
สรปุการประเมินโครงการ  ปีการศกึษา 2562

โรงเรยีนสายน า้ทิพย ์

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน

กระทรวงศกึษาธิการ



สวัสดิการ ทําบุญ บริจาค

กลุ่มบริหารวิชาการ ต่อเนื่อง ใหม่

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6,000  -  -  -  - 6,000 /
2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 8,000  -  -  -  - 8,000 /
3 โครงการส่เสริมความรู้และทักษะทางวิชาการของผู้รียน 210,000  -  -  -  - 210,000 /
4 โครงการจัดระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา  - 3,000  -  -  - 3,000 /
5 โครงการบวร : ปลูกฝังคุณธรรม สํานึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา    31,000  -  -  - 5,000 810,000 /
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสายน้ําทิพย์แบบยั่งยืน 30,500  -  -  -  - 30,500 /
7 โครงการปรับพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกา (ภาคฤดูร้อน)  -  -  -  - 210,000 210,000 /
8 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 46,000 30,000  -  -  - 76,000 /
9 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 21,000 20,000  -  -  - 41,000 /

10 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  - 130,000  -  -  - 130,000 /
11 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  - 410,000  -  -  - 410,000 /
12 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 30,000 40,000  -  -  - 70,000 /
13 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 930,000 925,880  -  -  - 1,855,880 /
14 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  - 5,627,000  -  -  - 5,627,000 /
15 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 572,510  -  -  -  - 572,510 /
16 โครงการห้องสมุด 370,000  -  -  -  - 370,000 /
17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) 75,000 71,000  -  -  - 146,000 /
18 โรงการงานวิจัยและนวัตกรรม 605,000 100,000  -  -  - 705,000 /
19 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม  - 10,000  -  -  - 10,000 /
20 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 60,000  -  -  -  - 60,000 /

รวม 3,020,010 7,576,880  -  - 215,000 11,585,890

                                                                                                          งบประมาณ ปี 2562

งบประมาณ

รวม
เงินอื่นๆ

เงินอุดหนุน เงินรายได้
โครงการที่ ลักษณะโครงการ



สวัสดิการ ทําบุญ บริจาค

กลุ่มบริหารวิชาการ (ปฐมวัย) ต่อเนื่อง ใหม่

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 10,000 8,000  -  -  - 18,000 /
2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 32,000 20,000  -  -  - 52,000 /
3 โครงกาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,000  -  -  -  - 1,000 /
4 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  - 3,000  -  -  - 3,000 /
5  โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณปฐมวัย  -  -  -  -  -  - /
6  โครงการพัฒนาครูระดับปฐมวัย 20,000 3,000  -  -  23,000 /
7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ  -  -  -  -  -  - /
8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  - 23,000  -  -  - 23,000 /

รวม 63,000 57,000  -  -  - 120,000

ที่ โครงการ

งบประมาณ

เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่นๆ

รวม

งบประมาณ ปี 2562

ลักษณะโครงการ



สวัสดิการ ทําบุญ บริจาค

กลุ่มบริหารงบประมาณ ต่อเนื่อง ใหม่

1 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ  - ๒๕๐,๐๐๐  -  -  - ๒๕๐,๐๐๐ /
รวม  - ๒๕๐,๐๐๐  -  -  - ๒๕๐,๐๐๐

สวัสดิการ ทําบุญ บริจาค

กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อเนื่อง ใหม่

1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  - ๖๗๕,๐๐๐  -  -  - ๖๗๕,๐๐๐ /
รวม  - 675000  -  -  - 675000

งบประมาณ ปี 2562

ที่ โครงการ

งบประมาณ

เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่นๆ

รวม

เงินอื่นๆ
รวม

งบประมาณ ปี 2562

ที่ โครงการ

งบประมาณ

เงินอุดหนุน เงินรายได้
ลักษณะโครงการ

ลักษณะโครงการ



สวัสดิการ ทําบุญ บริจาค

กลุ่มบริหารทั่วไป ต่อเนื่อง ใหม่

1 โครงการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 480,000 490,000 455,000 480,000 480,000 2,385,000 /
2 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  - 45,000 10,000 10,000  - 65,000 /
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 220,000 70,000  -  -  - 290,000 /
4 โครงการอาหารกลางวัน 4,502,000 10,000  -  -  - 4,512,000 /
5 โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน้ําทิพย์  -  - 1,000  -  - 1,000 /
6 โครงการประชาธิปไตย  - 17,000  -  -  - 17,000 /

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

8 โครงการธนาคารโรงเรียนสายน้ําทิพย์  - 1,000  -  -  - 1,000 /
9 โครงการโรงเรียนสีขาว  - 57,000  -  -  - 57,000 /

10 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 2,003,820  -  -  -  - 2,003,820 /

11
โครงการการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 “ป้องกันการทุจริต”
 - 15000  -  -  - 15,000 /

รวม 7,235,820 1,065,000 518,000 490,000 480,000 9,788,820

งบประมาณ ปี 2562

ที่ โครงการ

งบประมาณ

เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่นๆ

รวม

 - 152,0007  - 100,000 52,000  -

ลักษณะโครงการ

/



สวัสดิการ ทําบุญ บริจาค

กลุ่มบริหารวิชาการ (โรงเรียนมาตรฐานสากล) ต่อเนื่อง ใหม่

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 461,000 ๒๗๓,๐๐๐  -  -  - ๗๓๔,๐๐๐ /
2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 200,000 ๗๐,๐๐๐  -  -  - ๗๒๐,๐๐๐ /

รวม 661,000 343,000  -  -  - ๘,๔๕๔,๐๐๐

งบประมาณ ปี 2562

ที่ โครงการ

งบประมาณ

เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่นๆ

รวม
ลักษณะโครงการ





 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ำทิพย 

ปการศึกษา 2562 

 

กลุมบริหารวิชาการ 



 

แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  

ปกีารศกึษา 2562 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิตที่

ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 

กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 

 

ก.  ชื่อโครงการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ  

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      1. นางพร  อนันต์ช่ืนสขุ  ตําแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น ๑ เมษายน ๒๕๖2  สิน้สดุ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 

ง.  งบประมาณ     6,๐๐๐  บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง     โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

        สนบัสนนุกลยุทธ ์สพฐ. 

