรมกีารท า MOU ร่วมกบัสถานประกอบการ วทิยาลยัการอาชพี และ

วทิยาลยัเทคนิคเกีย่วกบักจิกรรมการฝึกอาชพีระยะสัน้ใหก้บันกัเรยีน 
15. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบรหิารโครงการจากการประเมนิโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  
 คร ู จ านวน  …20…  คน  นกัเรยีน  รวม  40  คน รวม ทัง้หมด …60…คน   

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
1. ด้านปัจจยั  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเหมาะสม 

 
3.15 
3.34 

 
ด ี
ด ี



 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
1.3 ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน/ผูเ้กีย่วขอ้ง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสมัพนัธ์ 

3.49 
3.28 

ด ี
ด ี

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการหรอื

กจิกรรม 
2.2 การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมเป็นไปตามขัน้ตอนที่

ก าหนด  
2.3 การนิเทศ ก ากบัการด าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดเป็น

ระยะ 
2.4 การประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ  
2.5 การวเิคราะหแ์ละน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันา

อย่างต่อเนื่อง  

 
3.26 
3.12 
3.08 
3.14 
3.03 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจดักิจกรรม / 
โครงการ 

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 
3.2 วธิกีาร /กจิกรรมทีป่ฏบิตัใินแต่ละขัน้ตอนสอดคลอ้งกบั

เป้าหมาย 

 
3.23 
3.35 

 
ด ี
ด ี

4. ด้านความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการจดั
กิจกรรม 

4.1 ปฏบิตักิจิกรรมไดค้รบถ้วนตามล าดบัทีก่ าหนด 
4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม / 

โครงการ 
4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 

 
3.17  
3.39 
3.44 

 
ด ี
ด ี
ด ี

รวม 60  
เฉล่ียรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.57 ด ี

 

ค่าเฉลีย่คะแนนการประเมนิผลการบรหิารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.57 ด ี 
 คะแนนเฉลีย่ 3.00 – 4.00 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ด ี
 คะแนนเฉลีย่ 2.00 – 2.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  พอใช ้
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ตอ้ง
ปรบัปรุง 

สรปุผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดบัดี     ระดบัพอใช้     ระดบั
ปรบัปรงุ 



 
 

16. การประเมินความพึงพอใจ 
   ผลการประเมนิความพงึพอใจโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  

 คร ู จ านวน  …20…  คน  นกัเรยีน  รวม  60  คน รวม ทัง้หมด …60…คน    
คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   
    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการพฒันาระบบงานแนะแนว 4.28 ความพึงพอใจมาก 
    1.2 ด้านเวลาในการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้อย่าง
หลากหลายตรงกับตัวชี้วัด 

4.12 ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้บรรลุผลตาม
โครงการ 

4.32 ความพึงพอใจมาก 

    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดบริการ 
แนะแนว 5  ด้าน 

4.16 ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมงานแนะแนว  4.38 ความพึงพอใจมาก 
2. ด้านกิจกรรม   

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 4.04 ความพึงพอใจมาก 
   2.2 กิจกรรมความพรอ้มในการศกึษาต่อการฝึกงาน หรอืการท างาน 4.18 ความพึงพอใจมาก 
   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความสามัคคี 4.26 ความพึงพอใจมาก 
  2.4 กิจกรรมช่วยพัฒนาความรู ้ทัง้ดา้นการปรบัตวั พฒันาการทาง
ร่างกาย สงัคม อารมณ์และสตปัิญญา    

4.34 
 

ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เห็นคุณค่าของตนเอง 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

4.24 
 

ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   
  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากรในการทำกิจกรรมตามโครงการ 4.38 ความพึงพอใจมาก 
  3.2 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน  

4.42 
 

ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.26 ความพึงพอใจมาก 

สรุปผลการประเมนิความพงึพอต่อการด าเนินงานโครงการ ความพงึพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 
4.26 
 

17. สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                                 เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรบัปรุง …………………………  
 

                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน) 
                                          ……20……./…ก.ย.…./……2562…….. 



 
 

ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     เหน็ควรทีจ่ะด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหเ้กดิศกัยภาพ 
 

ลงช่ือ  
                                 (นายด ารง ช่วยเรือง) 

     ……23……./…ก.ย.…./……2562… 
ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ………………………………ทราบ…………………………………………………..  
                                         ลงช่ือ  

                                     (นางรตันี  ล่ิมพานิช) 
 ……24……./…ก.ย.…./……2562… 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 
2. สนองมาตรฐาน สพฐ  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
 ข้อ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค 
4. สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล

มาพัฒนาผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
5. ลักษณะโครงการ     ใหม่        ต่อเนื่อง 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารวิชาการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ         1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทัศนีย์  สารทิพย์ 
9. งบประมาณ 10,000 บาท 
10. วัตถุประสงค์   

10.1 ด้านผลผลิต 
1) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 

10.2 ด้านผลลัพธ์ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างชิ้นงานได้คนละ 1 ชิ้นต่อภาค

เรียน 
2) ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ 

2 ขึ้นไป ร้อยละ 93 
11. วิธีการประเมินโครงการ  

1. ค่าร้อยละความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างชิ้นงานของนักเรียน 
2. ค่าร้อยละความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 
3. ค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 



 
 

12. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1) ผู้เรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ทุกคนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างชิ้นงานได้ 

2) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ 

1) ผู้เรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ทุกคนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างชิ้นงานได้ 

2) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศสร้างชิ้นงานได้คนละ 1 ชิ้นต่อ
ภาคเรียน 

2) ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 93 

1) ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสร้างชิ้นงานได้คนละ 1 ชิ้นต่อ
ภาคเรียน 

2) ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 93.75 

 
13. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาทดแทน
ของเดิมที่ชำรุด 

 
14. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
ครู  จำนวน  20  คน     นักเรียน  รวม  90  คน ผู้ปกครอง  10  คน รวมทั้งหมด 120 คน   

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
3.52 
3.64 
๓.๔๕ 
3.65 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  

 
3.41 
3.27 
3.34 
3.04 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 



 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

3.23 
 

ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วธิีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับ

เป้าหมาย 

 
3.62 
3.15 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / 

โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
3.15 
3.23 

 
3.43 

 
ดี 
ดี 
 
ดี 

รวม 47.13  
เฉลี่ยรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.14 ดี 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.14 

 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
     สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 
15. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
ครู  จำนวน  20  คน     นักเรียน  รวม  90  คน ผู้ปกครอง  10  คน รวมทั้งหมด 120 คน   

 
คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียง 4.65 ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.57 ความพึงพอใจมาก 
    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.65 ความพึงพอใจมาก 
    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 4.62 ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.52 ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม   



 
 

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนา
ชีวิต 

4.58 ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนาอาชีพนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

4.65 ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 

4.82 ความพึงพอใจมาก 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น 

4.71 ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.55 ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   
  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  4.23 ความพึงพอใจมาก 
  3.2 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 4.35 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.58 ความพึงพอใจมาก 
สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.58 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                           เป็นไปตามเป้าหมาย   
                            ควรปรับปรุง …………………………  
  
                                             ลงชื่อ …………………….………….……ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางทัศนีย์  สารทิพย์) 

  2 ตุลาคม 2562 
 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
        เห็นควรนำผลการสรุปไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 

ลงชื่อ ………………………………. 
(นายดำรง  ช่วยเรือง) 
 2 ตุลาคม 2562 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
        ทราบ เห็นควรนำผลการปฏิบัติสร้างแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

 
ลงชื่อ ………………………………. 

(นางรัตนี  ลิ่มพานิช) 
4 ตุลาคม 2562 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
1. ชื่อโครงการ        พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา ( กรรมการสถานศึกษา ) 
2. สนองนโยบาย สพฐ              ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13           ข้อที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.  สนองกลยุทธ์ โรงเรียน            มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
                     ผู้บริหารสถานศึกษา  

            ตัวบ่งชี้ที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วม 
                                                  รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                         มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                              มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. ลักษณะโครงการ                       ใหม่                     ต่อเนื่อง  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ              ฝ่ายบริหารทั่วไป 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นางจินตนา ช่วยเรือง   
9. งบประมาณทั้งสิ้น                     2,000  บาท  
10. ระยะเวลาดำเนินงาน                ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
11. วัตถุประสงค์   

ผลผลิต 
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการกระจาย 

อำนาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา 
2. เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
3. เพ่ือให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
ผลลัพธ์ 
1.  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
2.  สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา 
3.  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
4.  คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนร้อยละ 90 
5.  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6.  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

 7.  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
12. วิธีการประเมินโครงการ  

1. แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

13. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 



 
 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1.  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 
2.  สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหาร  
และการจัดการศึกษา 
3.  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม 
4.  คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียนร้อยละ 90 
5.  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
6  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
7  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

1.  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 
2.  สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหาร  
และการจัดการศึกษา 
3.  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม 
4  คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียนร้อยละ 90 
5  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
6  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
7  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

                      ด้านคุณภาพ                        ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานอยู่ในระดับดี 
2. สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหาร  
และการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี 
3. สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และใช้
หลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 90 เข้าร่วม
พัฒนาโรงเรียน 
5. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานอยู่ในระดับดี 
6. สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่ใน
ระดับดี 
7.  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี 
 

1. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานอยู่ในระดับดี 
2. สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหาร  
และการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี 
3. สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และใช้
หลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 90 เข้าร่วม
พัฒนาโรงเรียน 
5. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานอยู่ในระดับดี 
6. สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่ใน
ระดับดี 
7.  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี 
 

 
14. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
     1. คณะกรรการสถานศึกษาควรมีบทบาทในโรงเรียนให้มากกว่านี้ 
     2. ควรมีงบสนับสนุนให้กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 
15. ผลการบริหารโครงการ  

ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน .....20...... คน นักเรียน .......9......... คน  



 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ด้านปัจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

   
  3.10 
  3.36 
  3.25 
  3.12  

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
  3.49 
  3.25 
  3.08 
  3.14 
  3.05 

 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

  
   3.25 
   3.35 

 
      ดี 
      ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  
  3.27 
  3.39 
  3.20 

   
      ดี 
      ดี 
      ดี  

รวม (ผลรวมทุกช่อง)   45.30      ดี  

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) =   3.24 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ    ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง  
16. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  …20…  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  รวม  9  คน รวม ทั้งหมด …29…คน    

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. สถานศึกษามีระบบงานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 4.00 ความพึงพอใจมาก 
2. สถานศึกษารับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 

4.12 ความพึงพอใจมาก 

3. สถานศึกษานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือบริหารงาน 

4.08 ความพึงพอใจมาก 

4. สถานศึกษามีการสื่อสารและทำความเข้าใจในวิธีการ  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยทุกคน 

4.00 ความพึงพอใจมาก 



 
 

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

5. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายใน
การทำงาน 

4.15 ความพึงพอใจมาก 

6. สถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกกลุ่ม เพ่ือนำไปปรับปรุง
การทำงาน 4.04 

ความพึงพอใจมาก 

7. สถานศึกษามีการใช้กระบวนการตัดสินใจ โดยใช้เสียงส่วนใหญ่ 4.15 ความพึงพอใจมาก 

8. สถานศึกษามีการดำเนินการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลง 4.26 ความพึงพอใจมาก 
เฉลี่ยรวม 4.10 ความพึงพอใจมาก 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 
 
17. สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                                 เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  
 
                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวจินตนา ช่วยเรือง) 
                                          ……20……./…ก.ย.…./……2562…….. 
 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     เห็นควรที่จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดศักยภาพ 
 

ลงช่ือ  
                                 (นางจินตนา ช่วยเรือง) 

     ……23……./…ก.ย.…./……2562… 
 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
 ………………………………ทราบ…………………………………………………..  
                                         ลงชื่อ  

                                     (นางรัตนี  ลิ่มพานิช) 
 ……24……./…ก.ย.…./……2562… 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการ               ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. สนองนโยบาย สพฐ     ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6. ลักษณะโครงการ          ใหม่                  ต่อเนื่อง  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางศศิกาญจน์  ลีสุรพงศ์ 
9. งบประมาณท้ังสิ้น         100,000  บาท 
10. ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 
11. วัตถุประสงค์   