    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทกุระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี 
     เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     
    ข้อที่ 2 ปลูกฝงัคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง  
    ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา     
    ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย 
     อํานาจเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

              สนบัสนนุกลยุทธ์ สพป.กทม. 

   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
             ในการแข่งขัน 
   ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

              สนบัสนนุกลยุทธ์โรงเรียน 

   ข้อที่ 1 บรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
   ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 3 วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
 ข้อที่ 5 ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 
 ข้อที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

                สนบัสนนุมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพศิษย์ 
       ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี 

      ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
      ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
      ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 

     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     ด้านที่ 3 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
           ตัวบ่งช้ีที่ 10 การดําเนินงานของผู้อํานวยการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 11 การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
  ด้านที่ 5 ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ตัวบ่งช้ีที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

 ด้านที่ 6 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ ์
 ตัวบ่งช้ีที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 18 เอกลักษณ์สถานศึกษา 

 ด้านที่ 7 ด้านมาตรการส่งเสริม  
  ตัวบ่งช้ีที่ 19 มาตรการส่งเสริม 
                (ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล) 
  ตัวบ่งช้ีที่ 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 

                สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

 ข้อที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
   ข้อที่ 3 มีงานทํา - มีอาชีพ 
   ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
 
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ   

       สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

๒ เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลอืกเรียนมีความเจริญ 

       ทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ความสามารถ 

       รับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ 

๓ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด  

       และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔ เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๕ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุง 

      การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 



 

 

๖ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 

     ถึงผู้เรียนทุกคน 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ 

1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ   

  สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รอ้ยละ 95 

๒ เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลอืกเรียนมีความเจริญ 

  ทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ความสามารถ 

  รับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ ร้อยละ 95 

๓ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด  

 และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95 

๔ เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

                      ร้อยละ 94 

๕ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุง 

  การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 95 

๖ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 

      ถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 94 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงคณุภาพ 

 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความต้องการ
ของท้องถิ่น และสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ      และความ
สนใจ ความสามารถรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงตัวผู้เรียนทุกคน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

  1 หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ   
               สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ๒ สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญ 
               ทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ความสามารถ 
               รับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ 
   ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด  
                และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๔ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   ๕ สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุง 
                การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
      ๖ สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
                       ถึงผู้เรียนทุกคน 

 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖2  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

   ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย    6,๐๐๐  บาท 

          ผลการใช้จ่ายจริง   6,๐๐๐  บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

               1.3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายนอก) ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

                1.3.3.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

              1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

             1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) คร ูผู้ปกครอง นักเรียน 

              

 

 

 

 



 

   1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย  

       1 หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                      และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
       ๒ สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญ 
                             ทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ    
                                      ความสามารถรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ 
        ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด  
                              และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                 ๔ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
                 ๕ สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุง 
                              การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
                    ๖ สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
                                       ถึงผู้เรียนทุกคน 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  สถานศึกษามีการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

สอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถ่ิน สอดคล้องตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร พั ฒ น า
ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พ้ื น ฐ า น แ ล ะ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถ่ิน สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ป ี

ร้อยละ 95 

  

 

 

 
     

 

สถานศึกษามีการจัดรายวิชา

เพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียน

เลือกเรียนมีความเจริญทางด้าน

สติปัญญา ความคิด ตามความ

ถนัด ความสามารถ และความ

สนใจ ความสามารถ รับผิดชอบ

ต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วน

ตน 

สถานศึกษามีการจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนมีความเจริญทางด้าน
สติปัญญา ความคิด ตามความ
ถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ ความสามารถ 

รั บผิ ดชอบ ต่อส่ วนรวมและ
ประโยชน์ส่วนตนได้ ร้อยละ 95 

 

  

 

 

 
     

 

เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี

ส่งเสริมและตอบสนองความ

ต้องการ ความสามารถ ความ

ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สถานศึกษากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 
95 

  

 

 
     

 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้

ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้

ได้ด้วยตนเอง 

ค รูสามารถจั ดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 94 

  

 
     

 

เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการ

นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการนิเทศภายใน 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 95 

 

  

 
     

 

 

เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการ

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

อย่างมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ เ รี ย น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม 

ถึงผู้เรียนทุกคน  ร้อยละ 94 

 

 

 
     

 



 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ความทันต่อเวลา : ๑ เมษายน ๒๕๖2  ถึงวันที่ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 

๑ เมษายน ๒๕๖2  ถึงวันที่ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 

 
     

 

คุณภาพ : สถานศึกษามีการพัฒนา

หลักสูตรสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

ความต้องการของท้องถิ่น 

สถานศึกษามีการพัฒนา

หลักสูตรสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

ความต้องการของท้องถิ่น 

  

ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความ

ถนัดและความสนใจ   มีการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่

ส่งเสริมและตอบสนองความ

ต้องการ 

ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความ

ถนัดและความสนใจ   มีการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่

ส่งเสริมและตอบสนองความ

ต้องการ 

  

        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................. 

 
2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)    ร้อยละ 94 
 
2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 1) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร............................................................................... 

 2) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร....................................................................................................................................... 

2.4   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ 
............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                    ( นางพร  อนันต์ช่ืนสุข ) 
        

 



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  
ปกีารศกึษา 2562 

 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีคู่มือและแนวทางการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ 
   ๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ครูนําไปเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี        

ประสิทธิภาพ 
   ๓. เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
 
ก.  ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารวิชาการ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      นางสาวประภาศิริ  เจรญิสุข ตําแหน่ง ครูชํานาญการ 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น 1 เมษายน 2561 สิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 
ง.  งบประมาณ   8,000 บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
        โรงเรยีน   ข้อที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล     
            สพป.กทม.  ขอ้ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร          
             สพฐ.        ข้อ..... :  ...........................................................................................................................          
             สมศ. ข้อที่ 7 :  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล          
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
 ๑. ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเป็นแนวเดียวกันได้ตามมาตรฐานการศึกษา โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ร้อยละ ๙3 
 ๒. ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙3 ขึ้นไป 

 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 
  ๑. โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา   

 ๒. ครูทุกคนมีคู่มือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและเป็นแนวเดียวกัน  
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

   1.โรงเรียนมีคู่มือและแนวทางการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ 
   ๒.โรงเรียนมีเคร่ืองมือให้ครูนําไปเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี                

ประสิทธิภาพ 
   ๓. โรงเรียนมีมาตรฐานในการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 

 
1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖2 
          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
   ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย  8,000บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง 8,000บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
  

1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
               1.3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก)  คร ู ผู้ปกครอง 
นักเรียน 
                1.3.3.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ครู  ผู้ปกครอง นักเรียน 
              1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ครู  ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
             1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) คร ู ผู้ปกครอง นักเรียน 
             1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย 
     1.โรงเรียนมีคู่มือและแนวทางการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ 
      ๒.โรงเรียนมีเครื่องมือให้ครูนําไปเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๓. โรงเรียนมีมาตรฐานในการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
 

 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 
2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล  1.โรงเรียนมีคู่มือและแนวทางการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ 
   ๒.โรงเรียนมีเครื่องมือให้ครูนําไปเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
   ๓. โรงเรียนมีมาตรฐานในการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ๑. ครูใช้เครื่องมือวัดและ

ประเมินผลเป็นแนวเดียวกัน
ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้อย
ละ ๙3 
 

๑. ครูใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลเป็นแนวเดียวกัน
ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้อย
ละ ๙3 

  
 
 
     

 

 ๒. ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความพึงพอใจ ร้อยละ ๙3 
ขึ้นไป 

๒. ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความพึงพอใจ ร้อยละ ๙3 
ขึ้นไป 

    
     

 

ความทันต่อเวลา : 1 พฤษภาคม 2561 ถึง
วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖2 

1 พฤษภาคม 2561 ถึง
วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖2 
 

 
    

 

คุณภาพ : ๑. โรงเรียนมีระบบการวัด
และประเมินผลตาม
มาตรฐานการศึกษา 

๑. โรงเรียนมีระบบการวัด
และประเมินผลตาม
มาตรฐานการศึกษา 

  
    

 

 ๒. ครูทุกคนมคีู่มือการวัด
และประเมินผลท่ีมีคุณภาพ
และเป็นแนวเดียวกัน  

๒. ครูทุกคนมคีู่มือการวัด
และประเมินผลท่ีมีคุณภาพ
และเป็นแนวเดียวกัน  

    
     

 

                   
        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

  ผลผลิตทีเ่ป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) ร้อยละ ๙3 
 
2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 
 1) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร............................................................................... 
 2) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร....................................................................................................................................... 
2.4   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                (นางสาวประภาศิริ  เจริญสุข) 
             
 
 



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 

ปกีารศกึษา 2562 
 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีคู่มือและแนวทางการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ 
   ๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ครูนําไปเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี         

ประสิทธิภาพ 
   ๓. เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
 
ก.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการของผู้เรียน 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารวิชาการ 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       นางพร  อนันต์ช่ืนสุข ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น 1 เมษายน 2562 สิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 

ง.  งบประมาณ   210,000 บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

       สนบัสนนุกลยุทธ ์สพฐ. 

    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี 
     เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     
    ข้อที่ 2 ปลูกฝงัคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง  
    ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา     
    ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย 
     อํานาจเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

    สนบัสนนุกลยุทธ์ สพป.กทม. 

   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
             ในการแข่งขัน 
   ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดการศกึษา 

    สนบัสนนุกลยุทธ์โรงเรียน 

   ข้อที่ 1 บรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
   ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 3 วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
 ข้อที่ 5 ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 



 
 

    สนบัสนนุมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพศิษย์ 
       ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี 

      ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
      ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
      ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 

    สอดคล้องพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

 ข้อที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคณุธรรม 
   ข้อที่ 3 มีงานทํา - มีอาชีพ 
   ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
 

ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๑ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๒ เพ่ือประเมินสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๓ เพ่ือประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ 
  ๔ เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ 

  วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ 

  ๑ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๙ 
  2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ๕ ประการ ร้อยละ ๘๙ 
  3 ผู้เรียนมผีลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
        มาตรฐานของหลักสูตร ร้อยละ ๘๙ 
  ๔ ผู้เรียนมผีลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ 

  วัตถุประสงคเ์ชิงคณุภาพ 

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตร การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการทดสอบ
ระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 