 11.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 11.2  เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 11.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

 11.4 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
12. วิธีการประเมินโครงการ  

1. ค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
2. ค่าร้อยละผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
3. ค่าร้อยละผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
4. ค่าร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ 

 
 
 

13. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 



 
 

- ครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกจิกรรมพัฒนาความรู้
และทักษะทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

- มีการจดัซื้อ พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ทางการเรียนได้
เหมาะสมต่อผู้เรียน  
- ครูและนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

- ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกจิกรรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

- มีการจดัซื้อ พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ทางการเรียนได้
เหมาะสมต่อผู้เรียน  
- ครูและนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแต่
ละกลุม่สาระอยู่ในระดับดี เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด  ดังนี ้
    - กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ร้อยละ  64 
     - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ 45 
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ50 
    - กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษาฯ ร้อยละ 55 
    - กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาฯ  ร้อยละ  64 
    - กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ  ร้อยละ  65 
    - กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพฯร้อยละ  60 
    -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ร้อยละ  40 
2.  ร้อยละ  50  ของนักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสตูรอยู่ในระดับ ด ี
3. ร้อยละ  30  ของนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ ์
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน 
 

1. ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแต่
ละกลุม่สาระอยู่ในระดับดี เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด  ดังนี ้
    - กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ร้อยละ  87.96 
     - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ 81.94 
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ92.76 
    - กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษาฯ ร้อยละ 92.45 
    - กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาฯ  ร้อยละ  93.77 
    - กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ  ร้อยละ  94.76 
    - กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพฯร้อยละ  91.95 
    -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ร้อยละ  62.54 
2.  ร้อยละ  72.41  ของนักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสตูรอยู่ในระดับ ด ี
3. ร้อยละ  31.66  ของนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ ์
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 84.26  มีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน 
 

 
14. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
      จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
15. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  20  คน     นักเรียน  รวม  100  คน ผู้ปกครอง  20  คน ชุมชน 10 คน รวม
ทั้งหมด 150 คน   
 



 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
3.24 
3.75 
3.60 
3.65 

 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.70 
3.25 
3.49 
3.70 
3.72 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับ

เป้าหมาย 

 
3.62 
3.64 

 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / 

โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
3.58 
3.63 

 
3.34 

 
ดี 
ดี 
 
ดี 

รวม 49.91  
เฉลี่ยรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.56 ดี 

 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.57 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
     สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 
6. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ครู  จำนวน  20  คน     นักเรียน  รวม  100  คน ผู้ปกครอง  20  คน ชุมชน 10 คน 
รวมทั้งหมด 150 คน   
 



 
 

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียง 4.75 ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.82 ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.78 ความพึงพอใจมาก 

    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 4.84 
ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.77 
ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม  
 

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 4.82 ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนาอาชีพนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 4.88 

ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 4.79 

ความพึงพอใจมาก 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น 4.80 

ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.83 ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  
4.90 

ความพึงพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 4.81 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.81 ความพึงพอใจมาก 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.81 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                           เป็นไปตามเป้าหมาย   
                            ควรปรับปรุง …………………………  
  
                                                    ลงชื่อ …………………….………….……ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางศศิกาญจน์  ลีสุรพงศ์) 

                            2 ตุลาคม 2562 
 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 



 
 

        เห็นควรนำผลการสรุปไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 

ลงชื่อ ………………………………. 
(นายดำรง  ช่วยเรือง) 

 2 ตุลาคม 2562 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
        ทราบ เห็นควรนำผลการปฏิบัติสร้างแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

 
ลงชื่อ ………………………………. 

(นางรัตนี  ลิ่มพานิช) 
4 ตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
1. ชื่อโครงการ                 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.  สนองนโยบาย สพฐ  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

         ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13    กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

                                     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. ลักษณะโครงการ                       ใหม่                     ต่อเนื่อง  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ               กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นายสุกิติ์  กุมุดา 
9. งบประมาณท้ังสิ้น                     2,000  บาท  
10. ระยะเวลาดำเนินงาน                 ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
11. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการร่วมมือ  
              โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน  
   3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 

13. ผลการดำเนนิงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดข้ึนจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
1.การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และ

1. ร้อยละ 100 ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ       
2. ร้อยละ 70 โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา 



 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการร่วมมือ 
โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการ
ร่วมมือ โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน  

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนและครูความพึงพอใจของที่มีต่อ
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                   

1. ร้อยละ 70 นักเรียนและครูความพึงพอใจของ
ที่มีต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
 14. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ 
15. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  20 คน     นักเรียน  จำนวน  100  คน   รวมทั้งหมด  120 คน   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ด้านปัจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

   
  3.15 
  3.34 
  3.49 
  3.28  

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
  3.26 
  3.12 
  3.08 
  3.14 
  3.03 

 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

  
   3.23 
   3.35 

 
      ดี 
      ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  
  3.17 
  3.39 
  3.44 

   
      ดี 
      ดี 
      ดี  

รวม (ผลรวมทุกช่อง)   45.47      ดี  

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) =   3.25 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ    ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง  

16. ผลประเมินความพึงพอใจ 



 
 

   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  20  คน     นักเรียน  จำนวน  80  คน   รวมทั้งหมด 100  คน  

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียง 4.41 ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.25 ความพึงพอใจมาก 
    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4 ความพึงพอใจมาก 
    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 4.19 ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.28 ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม   

   2.1 กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.16 ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน 3.91 ความพึงพอใจมาก 
   2.3 กิจกรรมอบรมวินัยจราจร การขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 3.97 ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  4.41 ความพึงพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 4.09 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.19 ความพึงพอใจมาก 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 
 
17. สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
 
                        เป็นไปตามเป้าหมาย                                  
                                   ควรปรับปรุง …………………………  

  
                                                        ลงชื่อ …………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายสุกิตติ์  กุมุดา) 
   ………20…./……ก.ย.……./…2562………. 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
                  ทราบ เห็นควรที่จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 
 



 
 

                          ลงช่ือ     
                                 (นางนิวัน  จันทร์พุ่ม) 

     ……23……./…ก.ย.…./……2562… 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
 ………………………………ทราบ…………………………………………………..  
 
                                         ลงชื่อ  

                                     (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
 ……24……./…ก.ย.…./……2562… 

 
 

 
 

 
 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. สนองนโยบาย สพฐ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มฐ.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ( ข้อ 2.9 พัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรม)  
6. ลักษณะโครงการ            ใหม่                ต่อเนื่อง  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรพรรณ  ขวัญนิมิตร 
9. งบประมาณท้ังสิ้น  -  บาท 
10. ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
11. วัตถุประสงค์   

1.  เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล     
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจในการทำดี 
    2.  เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
    3. เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  เห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรม แล้วนำมาปรับใช้พัฒนาในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมินโครงการผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
2. แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

13. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดข้ึนจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
ด้านปริมาณ 
1.นักเรียน ครู และบุคลากร เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

1ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียน ครู และบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมด้าน
ระเบียบวินัยและมารยาท 

1.พัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว 

14. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
…………………-………………………. 
15. ผลการบริหารโครงการ  

ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน 23 คน นักเรียน  157  คน  



 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
2.22 
3.15 
3.75 
3.50 

 
พอใช้ 

ดี 
ด 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตาม โครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
3.67 
3.75 
3.56 
3.78 
3.44 

 
 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

 
3.56 
3.61 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
3.50 
3.64 
3.67 

 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.48 ดี 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ  
(คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.48   ⁄ระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ      ระดับดี   ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 

 
 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 

1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรน้อย 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป 
3. อากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว 

         แนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากข้ึน 
2. ควรจัดโครงการเป็นประจำทุกปี เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                         เป็นไปตามเป้าหมาย  



 
 

                        ควรปรับปรุง …………………………  
  
                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางอรพรรณ  ขวัญนิมิตร) 
            2 ตุลาคม 2562 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
              -ทราบ เห็นสมควรดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

          ลงช่ือ ………………………………. 
              (นายดำรง  ช่วยเรือง) 

                                                               2 ตุลาคม 2562 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
              -ทราบ 

 
ลงช่ือ ………………………………. 

(นางรัตนี  ลิ่มพานิช) 
 4 ตุลาคม 2562 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

 
1. ชื่อโครงการ      ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียน และการสื่อสาร    

                                          ภาษาไทย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 PBL  
   (Project-Base Learning ) บูรณาการ 6 ขั้น 

2. สนองนโยบาย สพฐ                 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                          ตวับ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนความสามารถใน 
                                          การอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละชั้น                 

                                      ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13              กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่าง  
 มีคุณภาพ   1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  1.1.4  ส่งเสริม   
 สนับสนุน ให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง                                   

4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
                                                 ตัวชีว้ัด 1.1 เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถใน  
                                          การอ่านเขียนภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมอ่านภาษาไทย  
                                          อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  
                                          ตวัชี้วัด 1.2 มีผลสัมฤทธิ์การประเมินระดับนานาชาติตามแนว  
                                          PISA ตามเกณฑ์ระดับชั้น             

5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                                   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                               มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                               มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6. ลักษณะโครงการ                       ใหม่                     ต่อเนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ        งานบรหิารวชิาการ 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ                 นางสาวศศธิร  กาญจนพรหม 
9. งบประมาณทัง้ส้ิน                     1,000  บาท  
10. ระยะเวลาด าเนินงาน                 ตุลาคม 2561 - กนัยายน 2562 
 
 
 
 
11. วตัถปุระสงค ์ 

       ผลผลิต  



 
 

       1.  เพื ่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื ่อสารภาษาไทยของผู้เรียน
รายบุคคล    
       2.  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการยกระดับผลการประเมิน ระดับนานาชาติตามแนว PISA 
    ผลลัพธ์  
    1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 
   2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การประเมินระดับนานาชาติตามแนว PISA ตามเกณฑ์ระดับชั้น      
 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมนินกัเรยีนตามโครงการ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน ผลงานจาก

กจิกรรม  
2. แบบประเมนิผลการบรหิารโครงการ 
3. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านเขียน 
และการสื่อสารภาษาไทย 

1. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านเขียน 
และการสื่อสารภาษาไทย 

2.  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร
ภาษาไทย    

2.  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร
ภาษาไทย    

3.  นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินระดับนานาชาติ
ตามแนว PISA ตามเกณฑ์ระดับชั้น 

3.  นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินระดับนานาชาติ
ตามแนว PISA ตามเกณฑ์ระดับชั้น 

4. นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน
ของโครงการ 

4. นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน
ของโครงการ 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านเขียน และการสื่อสารภาษาไทย อยู่ในระดับ 2 
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.  ร้อยละ 86.25 ของนักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านเขียน และการสื่อสารภาษาไทย อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

2.  รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม
สง่เสรมิความสามารถในการอ่านเขยีน และการ
สือ่สารภาษาไทยเพิม่สงูขึน้ 

2.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสรมิความสามารถในการอ่านเขยีน และการ
สือ่สารภาษาไทยเพิม่สงูขึน้ 

3.  รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
ประเมนิระดบันานาชาตติามแนว PISA ตาม
เกณฑร์ะดบัชัน้  

3.  ร้อยละ 80 ของนักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
ประเมินระดับนานาชาติตามแนว PISA ตาม
เกณฑร์ะดบัชัน้  



 
 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 

4. รอ้ยละ 80 องผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูเ้ป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อการเรยีนรู้ระหว่าง
กนัอยู่ในระดบัดมีาก 

4. ร้อยละ  80 ของผู้ เ รียนที่ เ รียนรู้ เ ป็ นกลุ่ ม 
แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กนัอยู่ในระดบัดมีาก 

5. รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการ
ด าเนินงานของโครงการ อยู่ในระดบัคุณภาพด ี  

5. รอ้ยละ 80 ของนักเรยีนมคีวามพงึพอใจในการ
ด าเนินงานของโครงการ อยู่ในระดบัคุณภาพด ี