1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

   1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
   2. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ๕ ประการ 
   3. ผู้เรียนมผีลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
             มาตรฐานของหลักสูตร 
   4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

   ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย    210,000 บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  210,000 บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

 1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

             1.3.3.1  กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายนอก) คร ูผู้ปกครอง นักเรียน 
              1.3.3.2  ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
            1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
   1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
  1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย 
       1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
       2. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ๕ ประการ 
       3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไป 
           ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
       4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
           มาตรฐาน 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 

       ระบุผล  1. ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
    2. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ๕ ประการ 
    3. ผู้เรียนมผีลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
        มาตรฐานของหลักสูตร 
    4. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะแต่ละกลุ่ม
สาระ เ ป็น ไปตาม เกณฑ์  
ร้อยละ 89 

๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะแต่ละกลุ่ม
สาระ เ ป็น ไปตาม เกณฑ์   
ร้อยละ 89 

  
     

 

 2. ผู้เรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามหลักสูตร ๕ 
ประการ ร้อยละ 89 

2. ผู้เรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามหลักสูตร ๕ 
ประการ ร้อยละ 89 

 
 

 

 3. ผู้เรียนมผีลการประเมินการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียนของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
ร้อยละ 89 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
และการเขียนของผู้เรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตรร้อยละ 89 

 
 
 
 

 

 4 .  ผู้ เ รี ย น มี ผ ล สั ม ฤท ธ์ิ
ทางการเ รียนในด้านการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 
89 ขึ้นไป 

4 .  ผู้ เ รี ย น มี ผ ล สั ม ฤท ธ์ิ
ทางการเรียนในด้านการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 
89 ขึ้นไป 

 
 

 

 5. ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 93 
ขึ้นไป 

5. ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 93 
ขึ้นไป 

 
 

ความทันต่อเวลา : 1 พฤษภาคม  2562 ถึ ง
วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 

1 พฤษภาคม 2562 ถึง
วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3  

 

คุณภาพ : ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้  และทักษะแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
มีผลการประเมินสมรรถนะ
ตามหลักสูตร การประเมิน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
และการเขียนของผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้  และทักษะแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
มีผลการประเมินสมรรถนะ
ตามหลักสูตร การประเมิน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
และการเขียนของผู้เรียน 

  
 
    

 



 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
 ๒ .  ผู้ เ รี ย น มี ผ ล สั ม ฤท ธ์ิ

ทางการเ รียนในด้านการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่า
เกณฑ์ระดับประเทศ 

๒ .  ผู้ เ รี ย น มี ผ ล สั ม ฤท ธ์ิ
ทางการเรียนในด้านการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่า
เกณฑ์ระดับประเทศ 

    
     

 

  
        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................ 

2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) ร้อยละ ๙3 

2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 1) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร........................................................................................................................................ 

 2) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร....................................................................................................................................... 

2.4   ข้อเสนอแนะ 

           จุดแข็งของโครงการ 

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

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

           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา 

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

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

(ลงช่ือ) ................................................ ผู้รายงาน 
                    ( นางพร  อนันต์ช่ืนสุข ) 
             
 

 



 

แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  

ปกีารศกึษา 2562 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิตที่

ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 

กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 

 

ก.  ชื่อโครงการ    จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ  

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      1. นางพร  อนันต์ช่ืนสขุ  ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น ๑ เมษายน ๒๕๖2  สิน้สดุ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 

ง.  งบประมาณ     3,๐๐๐  บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง     โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

       สนบัสนนุกลยุทธ ์สพฐ. 

 ข้อที่ ๕ พัฒนาประสทิธิภาพ การบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ 

  เป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน    

   สนบัสนนุกลยุทธ์ สพป.กทม. 

  ข้อที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

   สนบัสนนุกลยุทธ์โรงเรียน 

   ข้อที่ ๑ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 

   สนบัสนนุมาตรฐานการศึกษา 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

   สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

  ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 

          สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

  ข้อที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

          สอดคล้องยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธกิาร 

  ข้อที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

         สอดคล้องนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 ข้อที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วม 

         ในการจัดการศึกษา 



 

ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๑ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วน การวาง

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

 ๒ เพ่ือส่งเสริมให้มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบ

การนิเทศภายใน การนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง  

 ๓ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษา 

วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ 

  ๑ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ ๙๐.20 

 ๒ มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน 

การนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง ร้อยละ ๙๐.20 

  ๓ ทุกฝ่ายมีสว่นร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด ร้อยละ ๙0.20 

วัตถุประสงคเ์ชิงคณุภาพ 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี

ระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 

ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 

 
1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

๒.๑ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  

 ๒.๒ มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการ

นิเทศภายใน การนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง  

     ๒.๓ ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด  
 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖2  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

   ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย    3,๐๐๐  บาท 

          ผลการใช้จ่ายจริง   3,๐๐๐  บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

               1.3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายนอก) ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

                1.3.3.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

              1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

             1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) คร ูผู้ปกครอง นักเรียน 

             1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย  

๒.๑ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ ๙๐.20 

 ๒.๒ มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี 

           ระบบการนิเทศภายใน การนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง ร้อยละ     

           ๙๐.20 

๒.๓ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด  

ร้อยละ ๙0.20 

 1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 



 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 

ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลท่ีได้รับ 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  สถานศึกษามีระบบท่ีชัดเจนมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนําข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็น แบบอย่าง
ได้ 

สถานศึกษามีระบบท่ีชัดเจนมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาโดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนํา
ข้อ มูลมา ใช้ ในการป รับป รุ ง
พัฒนางาน อย่างต่อเนื่องและ
เป็น แบบอย่างได้  ร้อยละ  
๙0.20   
 