 
14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
               1. ควรใหน้กัเรยีนฝึกทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขยีน และทกัษะสือ่สารอยู่เสมอ โดยน าไป
บูรณาการในชวีติประจ าวนัของนกัเรยีน 
                2. ควรสรา้งแรงบนัดาลใจใหน้กัเรยีนสนใจในการอ่าน การเขยีน และการสือ่สาร  
        3. ควรสรา้งกระบวนการมสีว่นร่วมระหว่างคร ูและนกัเรยีนในการร่วมกนัท ากจิกรรม
เพือ่พฒันาทกัษะการอ่าน การเขยีน และการสือ่สาร  
 
15. ผลการบริหารโครงการ  

  ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน .....19...... คน นักเรียน .......156................. คน  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ด้านปัจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

   
  3  
  4 
  4 
  3  

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
  4 
  4 
  3 
  3 
  3 

 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

  
   3 
   3 

 
      ดี 
      ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  
  3 
  3 
  3 

   
      ดี 
      ดี 
      ดี  



 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม (ผลรวมทุกช่อง)   46      ดี  

 
ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) =   3.28  

 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ    ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง  
 

16. การประเมินความพึงพอใจ 
   ผลการประเมนิความพงึพอใจโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  

 ครู  จำนวน .....19...... คน  นกัเรียน .......156................. คน รวม ทัง้หมด …175…คน    
คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน 
    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการและด าเนินกจิกรรม  4.17 ความพึงพอใจมาก 
    1.2 ด้านเวลาในการจัดกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมตรงกับ
ตรงกับตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์  

4.22 
 

ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้บรรลุผลตาม
โครงการ 

4.25 
 

ความพึงพอใจมาก 

    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และ
สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 

4.16 
 

ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   4.38 ความพึงพอใจมาก 
2. ด้านกิจกรรม 

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความทักษะการอ่าน การเขียน  และการสื่อสาร
ของนักเรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

4.17 
ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมนี้สามารถยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน
ใหส้งูขึน้  4.18 

ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการประเมินระดับ
นานาชาติตามแนว PISA ตามเกณฑ์ระดับชั้นที่ดีขึ้น 

4.26 
ความพึงพอใจมาก 

   2.4 กิจกรรมช่วยพัฒนาความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีนไดอ้ย่าง
หลากหลายเหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รยีน   4.34 

ความพึงพอใจมาก 

   2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เห็นคุณค่าของตนเอง 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

4.24 
 

ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร 
    3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากรในการทำกิจกรรมตามโครงการ 4.54 ความพึงพอใจมาก 



 
 

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

    3.2 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารให้กับผู้เรียน  

4.46 
ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.28 ความพึงพอใจมาก 

สรุปผลการประเมนิความพงึพอต่อการด าเนินงานโครงการ ความพงึพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 
4.28 
17. สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                                 เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรบัปรุง …………………………  
 

                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน) 
                                          ……20……./…ก.ย.…./……2562…….. 
 
 
 
 
 
 
 
ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     เหน็ควรทีจ่ะด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหเ้กดิศกัยภาพ 
 
 

ลงช่ือ  
                                 (นายด ารง   ช่วยเรือง) 

     ……23……./…ก.ย.…./……2562… 
ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ………………………………ทราบ…………………………………………………..  
 
                                         ลงช่ือ  

                                     (นางรตันี   ล่ิมพานิช) 
 ……24……./…ก.ย.…./……2562… 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย ICT 
2. สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13 ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาผู้เรียนใหม้ีศักยภาพ 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ            ใหม่                     ต่อเนื่อง  

6. หน่วยงานที่รับผดิชอบ ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจนัทรท์ิพย์ รักสม 
8. งบประมาณทั้งสิ้น  19,750 บาท 
9. ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
10. วัตถุประสงค์   

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ทุกสาระ      
การเรียนรู ้

11. วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมินนักเรียน ฝ่าย งาน โครงการผลการดำเนนิงานตามมาตรฐานที่ 2  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2. แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

12. ผลการดำเนนิงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปี  
เป้าหมายที่เกิดข้ึนจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
1. มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครบ
ทุกห้องเรียน 
2. มีจอแสดงผลที่เหมาะสม จำนวน 
12 ห้องเรียน 

มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครบทุกห้องเรียน 
มีจอแสดงผลที่เหมาะสม จำนวน 12 ห้องเรียน 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มี
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน 

1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ 



 
 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้ 
 

 
 15. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 1. จัดให้มีจอแสดงผลทุกห้องเรียน 
 2. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเพียงพอทุกห้องเรียน 
16. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  12  คน     นักเรียน 100 คน รวม  112  คน   
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
3.28 
3.10 
3.90 
3.01 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.89 
3.00 
2.97 
3.17 
3.63 

 
ดี 
ดี 

พอใช้ 
ดี 
ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับ

เป้าหมาย 

 
4.00 
3.54 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / 

โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
3.84 
3.54 

 
3.00 

 
ดี 
ดี 
 
ดี 

รวม   
เฉลี่ยรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.42 ดี 



 
 

 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.42 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 

     สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 
6. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  12  คน     นักเรียน 100 คน ชุมชน 13 คน รวม  125  คน    

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียง 3.55 
ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.45 ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.28 ความพึงพอใจมาก 

    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 4.13 
ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.52 
ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม  
 

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 4.37 ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนาอาชีพนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 4.34 

ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 3.97 

ความพึงพอใจมาก 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น 3.55 

ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.33 ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  
4.66 

ความพึงพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 4.29 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 
4.20 

ความพึงพอใจมาก 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 



 
 

 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                               เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  
  
                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางจันทร์ทิพย์ รักสม) 
      27 กันยายน 2562 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
…………..ทราบ........................................................................................................................  
............เห็นสมควรดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง………………………………… 
 

ลงช่ือ ………………………………. 
      (…นายดำรง  ช่วยเรือง.) 

30 กันยายน 2562 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
…………………ทราบ……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงช่ือ ………………………………. 

(นางรัตนี  ลิ่มพานิช ) 
30 กันยายน 2562 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย ICT 
2. สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13 ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาผู้เรียนใหม้ีศักยภาพ 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ            ใหม่                     ต่อเนื่อง  

6. หน่วยงานที่รับผดิชอบ ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจนัทรท์ิพย์ รักสม 
8. งบประมาณทั้งสิ้น  19,750 บาท 
9. ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
10. วัตถุประสงค์   

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ทุกสาระ      
การเรียนรู ้

11. วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมินนักเรียน ฝ่าย งาน โครงการผลการดำเนนิงานตามมาตรฐานที่ 2  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2. แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

12. ผลการดำเนนิงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปี  
เป้าหมายที่เกิดข้ึนจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
1. มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครบ
ทุกห้องเรียน 
2. มีจอแสดงผลที่เหมาะสม จำนวน 
12 ห้องเรียน 

มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครบทุกห้องเรียน 
มีจอแสดงผลที่เหมาะสม จำนวน 12 ห้องเรียน 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มี
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน 

1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ 



 
 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้ 
 

 
 15. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 1. จัดให้มีจอแสดงผลทุกห้องเรียน 
 2. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเพียงพอทุกห้องเรียน 
16. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  12  คน     นักเรียน 100 คน รวม  112  คน   
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
3.32 
3.79 
3.90 
3.75 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.89 
3.13 
2.97 
3.17 
3.04 

 
ดี 
ดี 

พอใช้ 
ดี 
ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับ

เป้าหมาย 

 
4.00 
3.21 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / 

โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
3.95 
3.21 
3.00 

 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม 48.32  
เฉลี่ยรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.45 ดี 



 
 

 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.45 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 

     สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 
6. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน  12  คน     นักเรียน 100 คน ชุมชน 13 คน รวม  125  คน    

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียง 3.55 
ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.25 ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 3.52 ความพึงพอใจมาก 

    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 4.13 
ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.28 
ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม  
 

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 4.26 ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนาอาชีพนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 4.34 

ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 3.97 

ความพึงพอใจมาก 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น 3.55 

ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.28 ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  
4.63 

ความพึงพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 4.09 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 
4.07 

ความพึงพอใจมาก 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 



 
 

 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                               เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  
  
                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางจันทร์ทิพย์ รักสม) 
      27 กันยายน 2562 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
…………..ทราบ........................................................................................................................  
............เห็นสมควรดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง………………………………… 
 

ลงช่ือ ………………………………. 
      (…นายดำรง  ช่วยเรือง.) 

30 กันยายน 2562 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
…………………ทราบ……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงช่ือ ………………………………. 

(นางรัตนี  ลิ่มพานิช.) 
…………./…………./………….. 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

 
1. ชื่อโครงการ      ห้องสมุด 3 D   
2. สนองนโยบาย สพฐ                  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

                                     ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13              กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
                                                กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                กลยุทธ์ที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                                                สิ่งแวดล้อม                                           
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                                   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                               มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                               มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6. ลักษณะโครงการ                       ใหม่                     ต่อเนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ        งานบรหิารวชิาการ 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ                 ใกลสุ้ข  ขา่ยม่าน 
9. งบประมาณทัง้ส้ิน                     25,000  บาท  
10. ระยะเวลาด าเนินงาน                 ตุลาคม 2561 - กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์ 

          ผลผลติ 
          1.1 เพือ่พฒันาหอ้งสมุดโรงเรยีนใหม้ภีูมทิศัน์และบรรยากาศเอือ้ต่อการเป็นสงัคมแห่ง 
การเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนสามารถคน้ควา้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู้
ใน 
การน าเสนอผลงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
         1.2 เพือ่จดัใหห้อ้งสมุดมหีนงัสอืและสือ่การเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพและเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการและเหมาะสมกบันกัเรยีน  
         1.3 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างเป็นกลุ่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่การ
เรยีนรูร้ะหว่างกนัพรอ้มและมนีิสยัรกัการอ่าน 
         1.4 เพือ่จดัหอ้งสมุดใหส้ามารถบรกิารสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีน
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม   
         1.5 เพือ่ใหน้กัเรยีน คร ูผูป้กครอง มคีวามพงึพอใชต้่อหอ้งสมุดทีใ่หบ้รกิารสื่อและ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่อือ้ใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และหรอืเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม   
          ผลลพัธ ์ 



 
 

 2.1 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นระดบัด ี
       2.2 ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพงึพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมนินกัเรยีนตามโครงการ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน ผลงานจาก

กจิกรรม  
2. แบบประเมนิผลการบรหิารโครงการ 
3. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
       

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
1.ห้องสมุดโรงเรียนมีภูมิทัศน์และบรรยากาศเอ้ือต่อ
การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนทุกคน
สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1. ห้องสมุดโรงเรียนมีภูมิทัศน์และบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียน
ทุกคนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2.  โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีหนังสือและแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสม
กับนักเรียน 

2.  โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีหนังสือและแหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและ
เหมาะสมกับนักเรียน  

3.  นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

3.  นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4.นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ
ผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
นำเสนอผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                      ด้านคุณภาพ                    ด้านคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่ง
เรียนรู้  และสื่อต่างๆ รอบตัวอยู่ในระดับดีมาก  

1.  ร้อยละ 86.08 ของจำนวนนักเรียนที่มีนิสัยรัก
การอ่าน และแสวงหาความร ู ้ด ้วยตนเองจาก
ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่าง ๆ  รอบตัว อยู่
ในระดับดีมาก         

2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  
พูด  เขียน  และตั้งคำถาม เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมอยู่ในระดับดีมาก 

2. ร้อยละ 81.01 ของนักเรียนมีทักษะในการอ่าน  
ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งคำถาม  เพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่ในระดับดีมาก      

3.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้  และนำเสนอผลงาน อยู่ในระดับดีมาก 

3. ร้อยละ  85.44 ของผู ้เร ียนที ่เร ียนรู ้เป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
อยู่ในระดับดีมาก 

4. ร้อยละ 80 องผู้เรียนที่เรียนรู้เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง 
กันอยู่ในระดับดีมาก 

4.  ร้อยละ 82.28 ของนักเรียนที่มีการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู ้  และนำเสนอผลงาน อยู ่ในระดับ        
ดีมาก                



 
 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 

5. ความพึงพอใจห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากกว่า
ร้อยละ 80 

5.  ความพึงพอใจห้องสมุดที ่ให้บริการสื ่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื ้อให้ผู ้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ
มากกว่าร้อยละ 88.61 

 
14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

1. การจดัคอมพวิเตอรไ์วส้ าหรบัใหน้กัเรยีนสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรู้ 
2. เวลาทีใ่ช่ในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆค่อนขา้งน้อย ท ากจิกรรมไดไ้ม่หลากหลาย  
3. การจดักจิกรรมบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรยีนรูต้่างๆ  
4. บรรยากาศแหล่งเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ในหอ้งสมุด                 

15. ผลการบริหารโครงการ  
  ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  

 ครู  จำนวน .....20...... คน นักเรียน .......100................. คน  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ด้านปัจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

   
  3.15 
  3.34 
  3.49 
  3.28  

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
  3.26 
  3.12 
  3.08 
  3.14 
  3.03 

 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

  
   3.23 
   3.35 

 
      ดี 
      ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  
  3.17 
  3.39 
  3.44 

   
      ดี 
      ดี 
      ดี  

รวม (ผลรวมทุกช่อง)   45.47      ดี  

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) =   3.25 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 



 
 

 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ    ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง  
16. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมนิความพงึพอใจโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  
 คร ู จ านวน  …20…  คน  นกัเรยีน  รวม  172  คน รวม ทัง้หมด …192…คน    

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ด้านสภาพแวดล้อม 
1. โครงการห้องสมุด ๓ D เกิดจากสภาพปัญหาและความต้องการอย่าง
ชัดเจนของโรงเรียน 

4.16 มาก 

2. โครงการนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
นิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง และมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 

4.64 

 

มากที่สุด 

3. โครงการนี้ต้องการเน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก  ได้แก่  หนังสือ
และสื่อการเรียนรู้ดี  บรรยากาศดี  บรรณารักษ์ดี และกิจกรรมดี  

4.31 มาก 

4. โครงการนี้ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และฝึกให้
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 

4.47 มากที่สุด 

2. ด้านปัจจัย 

5. โครงการห้องสมุด ๓ D เกิดจากสภาพปัญหาและความต้องการอย่าง
ชัดเจนของโรงเรียน 

4.62 มากที่สุด 

6. ระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการ  มีความเหมาะสม 4.57 มาก 
7. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  มีความเหมาะสม 4.34 มาก 
3. ด้านกระบวนการ 
8. กิจกรรมบรรณารักษ์ดี สามารช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน 
ส่งเสริมให้การใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีภายในโรงเรียน  

4.48 มาก 

9. กิจกรรมบรรยากาศดี สามารพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์และ
บรรยากาศของห้องสมุดให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้             

4.54 มากที่สุด 

10. กิจกรรมหนังสือดี จัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับผู้เรียน  

4.12 มาก 

11. กิจกรรมส่งเสริมเสริมเสริมการเรียนรู้จากการอ่าน การเขียน การฟัง  มี
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอ
ผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.63 มากที่สุด 

12. กิจกรรมตามโครงการนี้ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู  
ผู้ปกครอง   

4.41 มาก 

4. ด้านผลผลิต  

13. โครงการนี้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน  ครู  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4.76 มากที่สุด 



 
 

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
14. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการนี้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.65 มากที่สุด 

15. โครงการนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

4.57 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.51 มากที่สุด 
 

17. สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                                 เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรบัปรุง …………………………  
 

                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน) 
                                          ……20……./…ก.ย.…./……2562…….. 
 
 
 
ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     เหน็ควรทีจ่ะด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหเ้กดิศกัยภาพ 
 
 

ลงช่ือ  
                                 (นายด ารง   ช่วยเรือง) 

     ……23……./…ก.ย.…./……2562… 
ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ………………………………ทราบ…………………………………………………..  
 
                                         ลงช่ือ  

                                     (นางรตันี   ล่ิมพานิช) 
 ……24……./…ก.ย.…./……2562… 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

1.  ช่ือโครงการ   อนุรกัษ์กจิกรรมกลองยาว 
2.  สนองนโยบาย สพฐ  ขอ้ที ่1 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
3.  สนองกลยุทธ ์สพม 13    ขอ้ที ่1 พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีุณธรรม  มคีวามส านึกในความเป็น 
                                     ชาตไิทย ระบอกประชาธปิไตย  และมวีถิชีวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
4. สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ขอ้ที ่3  สง่เสรมิคุณภาพผูเ้รยีนสู่มาตรฐานการศกึษาและพฒันาผูเ้รยีนมี

ความสามารถพเิศษตามศกัยภาพ 
                                ขอ้ที ่4   พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีุณธรรม  จรยิธรรม  มจีติส านึกในความ

เป็นชาตไิทย  ยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตย  และมวีถิชีวีติตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

                                  ขอ้ที ่7  สง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการระดมทรพัยากรจากสงัคม  เพือ่พฒันา
สถานศกึษาเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู้ 

                                   ขอ้ที ่8  เร่งรดัพฒันาความพรอ้มในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และดา้นการ
สือ่สาร เพือ่การเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการ 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                    มาตรฐานที ่1  คุณภาพผูเ้รยีน 
                                   1.2  คุณลกัษณะอนัพึง่ประสงคข์องผูเ้รยีน 
                                         ขอ้ที ่9 มคีุณลกัษณะอนัพึง่ประสงคต์ามหลกัสตูร ตัง้แต่ระดบัดขีึน้ไป 
                                         ขอ้ที ่10 มคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทยมสีว่นร่ามในการ

อนุรกัษ์     
                                                    ประเพณีวฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย การอนุรกัษ์กลองยาว 
                                          ขอ้ที ่13 มภีูมคิุม้กนัต่อสิง่เสพตดิใหโ้ทษและอบายมุข                                                                                                
6. ลกัษณะโครงการ         ใหม่            ตอ่เนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   นางนิวนั  จนัทรพ์ุ่ม 
9. งบประมาณ  ทัง้สิน้    3,000 บาท 
10. ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561-กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์  
      1.  ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิฉบบั พ.ศ. 2542  ก าหนดการศกึษา  3  รปูแบบ คอื   

การศกึษาในระบบ  นอกระบบ  การศกึษาตามอธัยาศยั  เพือ่สนองงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพือ่ใหน้กัเรยีน เก่ง ด ีมคีวามสุข  อยู่ร่วมใน 
สงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข  การอนุรกัษ์ สบืทอดศลิปะวฒันธรรม  กลา้คดิ กลา้ท า กลา้แสดงออก  
ในทางทีถู่กตอ้ง 
 
 



 
 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
      1. แบบประเมนิผลการบรหิารโครงการ 
      2. แบบประเมนิความพงึพอใจ “โครงการอนุรกัษ์กจิกรรมกลองยาว” 
13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1. นกัเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคน 1. นกัเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคน 
เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ด้านคณุภาพ ด้านคณุภาพ 
1. นักเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคนไดม้สี่วน
ร่วมในการจดักจิกรรม   
 2. ประเมินจากผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นกัเรยีนดขีึน้ 

1.รอ้ยละ  100  นกัเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุก
คนไดม้สีว่นร่วมในการจดักจิกรรม   
2. ประเมินจากผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นกัเรยีนดขีึน้รอ้ยละ 65 

 14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
           - 
 15. ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  

นกัเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2   ทุกคน 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. ด้านปัจจยั  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน/ผูเ้กีย่วขอ้ง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสมัพนัธ์ 

 
3.44 
3.69 
3.59 
3.78 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการหรอืกจิกรรม 
2.2 การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด  
2.3 การนิเทศ ก ากบัการด าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ  
2.5 การวเิคราะหแ์ละน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.69 
3.50 
3.72 
3.66 
3.44 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจดักิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 
3.2 วธิกีาร / กจิกรรมทีป่ฏบิตัใินแต่ละขัน้ตอนสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

 
3.31 
3.63 

 
ด ี
ด ี

4. ด้านความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการจดั
กิจกรรม 

4.1 ปฏบิตักิจิกรรมไดค้รบถ้วนตามล าดบัทีก่ าหนด 
4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม / โครงการ 

 
3.66 
3.41 
3.53 

 
ด ี
ด ี
ด ี



 
 

4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 
รวม 50  

เฉล่ียรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.57 ด ี
ค่าเฉลีย่คะแนนการประเมนิผลการบรหิารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.57 
 คะแนนเฉลีย่ 3.00 – 4.00 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ด ี
 คะแนนเฉลีย่ 2.00 – 2.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  พอใช ้
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ตอ้งปรบัปรุง 
     สรุปผลการประเมนิกจิกรรม / โครงการ     ระดบัด ี    ระดบัพอใช ้    ระดบัปรบัปรุง 
16. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมนิความพงึพอใจโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  
นกัเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคน 

ค าถาม ค่าเฉล่ี
ย 

ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน 

    1.1 ดา้นสถานทีใ่นการด าเนินโครงการโรงเรยีนพอเพยีง 4.41 ความพงึพอใจมาก 

    1.2 ดา้นเวลาในแต่ละกจิกรรม 4.25 ความพงึพอใจมาก 
    1.3 ดา้นการอ านวยความสะดวกในการจดักจิกรรม 4 ความพงึพอใจมาก 
    1.4 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ 4.19 ความพงึพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าโครงการ  4.28 ความพงึพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม 

   2.1 กจิกรรมช่วยพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ใฝ่เรยีนรู ้พฒันาชวีติ 4.16 ความพงึพอใจมาก 

   2.2 กจิกรรมช่วยพฒันาอาชพีน าเอาความรูท้ีไ่ดม้าประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนั 3.91 

ความพงึพอใจมาก 

   2.3 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการท างานเป็นหมู่คณะ ท าใหเ้กดิความ
สามคัค ี 3.97 

ความพงึพอใจมาก 

  2.4 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ทอ้งถิน่ 4.31 

ความพงึพอใจมาก 

  2.5 กจิกรรมสง่เสรมิคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพยีง 4.28 ความพงึพอใจมาก 

3. ด้านครแูละบุคลากร 

  3.1 ความร่วมมอืจากครแูละบุคลากร  4.41 ความพงึพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมอืจากผูป้กครองและชุมชน 4.09 ความพงึพอใจมาก 

เฉล่ียรวม 4.19 ความพงึพอใจมาก 
 
สรุปผลการประเมนิความพงึพอต่อการด าเนินงานโครงการ ความพงึพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.19 



 
 

 
สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                             เป็นไปตามเป้าหมาย  
                             ควรปรบัปรุง …………………………  
                                                      

ลงชื่อ …………………….……………ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
                 (นางนิวนั     จนัทรพ์ุ่ม) 
                    16 กนัยายน 2562 
   
ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
              ทราบ เหน็ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 

                                                     ลงชื่อ........................................................  
                                                  (นายด ารง     ช่วยเรอืง) 

                  18 กนัยายน 2562 
 

ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
                 ทราบ 

 
 

                                                       ลงชื่อ …………………………..………………… 
             (นางรตันี        ลิม่พานิช) 
        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
                 18 กนัยายน 2562 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

1.  ช่ือโครงการ   จา้งครแูละบุคลากรสนบัสนุนการจดัการศกึษา 
2.  สนองนโยบาย สพฐ  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
3.  สนองกลยุทธ ์สพม 13    ขอ้ที ่1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบัตามหลกัสตูรและ      
                                     สง่เสรมิ ความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู้ 
4. สนองกลยุทธ ์โรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
                                   2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาแบบมสีว่นร่วม และ
บรหิาร                
                                        จดัการแบบ PDCA และใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 
6. ลกัษณะโครงการ         ใหม่            ตอ่เนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   นางนิวนั  จนัทรพ์ุ่ม 
9. งบประมาณ  ทัง้สิน้    316,701   บาท 
10. ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561-กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์  
        1.  เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ตามมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 

        2.  เพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิส ์วชิาชวีวทิยา และวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นไปอย่างม ี            
            ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