 

 

 

 
 

 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดย
มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
หลักสูตรกําหนด 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนด 
ร้อยละ ๙0.20  
 

 

 
 

 

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบพ้ืนฐาน
ของข้อมูลจากสถานศึกษาซ่ึง
ประกอบด้วยเป้าหมายยุทธศาสตร์
และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนสมบูรณ์
ครอบคลุมการพัฒนาจากกิจกรรม
ท่ีเป็นส่วนประกอบหลักของการ
จัดการศึกษาและเป็นท่ียอมรับ
ร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องนํา 
นําไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายของแต่ละกิจการท่ี
กําหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์
และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ก า รศึ กษ า อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะบบ
พ้ื น ฐ า น ข อ ง ข้ อ มู ล จ า ก
สถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย
เป้าหมายยุทธศาสตร์และแนว
ป ฏิ บั ติ ท่ี ชั ด เ จ น ส ม บู ร ณ์
ค ร อบค ลุ ม ก า ร พัฒน า จ า ก
กิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบหลัก
ของการจัดการศึกษาและเป็นท่ี
ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย ท่ี
เกี่ยวข้องนํา นําไปปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละ
กิจการท่ีกําหนดอย่างสอดรับกับ
วิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ  
๙0.20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมาย 
จากแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
สถานศึกษาท่ีกําหนดไว้โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีท่ีชัดเจน 
ครอบคลุมงานโครงการของ
สถานศึกษา 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมาย 
จ า ก แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาสถานศึกษาท่ีกําหนด
ไ ว้ โดยจัด ทําแผนปฏิบั ติการ
ประจําปี ท่ีชัดเจน ครอบคลุม

 

 

 

 

 

 



 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลท่ีได้รับ 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 

งานโครงการของสถานศึกษา
ร้อยละ  ๙0.20 

การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษามีการตรวจสอบ
และทบทวนภายใน โดยบุคลากร
ในสถานศึกษาดําเนินการและ
ตรวจสอบจากงานต้นสังกัด 

การตรวจสอบและทบทวน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า มี ก า ร
ตรวจสอบและทบทวนภายใน 
โดยบุคลากรในสถานศึกษา
ดําเนินการและตรวจสอบจาก
งานต้นสังกัด ร้อยละ ๙0.20 
 

 

 

 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษา

มุ่งเน้นการความเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบ

มาตรฐานจากงานส่วนกลาง

ร่วมกับต้นสังกัด (เขต) ดําเนินการ 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
มุ่งเน้นการความเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานจากงานส่วนกลาง
ร่ ว ม กั บ ต้ น สั ง กั ด  ( เ ข ต ) 
ดําเนินการ ร้อยละ ๙0.20 
 

 

 

 

 

มีการรายงานคุณภาพการศึกษา

ประจําปีเป็นการนําข้อมูลผลการ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพการ

ตรวจสอบและทบทวนภายในและ

ภายนอกมาประมวลรายงานผล

การพัฒนาคุณภาพประจําปี

การศึกษาซ่ึงจะนําไปใช้เป็นข้อมูล

สําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

ต่อไป 

มีการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปีเป็นการนําข้อมูลผล
การประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การตรวจสอบและทบทวน
ภายในและภายนอกมาประมวล
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจําปีการศึกษาซ่ึงจะนําไปใช้
เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผน
พัฒนาคุณภาพต่อไป ร้อยละ  
๙0.20 

 

 

 

 

 

มีการผดุงระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาซ่ึงเป็นกลไกของระบบ

ประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้

ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการส่งเสริม

พัฒนาประเมินประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของระบบประกัน

คุณภาพ 

มีการผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาซ่ึงเป็นกลไกของระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการส่งเสริม
พัฒนาประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของระบบประกัน
คุณภาพ  ร้อยละ ๙0.20 

 

 

 

 

 

ความทันต่อเวลา : 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 

๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 

1 พฤษภาคม 2562 ถึง

วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 
 

 

คุณภาพ : สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การนา

แผนไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน

อย่างต่อเน่ือง มีการบริหารอัตรากา

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การนา

แผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน

อย่างต่อเน่ือง มีการบริหารอัตรา

 

 

 

      

 



 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลท่ีได้รับ 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 

ลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบ

การนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้

ในการพัฒนา  บุคลากรและผู้ ท่ี

เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ

วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ

ร่ ว ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ผ ล ก า ร จั ด

การศึกษา 

กาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 

และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มีระบบการนิเทศภายใน การนา

ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 

และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษา 

  

ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................. 

 
2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)    ร้อยละ 90.20 
 
2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 1) ช่ือ – สกุล .................................................................... จาํนวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร............................................................................... 

 2) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร....................................................................................................................................... 