        3.  เพือ่แกปั้ญหาครไูม่เพยีงพอต่อจ านวนนกัเรยีน และครสูอนไม่ตรงสาขาวชิาเอก 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
      1. แบบประเมนิผลการบรหิารโครงการ 
      2. แบบประเมนิความพงึพอใจ “โครงการจา้งครแูละบุคลากรสนับสนุนการจดัการศกึษา” 
13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1. นักเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคน 
2. จา้งลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งครผููส้อน จ านวน  3 คน 

1. นักเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคน 
2. จา้งลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งครผููส้อน จ านวน  3 คน 

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
ด้านคณุภาพ ด้านคณุภาพ 

1. ครอูตัราจา้งจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทัง้ดา้นความรู ้และ
คุณธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
2. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส ์ระดบั 2 
ขึน้ไป  
คดิเป็นรอ้ยละ 93 

1. ครอูตัราจา้งจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทัง้ดา้นความรู ้และ
คุณธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
2. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส ์ระดบั 2 
ขึน้ไป  
คดิเป็นรอ้ยละ 93 



 
 

3. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยา ระดบั 
2 ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 93 
4. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
ระดบั 2 ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 93 

3. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยา ระดบั 
2 ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 93 
4. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
ระดบั 2 ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 93 

 14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
           - 
 15. ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  

 นกัเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ   2     ทุกคน 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. ด้านปัจจยั  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน/ผูเ้กีย่วขอ้ง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสมัพนัธ์ 

 
3.44 
3.69 
3.59 
3.78 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการหรอืกจิกรรม 
2.2 การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด  
2.3 การนิเทศ ก ากบัการด าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ  
2.5 การวเิคราะหแ์ละน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.69 
3.50 
3.72 
3.66 
3.44 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจดักิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 
3.2 วธิกีาร / กจิกรรมทีป่ฏบิตัใินแต่ละขัน้ตอนสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

 
3.31 
3.63 

 
ด ี
ด ี

4. ด้านความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการจดั
กิจกรรม 

4.1 ปฏบิตักิจิกรรมไดค้รบถ้วนตามล าดบัทีก่ าหนด 
4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 

 
3.66 
3.41 
3.53 

 
ด ี
ด ี
ด ี

รวม 50  
เฉล่ียรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.57 ด ี

ค่าเฉลีย่คะแนนการประเมนิผลการบรหิารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.57 
 คะแนนเฉลีย่ 3.00 – 4.00 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ด ี
 คะแนนเฉลีย่ 2.00 – 2.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  พอใช ้
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ตอ้งปรบัปรุง 
     สรุปผลการประเมนิกจิกรรม / โครงการ     ระดบัด ี    ระดบัพอใช ้    ระดบัปรบัปรุง 



 
 

16. การประเมินความพึงพอใจ 
   ผลการประเมนิความพงึพอใจโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  

นกัเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ   2     ทุกคน 
 

ค าถาม ค่าเฉล่ี
ย 

ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน 

    1.1 ดา้นสถานทีใ่นการด าเนินโครงการโรงเรยีนพอเพยีง 4.41 ความพงึพอใจมาก 

    1.2 ดา้นเวลาในแต่ละกจิกรรม 4.25 ความพงึพอใจมาก 
    1.3 ดา้นการอ านวยความสะดวกในการจดักจิกรรม 4 ความพงึพอใจมาก 
    1.4 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ 4.19 ความพงึพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าโครงการ  4.28 ความพงึพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม 

   2.1 กจิกรรมช่วยพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ใฝ่เรยีนรู ้พฒันาชวีติ 4.16 ความพงึพอใจมาก 

   2.2 กจิกรรมช่วยพฒันาอาชพีน าเอาความรูท้ีไ่ดม้าประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนั 3.91 

ความพงึพอใจมาก 

   2.3 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการท างานเป็นหมู่คณะ ท าใหเ้กดิความ
สามคัค ี 3.97 

ความพงึพอใจมาก 

  2.4 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ทอ้งถิน่ 4.31 

ความพงึพอใจมาก 

  2.5 กจิกรรมสง่เสรมิคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพยีง 4.28 ความพงึพอใจมาก 

3. ด้านครแูละบุคลากร 

  3.1 ความร่วมมอืจากครแูละบุคลากร  4.41 ความพงึพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมอืจากผูป้กครองและชุมชน 4.09 ความพงึพอใจมาก 

เฉล่ียรวม 4.19 ความพงึพอใจมาก 
 
สรุปผลการประเมนิความพงึพอต่อการด าเนินงานโครงการ ความพงึพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.19 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                             เป็นไปตามเป้าหมาย  
                             ควรปรบัปรุง …………………………  
                                                      

ลงชื่อ …………………….……………ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
                 (นางนิวนั     จนัทรพ์ุ่ม) 
                    16 กนัยายน 2562 
   
ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
              ทราบ เหน็ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 

                                                     ลงชื่อ........................................................  
                                                  (นายด ารง     ช่วยเรอืง) 

                  18 กนัยายน 2562 
 

ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
                 ทราบ 

 
 

                                                       ลงชื่อ …………………………..………………… 
             (นางรตันี        ลิม่พานิช) 
        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
                 18 กนัยายน 2562 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

1.  ช่ือโครงการ   การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
2.  สนองนโยบาย สพฐ  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
3.  สนองกลยุทธ ์สพม 13    ขอ้ 3 พฒันาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
4. สนองกลยุทธ ์โรงเรียน กลยุทธท์ี ่1 พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพ 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
          มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
                         2.4 ครแูละบุคลากรไดร้บัการพฒันาตามแผนการพฒันาตนเอง (ID Plan) อย่างน้อย 
                              20 ชัว่โมงต่อปี 
6. ลกัษณะโครงการ         ใหม่            ตอ่เนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   นางทศันีย ์สารทพิย ์
9. งบประมาณ  ทัง้สิน้    10,000 บาท 
10. ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561-กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์  

1) เพื่อพฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวชิาชพี มคีวามรูค้วามสามารถ และ
ทกัษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

2) เพื่อใหค้รูและบุคลากรน าความรู้ทีไ่ดร้บัมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กบับุคลากรและ
นกัเรยีน 

3) เพือ่ใหค้รแูละบุคลากรพฒันาตนเองสูม่าตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี 
4) เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานของครแูละบุคลากร 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
      1. แบบประเมนิผลประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
      2. แบบประเมนิผลการบรหิารโครงการ 
      3. แบบประเมนิความพงึพอใจ “โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา” 
13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1. ครแูละบุคลากรในโรงเรยีนทุกคน ผูบ้รหิาร 1 
คน  

1. ครแูละบุคลากรในโรงเรยีนทุกคน ผูบ้รหิาร 1 
คน  

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
ด้านคณุภาพ ด้านคณุภาพ 



 
 

1.  ครูและบุคลากรทุกคนได้รบัการพฒันาตาม
แผนการพัฒนาตนเอง ( ID Plan) และพัฒนา
ตนเองสูม่าตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี
คร ู
2.  ครแูละบุคลากรทุกคนมกีารน าเสนอผลงาน
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และผ่านประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน 

1.  ครูและบุคลากรทุกคนได้รบัการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนาตนเอง ( ID Plan) และพัฒนา
ตนเองสูม่าตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี
คร ู 
รอ้ยละ 100 
2.  ครแูละบุคลากรทุกคนมกีารน าเสนอผลงาน
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และผ่านประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน รอ้ยละ 100 

 14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
           - 
 15. ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ครแูละบุคลากร จ านวน  21  คน ผูบ้รหิาร จ านวน  1 คน รวมทัง้หมด 22 คน 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. ด้านปัจจยั  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน/ผูเ้กีย่วขอ้ง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสมัพนัธ์ 

 
3.44 
3.69 
3.59 
3.78 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการหรอืกจิกรรม 
2.2 การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด  
2.3 การนิเทศ ก ากบัการด าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ  
2.5 การวเิคราะหแ์ละน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.69 
3.50 
3.72 
3.66 
3.44 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจดักิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 
3.2 วธิกีาร / กจิกรรมทีป่ฏบิตัใินแต่ละขัน้ตอนสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

 
3.31 
3.63 

 
ด ี
ด ี

4. ด้านความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการจดั
กิจกรรม 

4.1 ปฏบิตักิจิกรรมไดค้รบถ้วนตามล าดบัทีก่ าหนด 
4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

 
3.66 
3.41 
3.53 

 
ด ี
ด ี
ด ี

รวม 50  
เฉล่ียรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.57 ด ี

 



 
 

 
ค่าเฉลีย่คะแนนการประเมนิผลการบรหิารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.57 
 คะแนนเฉลีย่ 3.00 – 4.00 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ด ี
 คะแนนเฉลีย่ 2.00 – 2.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  พอใช ้
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ตอ้งปรบัปรุง 
     สรุปผลการประเมนิกจิกรรม / โครงการ     ระดบัด ี    ระดบัพอใช ้    ระดบัปรบัปรุง 
 
16. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมนิความพงึพอใจโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  
ครแูละบุคลากร จ านวน  21  คน ผูบ้รหิาร จ านวน  1 คน รวมทัง้หมด 22 คน 

ค าถาม ค่าเฉล่ี
ย 

ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน 

    1.1 ดา้นสถานทีใ่นการด าเนินโครงการโรงเรยีนพอเพยีง 4.41 ความพงึพอใจมาก 

    1.2 ดา้นเวลาในแต่ละกจิกรรม 4.25 ความพงึพอใจมาก 
    1.3 ดา้นการอ านวยความสะดวกในการจดักจิกรรม 4 ความพงึพอใจมาก 
    1.4 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ 4.19 ความพงึพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าโครงการ  4.28 ความพงึพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม 

   2.1 กจิกรรมช่วยพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ใฝ่เรยีนรู ้พฒันาชวีติ 4.16 ความพงึพอใจมาก 

   2.2 กจิกรรมช่วยพฒันาอาชพีน าเอาความรูท้ีไ่ดม้าประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนั 3.91 

ความพงึพอใจมาก 

   2.3 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการท างานเป็นหมู่คณะ ท าใหเ้กดิความ
สามคัค ี 3.97 

ความพงึพอใจมาก 

  2.4 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ทอ้งถิน่ 4.31 

ความพงึพอใจมาก 

  2.5 กจิกรรมสง่เสรมิคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพยีง 4.28 ความพงึพอใจมาก 

3. ด้านครแูละบุคลากร 

  3.1 ความร่วมมอืจากครแูละบุคลากร  4.41 ความพงึพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมอืจากผูป้กครองและชุมชน 4.09 ความพงึพอใจมาก 

เฉล่ียรวม 4.19 ความพงึพอใจมาก 
 
สรุปผลการประเมนิความพงึพอต่อการด าเนินงานโครงการ ความพงึพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.19 



 
 

 
สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                             เป็นไปตามเป้าหมาย  
                             ควรปรบัปรุง …………………………  
                                                      

ลงชื่อ …………………….……………ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
                 (นางนิวนั     จนัทรพ์ุ่ม) 
                    16 กนัยายน 2562 
   
ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
              ทราบ เหน็ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 

                                                     ลงชื่อ................. .......................................  
                                                  (นางนิวนั จนัทรพ์ุม่) 

                  18 กนัยายน 2562 
 

ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
                 ทราบ 

 
 

                                                       ลงชื่อ …………………………..………………… 
             (นางรตันี        ลิม่พานิช) 
        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
                 18 กนัยายน 2562 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

1.  ช่ือโครงการ   การพฒันาระบบกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
2.  สนองนโยบาย สพฐ  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
3.  สนองกลยุทธ ์สพม 13    ขอ้ 3 พฒันาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
4. สนองกลยุทธ ์โรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
                                   2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาแบบมสีว่นร่วม และ
บรหิาร                
                                        จดัการแบบ PDCA และใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 
6. ลกัษณะโครงการ         ใหม่            ตอ่เนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   นางนิวนั  จนัทรพ์ุ่ม 
9. งบประมาณ  ทัง้สิน้    8,000  บาท 
10. ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561-กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์  
       1.  เพ่ือพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       2.  เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
       3.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจการดำเนินงาน
ของผลกลุ่มบริหารงานบุคคล 
12. วิธีการประเมินโครงการ  
      1. แบบประเมนิผลการบรหิารโครงการ 
      2. แบบประเมนิความพงึพอใจ “โครงการพฒันาระบบกลุ่มบรหิารงานบุคคล” 
      3. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานกลุ่มบรหิารงานบุคล 

13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
1. ทุกงานในของกลุ่มบรหิารงานบุคคลมกีารบรหิารงาน
อย่างเป็นระบบ 
2. ครแูละบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน ผูป้กครอง 
และชุมชนมคีวามพงึพอใจการด าเนินงานของผลกลุ่ม
บรหิารงานบุคคล 

1. ทุกงานในของกลุ่มบรหิารงานบุคคลมกีารบรหิารงาน
อย่างเป็นระบบ 
2. ครแูละบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน ผูป้กครอง 
และชุมชนมคีวามพงึพอใจการด าเนินงานของผลกลุ่ม
บรหิารงานบุคคล 

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
ด้านคณุภาพ ด้านคณุภาพ 



 
 

1. กลุ่มบรหิารงานบุคคลมรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพ
ของสถานศกึษาแบบมส่ีวนร่วมและบรหิารจดัการแบบ 
PDCA และใชโ้รงเรยีนเป็นฐานอยู่ในระดบัคุณภาพยอด
เยีย่ม 
2. มกีารจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ ขอ้มลูของกลุ่ม
บรหิารงานบุคคลเป็นระบบ  
3. ครแูละบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน ผูป้กครอง 
และชุมชนมคีวามพงึพอใจการด าเนินงานของผลกลุ่ม
บรหิารงานบุคคล 

1. กลุ่มบรหิารงานบุคคลมรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพ
ของสถานศกึษาแบบมส่ีวนร่วมและบรหิารจดัการแบบ 
PDCA และใชโ้รงเรยีนเป็นฐานอยู่ในระดบัคุณภาพยอด
เยีย่ม 
2. มกีารจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ ขอ้มลูของกลุ่ม
บรหิารงานบุคคลเป็นระบบ ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
3. ครแูละบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน ผูป้กครอง 
และชุมชนมคีวามพงึพอใจการด าเนินงานของผลกลุ่ม
บรหิารงานบุคคล ในระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 80 

 14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
           - 
 15. ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ครแูละบุคลากร จ านวน  21  คน ผูบ้รหิาร จ านวน  1 คน รวมทัง้หมด 22 คน 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. ด้านปัจจยั  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน/ผูเ้กีย่วขอ้ง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสมัพนัธ์ 

 
3.44 
3.69 
3.59 
3.78 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการหรอืกจิกรรม 
2.2 การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด  
2.3 การนิเทศ ก ากบัการด าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ  
2.5 การวเิคราะหแ์ละน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.69 
3.50 
3.72 
3.66 
3.44 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจดักิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 
3.2 วธิกีาร / กจิกรรมทีป่ฏบิตัใินแต่ละขัน้ตอนสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

 
3.31 
3.63 

 
ด ี
ด ี

4. ด้านความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการจดั
กิจกรรม 

4.1 ปฏบิตักิจิกรรมไดค้รบถ้วนตามล าดบัทีก่ าหนด 
4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 

 
3.66 
3.41 
3.53 

 
ด ี
ด ี
ด ี

รวม 50  
เฉล่ียรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.57 ด ี

 



 
 

 
ค่าเฉลีย่คะแนนการประเมนิผลการบรหิารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.57 
 คะแนนเฉลีย่ 3.00 – 4.00 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ด ี
 คะแนนเฉลีย่ 2.00 – 2.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  พอใช ้
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ตอ้งปรบัปรุง 
     สรุปผลการประเมนิกจิกรรม / โครงการ     ระดบัด ี    ระดบัพอใช ้    ระดบัปรบัปรุง 
 
16. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมนิความพงึพอใจโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  
ครแูละบุคลากร จ านวน  21  คน ผูบ้รหิาร จ านวน  1 คน รวมทัง้หมด 22 คน 

ค าถาม ค่าเฉล่ี
ย 

ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน 

    1.1 ดา้นสถานทีใ่นการด าเนินโครงการโรงเรยีนพอเพยีง 4.41 ความพงึพอใจมาก 

    1.2 ดา้นเวลาในแต่ละกจิกรรม 4.25 ความพงึพอใจมาก 
    1.3 ดา้นการอ านวยความสะดวกในการจดักจิกรรม 4 ความพงึพอใจมาก 
    1.4 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ 4.19 ความพงึพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าโครงการ  4.28 ความพงึพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม 

   2.1 กจิกรรมช่วยพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ใฝ่เรยีนรู ้พฒันาชวีติ 4.16 ความพงึพอใจมาก 

   2.2 กจิกรรมช่วยพฒันาอาชพีน าเอาความรูท้ีไ่ดม้าประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนั 3.91 

ความพงึพอใจมาก 

   2.3 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการท างานเป็นหมู่คณะ ท าใหเ้กดิความ
สามคัค ี 3.97 

ความพงึพอใจมาก 

  2.4 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ทอ้งถิน่ 4.31 

ความพงึพอใจมาก 

  2.5 กจิกรรมสง่เสรมิคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพยีง 4.28 ความพงึพอใจมาก 

3. ด้านครแูละบุคลากร 

  3.1 ความร่วมมอืจากครแูละบุคลากร  4.41 ความพงึพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมอืจากผูป้กครองและชุมชน 4.09 ความพงึพอใจมาก 

เฉล่ียรวม 4.19 ความพงึพอใจมาก 
 
สรุปผลการประเมนิความพงึพอต่อการด าเนินงานโครงการ ความพงึพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.19 



 
 

 
สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                             เป็นไปตามเป้าหมาย  
                             ควรปรบัปรุง …………………………  
                                                      

ลงชื่อ …………………….……………ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
                 (นางนิวนั     จนัทรพ์ุ่ม) 
                    16 กนัยายน 2562 
   
ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
              ทราบ เหน็ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 

                                                     ลงชื่อ........................................................  
                                                  (นายด ารง     ช่วยเรอืง) 

                  18 กนัยายน 2562 
 

ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
                 ทราบ 

 
 

                                                       ลงชื่อ …………………………..………………… 
             (นางรตันี        ลิม่พานิช) 
        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
                 18 กนัยายน 2562 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 
2. สนองนโยบาย สพฐ ข้อ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13 ข้อที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 2. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มฐ.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา   

6. ลักษณะโครงการ            ใหม่                ต่อเนื่อง  
7. หน่วยงานที่รับผดิชอบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดำรง   ช่วยเรือง 
9. งบประมาณทั้งสิ้น  100,000  บาท 
10. ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
11. วัตถุประสงค์   

          1. เพื่อให้ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
         2. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
         3. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4. เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน 
5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ 
6. เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวก

เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
7.  เพ่ือให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ   
8. เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน

คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
9. เพ่ือให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาโดย

สามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจำเป็น 
10. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีเครือข่ายเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้งระดับโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมินโครงการผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
2. แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 



 
 

13. ผลการดำเนนิงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดข้ึนจริง 

ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
ด้านปริมาณ 
1.สำนักงานวิชาการมีวัสดุเพียงพอในการบริหารงาน
วิชาการและสามารถให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้ทั่วถึง 
2. มีข้อมูลนักเรียนจำนวน 180  คน 
3. มีเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษา 
  จำนวน 5 เล่ม 
4 .มีบริการงานแนะแนวอย่างทั่วถึง 
5. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

1. สำนักงานวิชาการมีวัสดุเพียงพอในการบริหารงาน
วิชาการและสามารถให้บริการแก่ครู และนักเรียนได้ทั่วถึง 
2. มีข้อมูลนักเรียนจำนวน 180 คน     
3. นักเรียนได้รับบริการงานแนะแนวอย่างทั่วถึง และเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
4. มีเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม 
5. ห้องเรียนมีมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1.ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา อยู่ในระดับดี 
2.สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบบริหารงาน
และพัฒนาองค์กร 
อย่างเป็นระบบครบวงจร อยู่ในระดับดี 
3.นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจและให้
ความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับด ีร้อยละ 80 

1.ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา อยู่ในระดับดี 
2.สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบบริหารงาน
และพัฒนาองค์กร 
อย่างเป็นระบบครบวงจร อยู่ในระดับดี 
3.นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจและให้
ความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับด ีร้อยละ87 

 
 
 
 15. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
…………………………………………. 
16. ผลการบริหารโครงการ  

ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน 18  คน นักเรียน  50 คน อื่น ๆ ผู้ปกครอง  20  คน  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
2.55 
3.26 
3.42 
3.44 

 
พอใช้ 

ดี 
ด 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตาม โครงการหรือกิจกรรม 

 
3.11 

 
ดี 



 
 

2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  

3.16 
2.58 
2.72 
3.11 

ดี 
พอใช้ 
พอใช้ 

ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

 
3.47 
3.18 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
3.36 
3.19 
3.27 

 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 43.82  

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ  
(คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.13⁄ระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ      ระดับดี   ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 

 
 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
   งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีน้อยเกินไป ควรเพิ่มงบประมาณให้มากข้ึน และควรจัดสรรบุคลากรให้   
   เพียงพอและเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                         เป็นไปตามเป้าหมาย  
                       ควรปรับปรุง …………………………  
  
                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นายดำรง   ช่วยเรือง) 
   …………./…………./…………. 
 
ความเห็นหัวหน้าฝ่าย……………… 



 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ ………………………………. 
(………………………….) 

…………./…………./………….. 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงช่ือ ………………………………. 

(นางรัตนี  ลิ่มพานิช.) 
…………./…………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

 
1. ช่ือโครงการ   การสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชน      
2. สนองนโยบาย สพฐ         มาตรฐานข้อที่ 5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา       
3. สนองกลยุทธ ์สพม 13     การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลยุทธ์ที่ 1 

เสริมความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียน       
4. สนองกลยุทธ ์โรงเรียน     ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพของการการจัดการศึกษา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                             มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. ลกัษณะโครงการ                       ใหม่                     ตอ่เนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ               งานบรหิารวชิาการ 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ                 นางจนิตนา    ช่วยเรอืง 
9. งบประมาณทัง้ส้ิน                     1,500  บาท  
10. ระยะเวลาด าเนินงาน                ตุลาคม 2561 - กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์  

           ผลผลิต  
เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทาง

จิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 
 ผลลัพธ์ 

เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทาง
จิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นร้อยละ 100 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
    ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 178 คน 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 178 คน 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมโครงการได้เสริม
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 

 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมโครงการได้เสริม
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 



 
 

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
จิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้
เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อ่ืนร้อยละ 100 

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
จิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้
เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อ่ืนร้อยละ 100 

 
14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
         - 
15. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน .....20...... คน นักเรียน .......100................. คน  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ด้านปัจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

   
  3.25 
  3.00 
  3.45 
  3.15  

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
  3.51 
  3.19 
  3.08 
  3.14 
  3.29 

 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

  
   3.10 
   3.05 

 
      ดี 
      ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  
  3.17 
  3.06 
  3.40 

   
      ดี 
      ดี 
      ดี  

รวม (ผลรวมทุกช่อง)   44.84      ดี  

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) =   3.20 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ    ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง  
16  ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  



 
 

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

มีจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมและรู้จักปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 

4.16 ความพึงพอใจมาก 

ได้ฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4.11 ความพึงพอใจมาก 
มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม 4.20 ความพึงพอใจมาก 
กิจกรรมนี้เป็นงานจิตอาสาที่ทำให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนายกระดับจิตใจ 4.10 ความพึงพอใจมาก 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการนี้ 4.12 ความพึงพอใจมาก 
รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการนี้ 4.22 ความพึงพอใจมาก 
การประสานงานและอำนวยความสะดวก 4.05 ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดโครงการ 4.06 ความพึงพอใจมาก 
เฉลี่ยรวม 4.12 ความพึงพอใจมาก 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12  
 

17. สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                                 เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรบัปรุง …………………………  
 

                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
  (นางจินตนา   ช่วยเรือง) 
                                          ……20……./…ก.ย.…./……2562…….. 
ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     เหน็ควรทีจ่ะด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหเ้กดิศกัยภาพ 
 

ลงช่ือ  
                                 (นายด ารง ช่วยเรือง) 

     ……23……./…ก.ย.…./……2562… 
 
 
ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ………………………………ทราบ…………………………………………………..  
                                         ลงช่ือ  

                                     (นางรตันี  ล่ิมพานิช) 
 ……24……./…ก.ย.…./……2562… 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
2. สนองนโยบาย สพฐ ข้อที่ .มาตราฐานที่ 1 ข้อที่1.10 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13 ข้อที่ .2 
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ ....1.... 