2.4   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ 
............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                    ( นางพร  อนันต์ช่ืนสุข ) 
        
 

 
 



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  
ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสายนํ้าทิพย์ คนดีศรีสายนํ้าทิพย์แบบย่ังยืน 
                     และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ๑. นางวาสนา  รินธนาเลิศ 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ   เริ่มต้น๑  เมษายน  ๒๕๖๒  สิ้นสดุ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ ๗๗,๐๐๐  บาท  บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
            โรงเรียน   ข้อที่ ๓ วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
         ๓.๑ วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
 
           สพป.กทม.  ข้อที่ ๒ พัฒนาคณุภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถ   
                         ในการแข่งขัน 
  

ข้อที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       
             สพฐ.  ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือ  
                         เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
             สมศ.  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                         ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม  
                                                      หลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 
                         ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ   
                                                       เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                                            ๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
                                                       และการจัดการเรียนรู้  
   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    ๓.๑  จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
                                                      นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนา 
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                                                      ผู้เรียน 
    ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ  
                                                      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
     ๑ เพ่ือใหค้วามรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
     ๒ เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกทีถู่กต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมที่มั่นคง 
     ๓ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน ให้มจีิตใจที่ดีงาม 
     ๔ เพ่ือสร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย 

  

 
 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 

    ๑ นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนได้ดีงามตามวัฒนธรรมไทย 
                

 
 

ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
 

๑.๑   สถานภาพโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

                ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมีผลผลิต 
 
๑.๒   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ .         ๑  เมษายน  ๒๕๖๒   ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
          ๑.๒.๒  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
  ผลการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.๒.๒  การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย  ๗๗,๐๐๐  บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  ๗๗,๐๐๐  บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
  

๑.๓.๓  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
๑.๓.๓.๑  กลุม่เป้าหมาย ...............ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน................. 
๑.๓.๓.๒  ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย .............................................................................................. 
๑.๓.๓.๓  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย .................................................................................................. 
๑.๓.๓.๔  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ).ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน. 
๑.๓.๓.๕  ความต้องการของเป้าหมาย .ส่งเสริมคุณธรรมและจริธรรมครูและนักเรียน 
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๑.๓.๔  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 

ส่วนที่ ๒  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 

๒.๑  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของ

ศาสนา สร้างจติสํานึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 

ร้อยละ ๙๗ √  

 ผู้เรียนมีจิตสํานึกที่ถูกต้อง มคีุณธรรม 
จริยธรรมที่มั่นคง 

ร้อยละ ๙๗ √  

 ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจทีดี่งาม ร้อยละ ๙๗ √  
 ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอัน

ดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย 
ร้อยละ ๙๗ √  

ความทันต่อเวลา : - - - - 
คุณภาพ : - - - - 

                   
        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตทีเ่ป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................ 

 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) ๙๘ 
 

๒.๓   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 
 ๑) ช่ือ – สกุล .................................−................................... จํานวน .............−..................... ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร......................−......................................................... 
 ๒) ช่ือ – สกุล .................................−................................... จํานวน ...............−................... ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร.....................−................................................................................................................ 
๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 



 
 

4 

 
(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 

                (นางวาสนา  รินธนาเลิศ) 
       ……../…………. /……………… 
หมายเหตุ    

1. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
2. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 

ปกีารศกึษา 2562 
 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีคู่มือและแนวทางการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ 
   ๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ครูนําไปเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี         

ประสิทธิภาพ 
   ๓. เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
 
ก.  ชื่อโครงการ  ปรับพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ภาคฤดูร้อน) 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารวิชาการ 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       นางพร  อนันต์ช่ืนสุข ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น 1 เมษายน 2562 สิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 

ง.  งบประมาณ   210,000 บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

       สนบัสนนุกลยุทธ ์สพฐ. 

    ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี 
     เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
    ข้อที่ 2 ปลูกฝงัคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง  
    ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา     

   สนบัสนนุกลยุทธ ์สพป.กทม. 

   ข้อที่ 1 จดัการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
             ในการแข่งขัน 
   ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

   สนบัสนนุกลยุทธ์โรงเรียน 

   ข้อที่ ๒ พัฒนาหลกัสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ข้อที่ ๔  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

     สนบัสนนุมาตรฐานการศกึษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 



 
 

   สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

 ข้อที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคณุธรรม 
   ข้อที่ 3 มีงานทํา - มีอาชีพ 
   ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
  

ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๑ เพ่ือให้นักเรยีนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  ๒ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน 
  ๓ เพ่ือให้นักเรยีนเตรียมความพร้อมในระดับช้ันเรียนต่อไป 

  วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ 

  ๑ นักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อนมีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น ร้อยละ ๘6.20 
  2 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ ๘6.20 
  3 นักเรียนมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มากขึ้น ร้อยละ ๘6.20 

  วัตถุประสงคเ์ชิงคณุภาพ 

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตร การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการทดสอบ
ระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 

1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

   1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อนมีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น 
   2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   3. นักเรียนมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มากขึ้น 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

   ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย    210,000 บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  210,000 บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

 1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

             1.3.3.1  กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายนอก) คร ูผู้ปกครอง นักเรียน 
              1.3.3.2  ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
            1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
   1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
  1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย 
       1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อนมีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น 
       2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
       3. นักเรียนมปีระสบการณ์ในด้านต่างๆ มากขึ้น 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 

       ระบุผล  1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อนมีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น 
    2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
    3. นักเรียนมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มากขึ้น 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ๑ .  ผู้ เ รี ย น มี ผ ล สั ม ฤท ธ์ิ

ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 
85 

๑ .  ผู้ เ รี ย น มี ผ ล สั ม ฤท ธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 
85 

 
 
 

 

 2. ผู้เรียนมีผลการประเมิน
ส ม ร ร ถ น ะ สํ า คั ญ ต า ม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 85 

2. ผู้เรียนมีผลการประเมิน
ส ม ร ร ถ น ะ สํ า คั ญ ต า ม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 85 

 
 
 

 

 3. ผู้เรียนมผีลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 85

3. ผู้เรียนมผีลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 85 

 
 

 

 4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระ ดับชา ติอ ยู่ ใ นระ ดับ ดี
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ร้อย
ละ 51 ขึ้นไป 

4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระ ดับชา ติอ ยู่ ในระ ดับ ดี
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ร้อย
ละ 51 ขึ้นไป 