ข้อ 2 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     5.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มศีกัยภาพ 

     6.ลักษณะโครงการ            ใหม่                   ต่อเนือ่ง  
     7.หน่วยงานที่รบัผิดชอบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
     8. ผู้รับผิดชอบโครงการ. นางจารุ   สทุธิปรชีานนท ์
     9. งบประมาณทั้งสิน้ …………1,500…………………บาท 

10.ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 
11.วัตถุประสงค์   

ผลผลิต 
          1.นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ผลลัพธ์ 
         1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพคนละ 1 อาชีพต่อปีการศึกษา 

12.วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมินนักเรียน ฝ่าย งาน โครงการผลการดำเนนิงานตาม 

มาตรฐาน ที่1 ข้อที่ 1.10 
      13.ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดข้ึนจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ร้อยละ100 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 
ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 

นักเรียน มีอาชีพ คนละ 1 อาชีพต่อปี
การศึกษา 

ร้อยละ100 นักเรียน มีอาชีพ คนละ 1 อาชีพต่อ
ปีการศึกษา 

14.ข้อเสนอแนะในการดำเนนิโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
     เห็นควรจัดงบประมาณเพ่ิมในปีต่อไป 
15. ผลการบริหารโครงการ  
ครู จำนวน 20  คน   นักเรียน  รวม  175  คน ผู้ปกครอง ....-..คน ชุมชน ...-....คน รวมทั้งหมด 195  คน   



รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
3.58 
3.72 
3.43 
3.08 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
3.58 
3.22 
3.30 
3.58 
3.08 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

 
3.72 
3.08 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
2.86 
3.58 
3.65 

 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.39 ดี 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.39 

 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
      สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ       ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 
6. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
ครู  จำนวน 20 คน   นักเรียน รวม  175   คน ผู้ปกครอง .....คน ชุมชน .....คน รวมทั้งหมด 195 คน  

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 4.42 ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.25 ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.20 ความพึงพอใจมาก 



    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 4.20 
ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.30 
ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม  
 

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 
4.16 

ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนานำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 4.42 

ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 3.97 

ความพึงพอใจมาก 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น 4.31 

ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.28 ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  
4.41 

ความพึงพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 4.10 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 
4.59 

ความพึงพอใจมาก 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 
 
 
 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                               เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  
  
                                               ลงช่ือ …………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ       
                                                         ( นางจารุ สุทธิปรีชานนท์ ) 
                                             ……20……./…มึ.ค.………./……63……. 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
ทราบ เห็นควรดำเนินกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

.
/
… 



       
    

ลงช่ือ ……………………………….               
  (นายดำรง  ช่วยเรือง) 

                  ……20…./………มี.ค.…./…63……….. 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
ทราบ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงช่ือ ………………………………. 

(นางรัตนี  ลิ่มพานิช.) 
………20…./……,มี.ค..……./……63…….. 

 
 

 

 

 

  



 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

4. ชื่อโครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. สนองนโยบาย สพฐ ข้อที่ .มาตราฐานที่ 2 ข้อที่2.2 

นโยบายที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6. สนองกลยุทธ์ สพม 13 ข้อที่ .2 
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ ....1.... 

ข้อ 2 นโยบายที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     5.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ข้อ 2 กระบวนการบริหารลารจดัการ 

     6.ลักษณะโครงการ            ใหม่                   ต่อเนือ่ง  
     7.หน่วยงานที่รบัผิดชอบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
     8. ผู้รับผิดชอบโครงการ. นางจารุ   สทุธิปรชีานนท ์
     9. งบประมาณทั้งสิน้ …………424,712…………………บาท 

10.ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 
11.วัตถุประสงค์   

ผลผลิต 
          1.เพ่ือให้กลุ่มบริหารงบประมาณบริหารจัดการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ 
         1. กลุ่มบริหารงบประมาณมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบริหาร
จัดการแบบ PDCA และใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

12.วิธีการประเมินโครงการ  
2. แบบประเมินนักเรียน ฝ่าย งาน โครงการผลการดำเนนิงานตาม 

มาตรฐาน ที่1 ข้อที่ 1.10 
      13.ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดข้ึนจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

ร้อยละ100 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 



โรงเรียนบริหารจัดการกลุ่มบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ร้อยละ100โรงเรียนบริหารจัดการกลุ่มบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

14.ข้อเสนอแนะในการดำเนนิโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
     เห็นควรจัดงบประมาณเพ่ิมในปีต่อไป 
15. ผลการบริหารโครงการ  
ครู จำนวน 20  คน   นักเรียน  รวม  175  คน ผู้ปกครอง ....-..คน ชุมชน ...-....คน รวมทั้งหมด 195  คน   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 จำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินการโครงการมีความเหมาะสมและ 
     เพียงพอ 
1.2 คณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วยผู้บริหารครูและบุคลากร 
1.3 การได้รับงบประมาณสนับสนุนจาหน่วยงานต้นสังกัด 
1.4 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ 
1.5 อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสมและ 
     เพียงพอ 

 
4.71 

 
4.81 
4.86 
4.76 
4.81 

 

 
ดี 
 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การวางแผนดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
2.3 วิธีการ/กรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 
2.4 การนิเทศติดตามดำเนินงานแต่ละกิจกรรม  
2.5 ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน  

4.76 
 

4.71 
4.86 
4.90 
4.81 

ดี 
 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านการให้บริการ 
3.1 ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 
3.2 ให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
3.3 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
3.4 ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 
3.5 ภาพรวมองการใช้งานระบบงบประมาณ 

 
4.90 
4.81 
4.86 
4.90 
4.81 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 4.80 ดี 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 4.80 

 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
      สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ       ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
7. การประเมินความพึงพอใจ 



   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
ครู  จำนวน 20 คน   นักเรียน รวม  175   คน ผู้ปกครอง .....คน ชุมชน .....คน รวมทั้งหมด 195 คน  

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2. ด้านโรงเรียน   

    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 4.42 ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.25 ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.20 ความพึงพอใจมาก 

    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 4.20 
ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.30 
ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม  
 

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 
4.16 

ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนานำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 4.42 

ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 3.97 

ความพึงพอใจมาก 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น 4.31 

ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.28 ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  
4.41 

ความพึงพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 4.10 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 
4.59 

ความพึงพอใจมาก 

  

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.59 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                               เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  
  
                                               ลงช่ือ …………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ       
                                                         ( นางจารุ สุทธิปรีชานนท์ ) 
                                             ……20……./…มึ.ค.………./……63……. 

.
/
… 



ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
ทราบ เห็นควรดำเนินกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
       
 
                                               ลงช่ือ …………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ       
                                                         ( นางจารุ สุทธิปรีชานนท์ ) 

                  ……20…./………มี.ค.…./…63……….. 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
ทราบ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงช่ือ ………………………………. 

(นางรัตนี  ลิ่มพานิช.) 
………20…./……,มี.ค..……./……63…….. 

 
 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

 
1. ช่ือโครงการ   พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้โครงงานเป็นฐาน      
2. สนองนโยบาย สพฐ         ข้อที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร        
3. สนองกลยุทธ ์สพม 13     ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนมี 

              ความสามารถตามศักยภาพ       
4. สนองกลยุทธ ์โรงเรียน     ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพของการการจัดการศึกษา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                             มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. ลกัษณะโครงการ                       ใหม่                     ตอ่เนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ               งานบรหิารวชิาการ 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ                 นางจนิตนา    ช่วยเรอืง 
9. งบประมาณทัง้ส้ิน                     17,000  บาท  
10. ระยะเวลาด าเนินงาน                ตุลาคม 2561 - กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์  

             ผลผลิต  
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

ร้อยละ 65  
2. เพ่ือยกระดับผลการประเมินผลคุณภาพทางการศึกษาด้วยข้อสอบกลางวิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
3. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 และ 6 ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561  
4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้อย่างสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
5. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

12. วิธีการประเมินโครงการ  
แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

    ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  



 
 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 65 ขึ้นไป 
.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ระดับประเทศ 
3 .นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่าง
สร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
4. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.1- ม.6, มีผลสำฤทธิ์
ทางการเรียนมากกว่า 2 ร้อยละ  86.45 
2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET (ชั้น  ม. 3 และ ม.6) ร้อยละ34.37  
3 ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ร้อยละ 100 
4. เกียรติบัตร เหรียญรางวัลของนักเรียนจากการ
ประกวดแข่งขันในที่ต่างๆร้อยละ 70 
5.  ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรียน 1 คน 1 โครงงาน
ร้อยละ 85 
 

ด้านคุณภาพ 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
 3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่าง
สร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
4 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 

 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
 3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่าง
สร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
  4 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 

 
14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
         ในการจดักจิกรรมควรมงีบประมาณใหเ้พยีงพอ 
15. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน .....20...... คน นักเรียน .......100................. คน  



 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ด้านปัจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

   
  3.15 
  3.00 
  3.29 
  3.15  

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
  3.51 
  3.15 
  3.08 
  3.14 
  3.03 

 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

  
   3.00 
   3.05 

 
      ดี 
      ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  
  3.17 
  3.05 
  3.20 

   
      ดี 
      ดี 
      ดี  

รวม (ผลรวมทุกช่อง)   43.97      ดี  

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) =   3.14 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ    ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง  
 
 

16  ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
  

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดีขึ้น 4.16 ความพึงพอใจมาก 
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.11 ความพึงพอใจมาก 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ 4.12 ความพึงพอใจมาก 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการนำเสนอเชิงวิชาการ 4.10 ความพึงพอใจมาก 
นักเรียนได้ฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.12 ความพึงพอใจมาก 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกความอดทน 4.17 ความพึงพอใจมาก 



 
 

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกกลุ่ม 4.05 ความพึงพอใจมาก 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครู 4.06 ความพึงพอใจมาก 
นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ได้ 4.09 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.11 ความพึงพอใจมาก 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11  
 

17. สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                                 เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรบัปรุง …………………………  
 

                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
  (นางจินตนา   ช่วยเรือง) 
                                          ……20……./…ก.ย.…./……2562…….. 
ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     เหน็ควรทีจ่ะด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหเ้กดิศกัยภาพ 
 

ลงช่ือ  
                                 (นายด ารง ช่วยเรือง) 

     ……23……./…ก.ย.…./……2562… 
ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ………………………………ทราบ…………………………………………………..  
                                         ลงช่ือ  

                                     (นางรตันี  ล่ิมพานิช) 
 ……24……./…ก.ย.…./……2562… 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

1.  ช่ือโครงการ   โครงการค่ายแลกเปลีย่นเรยีนรูส้งัคมพหุวฒันธรรม 
2.  สนองนโยบาย สพฐ  ขอ้ 1.2.3 การยอมรบัทีจ่ะอยู่รวมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
3.  สนองกลยุทธ ์สพม 13    ขอ้ 2 ขยายโอกาสเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีุณภาพและเสมอภาค 
4. สนองกลยุทธ ์โรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
                                   2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาแบบมสีว่นร่วม และ
บรหิาร                
                                        จดัการแบบ PDCA และใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 
6. ลกัษณะโครงการ          ใหม่             ต่อเนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   นายสุกติติ ์  กุมุดา 
9. งบประมาณ  ทัง้สิน้    2,000  บาท 
10. ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์  
 ด้านผลผลิต เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ด้านผลลัพธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
12. วิธีการประเมินโครงการ  
 ผลผลิต นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันในในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมคีวามสุข 
 ผลลัพธ์ นกัเรยีนแต่ละระดบัชัน้ไดร้วมกลุ่มและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดทีีจ่ะน าไปสูก่ารอยู่ร่วมกะ
นอย่างมคีวามสุข 
13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ด้านผลผลิต ด้านผลลัพธ์ 

1. นกัเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคน 1. นกัเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคน 

ด้านคณุภาพ ด้านคณุภาพ 

1. นกัเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคนอยู่อย่าง

มคีวามสุข 

1. นกัเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคนอยู่อย่าง

มคีวามสุข 

  
 
14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 



 
 

           - 
 15. ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ครแูละบุคลากร จ านวน  21  คน ผูบ้รหิาร จ านวน  1 คน รวมทัง้หมด 22 คน 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. ด้านปัจจยั  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน/ผูเ้กีย่วขอ้ง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสมัพนัธ์ 

 
3.44 
3.69 
3.59 
3.78 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการหรอืกจิกรรม 
2.2 การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด  
2.3 การนิเทศ ก ากบัการด าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ  
2.5 การวเิคราะหแ์ละน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
3.69 
3.50 
3.72 
3.66 
3.44 

 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจดักิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 
3.2 วธิกีาร / กจิกรรมทีป่ฏบิตัใินแต่ละขัน้ตอนสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

 
3.31 
3.63 

 
ด ี
ด ี

4. ด้านความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการจดั
กิจกรรม 

4.1 ปฏบิตักิจิกรรมไดค้รบถ้วนตามล าดบัทีก่ าหนด 
4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 

 
3.66 
3.41 
3.53 

 
ด ี
ด ี
ด ี

รวม 50  
เฉล่ียรวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.57 ด ี

 
 
ค่าเฉลีย่คะแนนการประเมนิผลการบรหิารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.57 
 คะแนนเฉลีย่ 3.00 – 4.00 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ด ี
 คะแนนเฉลีย่ 2.00 – 2.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  พอใช ้
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.99 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั  ตอ้งปรบัปรุง 
     สรุปผลการประเมนิกจิกรรม / โครงการ     ระดบัด ี    ระดบัพอใช ้    ระดบัปรบัปรุง 
 
 
16. การประเมินความพึงพอใจ 



 
 

   ผลการประเมนิความพงึพอใจโครงการผูต้อบแบบสอบถาม  
นกัเรยีน จ านวน  165  คน  

ค าถาม ค่าเฉล่ี
ย 

ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน 

    1.1 ดา้นสถานทีใ่นการด าเนินโครงการโรงเรยีนพอเพยีง 4.41 ความพงึพอใจมาก 

    1.2 ดา้นเวลาในแต่ละกจิกรรม 4.25 ความพงึพอใจมาก 
    1.3 ดา้นการอ านวยความสะดวกในการจดักจิกรรม 4 ความพงึพอใจมาก 
    1.4 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ 4.19 ความพงึพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าโครงการ  4.28 ความพงึพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม 

   2.1 กจิกรรมช่วยพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ใฝ่เรยีนรู ้พฒันาชวีติ 4.16 ความพงึพอใจมาก 

   2.2 กจิกรรมช่วยพฒันาอาชพีน าเอาความรูท้ีไ่ดม้าประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนั 3.91 

ความพงึพอใจมาก 

   2.3 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการท างานเป็นหมู่คณะ ท าใหเ้กดิความ
สามคัค ี 3.97 

ความพงึพอใจมาก 

  2.4 กจิกรรมช่วยสง่เสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ทอ้งถิน่ 4.31 

ความพงึพอใจมาก 

  2.5 กจิกรรมสง่เสรมิคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพยีง 4.28 ความพงึพอใจมาก 

3. ด้านครแูละบุคลากร 

  3.1 ความร่วมมอืจากครแูละบุคลากร  4.41 ความพงึพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมอืจากผูป้กครองและชุมชน 4.09 ความพงึพอใจมาก 

เฉล่ียรวม 4.19 ความพงึพอใจมาก 
 
สรุปผลการประเมนิความพงึพอต่อการด าเนินงานโครงการ ความพงึพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.19 

 
 
 
 
 
 
 
สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  



 
 

                             เป็นไปตามเป้าหมาย  
                             ควรปรบัปรุง …………………………  
                                                      

 
ลงชื่อ …………………….……………ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

                 (นายสุกติต ์  กมุุดา) 
                    16 กนัยายน 2562 
   
ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
              ทราบ เหน็ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 

                                                     ลงชื่อ........................................................  
                                                  (นายด ารง     ช่วยเรอืง) 

                  18 กนัยายน 2562 
 

ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
                 ทราบ 

 
 

                                                       ลงชื่อ …………………………..………………… 
             (นางรตันี        ลิม่พานิช) 
        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
                 18 กนัยายน 2562 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1. ชื่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบามุข 
2. สนองนโยบาย สพฐ ข้อที่ .มาตราฐานที่ 1 ข้อที่ 2.1 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
3. สนองกลยุทธ์ สพม 13 ข้อที่ 2 
4. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่   2 

ข้อ 2 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     5.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มศีกัยภาพ 

     6.ลักษณะโครงการ            ใหม่                   ต่อเนือ่ง  
     7.หน่วยงานที่รบัผิดชอบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
     8. ผู้รับผิดชอบโครงการ. นายสุกิตติ์  กูมุดา 
     9. งบประมาณทั้งสิน้ …………2,000…………………บาท 

10.ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 
11.วัตถุประสงค์   

          1.เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน  
             เหตุทะเลาะวิวาท 

12.วิธีการประเมินโครงการ  
1. แบบประเมินนักเรียน ฝ่าย งาน โครงการผลการดำเนนิงานตาม 

มาตรฐาน ที่1 ข้อที่ 2.1 
      13.ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดข้ึนจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1.เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอด
จากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การ
พนัน  เหตุทะเลาะวิวาท 

1.ร้อยละ100โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอด
จากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน  
เหตุทะเลาะวิวาท 
 
 
 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1.สถานศึกษาปลอดจากปัญหายาเสพติด 
สื่อลามกอนาจาร การพนัน  เหตุทะเลาะ
วิวาท 

1.ร้อยละ100สถานศึกษาปลอดจากปัญหายาเสพ
ติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน  เหตุทะเลาะ
วิวาท 

14.ข้อเสนอแนะในการดำเนนิโครงการในปีงบประมาณต่อไป 



     เห็นควรจัดงบประมาณเพ่ิมในปีต่อไป 
15. ผลการบริหารโครงการ  
ครู จำนวน 20  คน   นักเรียน  รวม  175  คน ผู้ปกครอง ....-..คน ชุมชน ...-....คน รวมทั้งหมด 195  คน   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านปัจจัย  
1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

 
3.58 
3.72 
3.43 
3.08 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
3.58 
3.22 
3.30 
3.58 
3.08 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

 
3.72 
3.08 

 
ดี 
ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
2.86 
3.58 
3.65 

 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 3.39 ดี 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.39 

 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
      สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ       ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 
6. การประเมินความพึงพอใจ 

   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
ครู  จำนวน 20 คน   นักเรียน รวม  175   คน ผู้ปกครอง .....คน ชุมชน .....คน รวมทั้งหมด 195 คน  

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโรงเรียน   



    1.1 ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 4.42 ความพึงพอใจมาก 

    1.2 ด้านเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.25 ความพึงพอใจมาก 

    1.3 ด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.20 ความพึงพอใจมาก 

    1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 4.20 
ความพึงพอใจมาก 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ  4.30 
ความพึงพอใจมาก 

2. ด้านกิจกรรม  
 

   2.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 
4.16 

ความพึงพอใจมาก 

   2.2 กิจกรรมช่วยพัฒนานำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 4.42 

ความพึงพอใจมาก 

   2.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความ
สามัคคี 3.97 

ความพึงพอใจมาก 

  2.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น 4.31 

ความพึงพอใจมาก 

  2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.28 ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านครูและบุคลากร   

  3.1 ความร่วมมือจากครูและบุคลากร  
4.41 

ความพึงพอใจมาก 

  3.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 4.10 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 
4.59 

ความพึงพอใจมาก 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.59 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการนี้  
                               เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรับปรุง …………………………  

 
                                               ลงช่ือ …………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ       
                                                         ( นายสุกิตติ์ กูมุดา) 
                                             ……20……./…มึ.ค.………./……63……. 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
ทราบ เห็นควรดำเนินกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
       

    

.
/
… 



ลงช่ือ ……………………………….               
  (นาง นิวัน จันทร์พุ่ม) 

                  ……20…./………มี.ค.…./…63……….. 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
ทราบ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงช่ือ ………………………………. 

(นางรัตนี  ลิ่มพานิช.) 
………20…./……,มี.ค..……./……63…….. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

 
1. ช่ือโครงการ   พัฒนาอาคารสถานที่      
2. สนองนโยบาย สพฐ         มาตรฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ

ผู้บริหาร       
3. สนองกลยุทธ ์สพม 13      
4. สนองกลยุทธ ์โรงเรียน     ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพของการการจัดการศึกษา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                             มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. ลกัษณะโครงการ                       ใหม่                     ตอ่เนื่อง  
7. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ               งานบรหิารทัว่ไป 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ                 นางจนิตนา    ช่วยเรอืง 
9. งบประมาณทัง้ส้ิน                     80,000  บาท  
10. ระยะเวลาด าเนินงาน                ตุลาคม 2561 - กนัยายน 2562 
11. วตัถปุระสงค ์  

           ผลผลิต  
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้มีสภาพที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ

เรียนการสอน 
 ผลลัพธ์ 

ครูและนักเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
12. วิธีการประเมินโครงการ  

แบบประเมินผลการบริหารโครงการ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

13. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
    ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ 
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
2 

 
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
2 

ด้านคุณภาพ 
การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้
มีสภาพที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

 
การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้
มีสภาพที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

 



 
 

14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
         - 
15. ผลการบริหารโครงการ  

   ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ครู  จำนวน .....24..... คน นักเรียน .......120................. คน  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ด้านปัจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
1.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 

   
  3.25 
  3.55 
  3.45 
  3.15  

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด  
2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ 
2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
2.5 การวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
  3.51 
  3.19 
  3.45 
  3.35 
  3.29 

 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 
       ดี 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 

  
   3.10 
   3.68 

 
      ดี 
      ดี 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด 
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / โครงการ 
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  
  3.17 
  3.56 
  3.40 

   
      ดี 
      ดี 
      ดี  

รวม (ผลรวมทุกช่อง)   47.10      ดี  

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) =   3.36 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ    ระดับดี     ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง  
16  ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม  

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

ความเป็นระเบียบบริเวณรอบของพ้ืนที่ภายในอาคาร 4.16 ความพึงพอใจมาก 
ความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร 4.11 ความพึงพอใจมาก 
ความสะอาดของห้องน้ำ 4.20 ความพึงพอใจมาก 
อาคารและสถานที่สะดวก 4.59 ความพึงพอใจมาก 



 
 

คำถาม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

แสงสว่างเพียงพอ 4.12 ความพึงพอใจมาก 
ปา้ยบอกทางตา่งๆ ภายในอาคารชัดเจน 4.22 ความพึงพอใจมาก 
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรม 
ต่อเนื่อง 

4.26 ความพึงพอใจมาก 

การจัดเก็บ/จัดการขยะภายในวิทยาลัยฯ สะอาด เรียบร้อย 4.26 ความพึงพอใจมาก 
สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ของโรงเรียน สวยงาม 4.18  

เฉลี่ยรวม 4.12 ความพึงพอใจมาก 

สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23  
 

17. สรปุผลการด าเนินงานโครงการน้ี  
                                 เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ควรปรบัปรุง …………………………  
 

                                                    ลงช่ือ …………………….……………ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
  (นางจินตนา   ช่วยเรือง) 
                                          ……20……./…ก.ย.…./……2562…….. 
ความเหน็หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     เหน็ควรทีจ่ะด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหเ้กดิศกัยภาพ 
 

ลงช่ือ  
                                 (นายด ารง ช่วยเรือง) 

     ……23……./…ก.ย.…./……2562… 
ความเหน็ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ………………………………ทราบ…………………………………………………..  
                                         ลงช่ือ  

                                     (นางรตันี  ล่ิมพานิช) 
 ……24……./…ก.ย.…./……2562… 