 
 
 

 

 5. ครูผู้สอนทําวิจัยในช้ัน
เ รี ย น  แ ล ะ นํ า ผ ล ไ ป ใ ช้
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
ร้อยละ ๙๓ 

5. ครูผู้สอนทําวิจัยในช้ัน
เ รี ย น  แ ล ะ นํ า ผ ล ไ ป ใ ช้
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
ร้อยละ ๙๓ 

 

 

 

 6. สถานศึกษาที่สามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนที่
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ร้อยละ ๙6 

6. สถานศึกษาที่สามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนที่
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ร้อยละ ๙6 

 
 

 7. ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ใ น ก า ร
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้ เรียน
ร้อยละ 96 ขึ้นไป 

7. ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ใ น ก า ร
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน
ร้อยละ 96 ขึ้นไป 

 
 

ความทันต่อเวลา : 1 พฤษภาคม  2562 ถึ ง
วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 

1 พฤษภาคม 2562 ถึง
วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3     

 

 
 



 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
คุณภาพ : ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

ความรู้  และทักษะแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
มีผลการประเมินสมรรถนะ
ตามหลักสูตร การประเมิน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
และการเขียนของผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้  และทักษะแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
มีผลการประเมินสมรรถนะ
ตามหลักสูตร การประเมิน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
และการเขียนของผู้เรียน 

  
 
    

 

 ๒ .  ผู้ เ รี ย น มี ผ ล สั ม ฤท ธ์ิ
ทางการเ รียนในด้านการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่า
เกณฑ์ระดับประเทศ 

๒ .  ผู้ เ รี ย น มี ผ ล สั ม ฤท ธ์ิ
ทางการเรียนในด้านการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่า
เกณฑ์ระดับประเทศ 

    
     

 

  
        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................ 

2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) ร้อยละ ๙6 

2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 1) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร........................................................................................................................................ 

 2) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร....................................................................................................................................... 

2.4   ข้อเสนอแนะ 

           จุดแข็งของโครงการ 

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

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

           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา 

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

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

 
(ลงช่ือ) ................................................ ผู้รายงาน 

                    ( นางพร  อนันต์ช่ืนสุข ) 



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  
ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ  บวร : ปลูกฝังคุณธรรม สํานึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ๑. นางวาสนา  รินธนาเลิศ 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ   เริ่มต้น ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  สิ้นสดุ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ ๙๓,๐๐๐  บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
            โรงเรียน    ข้อที่ ๕ ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 

๕.๑ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
           สพป.กทม.   ข้อที่  ๒ พัฒนาคณุภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน 

ข้อที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       
             สพฐ.       ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคณุธรรม ความสํานึกในความเป็นไทยและวิถชีีวิตตามหลักปรัชญา                  
เศรษฐกิจพอเพียง 
         
             สมศ. มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๒  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
                                                สถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                                                 อย่างมีคุณภาพ 
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
                                                การจัดการเรียนรู้ 
   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    ๓.๑  จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป   
                                                ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ 
                                                ปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
         ๑.๑ ผู้เรียนได้รับความรู้และการปลูกฝังคณุธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๘ 
         ๑.๒ ครูและผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 

                 ผู้เรียนและครูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวและส่วนรวมได้ สามารถบอกเล่าความเป็นมาของชาติ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
*********************************************************************** 

 
ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 

 
๑.๑   สถานภาพโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

                ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมีผลผลิต 
 
๑.๒   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ .         ๑  เมษายน  ๒๕๖๒   ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
          ๑.๒.๒  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
  ผลการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.๒.๒  การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย  ๙๓,๐๐๐  บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  ๙๓,๐๐๐  บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
  

๑.๓.๓  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
๑.๓.๓.๑  กลุม่เป้าหมาย ...............ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน................. 
๑.๓.๓.๒  ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย .............................................................................................. 
๑.๓.๓.๓  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย .................................................................................................. 
๑.๓.๓.๔  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ).ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน. 
๑.๓.๓.๕  ความต้องการของเป้าหมาย .ส่งเสริมคุณธรรมและจริธรรมครูและนักเรียน 
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๑.๓.๔  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 

ส่วนที่ ๒  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 

๒.๑  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ร้อยละของครูท่ีสามารถจัดกิจกรรม การจัดการ

เรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย 
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๙๘ √  

 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

ร้อยละ ๙๘   

 ร้อยละของนักเรียนเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ ๙๘   

 ร้อยละของนักเรียนช่วยกันดูแลตนเองและ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๘   

 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของชาติไทย 

ร้อยละ ๙๘   

 ร้อยละของนักเรียนมีความภาคภูมิใจและธํารง
ความเป็นไทย 

ร้อยละ ๙๘   

ความทันต่อเวลา : - - - - 
คุณภาพ : - - - - 

                   
        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตทีเ่ป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................ 

 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) ๙๘ 
 

๒.๓   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 
 ๑) ช่ือ – สกุล .................................−................................... จํานวน .............−..................... ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร......................−......................................................... 
 ๒) ช่ือ – สกุล .................................−................................... จํานวน ...............−................... ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร.....................−................................................................................................................ 
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๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                (นางวาสนา  รินธนาเลิศ) 
       ……../…………. /……………… 
หมายเหตุ    

1. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
2. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี



การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้าํทิพย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประเมิน                      
และผลผลิตที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ / กระทบที่มีต่อผู้มสีว่นได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 

 

ชื่อโครงการ  การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ 

 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับดีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ระยะเวลาดําเนินการ   เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒  สิ้นสุด ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 

งบประมาณ  จํานวน ๘๖,๐๐๐ บาท 

ลักษณะโครงการ 

    โครงการต่อเน่ือง         โครงการใหม ่
สนองตอบต่อตัวช้ีวัดของ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

   โรงเรียน          สพป.กทม.          สพฐ.         สมศ. 
 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ ๑ สถานภาพของโครงการ 

๑.๑ ลักษณะโครงการ 

         โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 

   โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดําเนินการต่อไปในปีการศึกษาต่อไป 
๑.๒ สถานภาพโครงการ 

         อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึน้ 

         อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมผีลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

         ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จและมีผลผลิต 

ผลการประเมนิ ปีกการศึกษา ๒๕๖๒ 

 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ 

 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ 

 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ในระดับประเทศ 

๑.๓ ความก้าวหน้าในการดําเนนิการ 

   ๑.๓.๑ ผลการดําเนินงาน  

 ทําแบบฝึกคัดลายมือแบบสายนํ้าทิพย์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่๑-๖ ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
๒๕๖๒ 

 พัฒนาครู การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ระหว่างเดือนเมษายน ถึงมีนาคม ๒๕๖๒ 

 กิจกรรมวันสุนทรภู่แบบบูรณาการกับทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 การแข่งขันความสามารถของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงมีนาคม 
๒๕๖๒ 

 ทําวิจัยในช้ันเรียน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑.๓.๒  การใช้งบประมาณ 

                แผนการใช้จ่าย จํานวน ๘๖,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จํานวน ๘๖,๐๐๐ บาท 



 
 

                  ตํ่ากว่าแผน                  ตามแผน                เกินกว่าแผน 

๑.๓.๓  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

               ๑.๓.๓.๑  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

               ๑.๓.๓.๒  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๘๓๘ คน 

               ๑.๓.๓.๓  พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

               ๑.๓.๓.๔  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

               ๑.๓.๓.๕  ความต้องการของเป้าหมาย คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง      

     ๑.๓.๔ สรุปการดําเนินการตามแผน (ถา้ล่าช้าต้องบอกเหตุผลว่าเพราะอะไร) 

           ล่าช้ากว่าแผน                ตามแผน                เร็วกว่าแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

๒.๑ ผลผลิตทีไ่ด้รับจากโครงการ 



 
 

      ระบุผล ผลผลิตที่ได้รับเชิงปริมาร สูงกว่าเป้าหาย 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ:   
-นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
-นักเรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะสําคญัตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ 
-นักเรียนผ่านการประเมิน  
การคิด คิด วิเคราะห์ และเขยีน
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ 
-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
ระดับดีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๗๕ 
-ครูมีงานวิจัยในช้ันเรียน และ นํา
ผลไปปรับปรุงการเรียน  
การสอน ร้อยละ ๘๕ 

 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
-นักเรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะสําคญัตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ 
-นักเรียนผ่านการประเมิน  
การคิด คิด วิเคราะห์ และเขยีน
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ 
-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
ระดับสูงกว่าระดับประเทศ 
-ครูมีงานวิจัยในช้ันเรียน และ นํา
ผลไปปรับปรุงการเรียน  
การสอน ร้อยละ ๘๕  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
   
 
 
   

 

ความทันต่อเวลา : ดําเนินงานตามแผน ดําเนินงานตามแผน ตามเป้าหมาย 
คุณภาพ :  

-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่๑-๖ 
อ่านออก เขียนได้อย่าง
คล่องแคล่วและมีผลการทดสอบ 
ทุกระดับ          
อยู่ในระดับดีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
และสามารถนําไปใช้ในการเรียนรู้
วิชาอ่ืน ๆ ได้อย่างดี 
 

 
-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่๑-๖ 
อ่านออก เขียนได้อย่าง
คล่องแคล่วและมีผลการทดสอบ 
ทุกระดับ          
อยู่ในระดับดีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
และสามารถนําไปใช้ในการเรียนรู้
วิชาอ่ืน ๆ ได้อย่างดี 

 
ตามเป้าหมาย 

ประเภทของผลผลิตโครงการ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

          ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 



 
 

          ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บรกิาร (Service) 

          ผลผลิตที่เป็นลักษณะเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 

          ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ (ระบุ) ผลผลิตที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และสถานศึกษา 

๒.๒ ความพึงพอใจของผู้รบับริการ ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพงึพอใจ ร้อยละ ๙๒ 

๒.๓ การเปน็วิทยากรคิดเปน็ชั่วโมง 

       ช่ือ-สกุล นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล      จํานวน  ๔  ช่ัวโมง 

๒.๔ ข้อเสนอแนะ  

      จุดแข็งของโครงการ 

 มีบุคลากรที่มศีักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และได้รับรางวัลระดับประเทศ 
 นักเรียนชอบ สนุกสนาน เพลิดเพลินในกิจกรรมการเรียนรู้ 
 นักเรียนมีความรู้สามารถสามารถจนได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับเขต 
 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนในระดับดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

      จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา 

 บุคลากรไม่เพียงพอ และมีภาระงานมาก ควรจัดบุคลากรช่วย เช่น ครูพิเศษ นักศึกษาฝึกสอน เป็นต้น 
 กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การแข่งขันวิชาการ กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้นักเรียน เป็นต้น มมีากจน 

          นักเรยีนไม่ได้เข้าช้ันเรียนอย่างสมํ่าเสมอ ควรลดกจิกรรมบางอย่างหรือให้มีกิจกรรมน้ันในเวลาที่ไม่กระทบกับ 
          เวลาเรียน 
 วิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้แก่ครูในสถานศึกษายังมีน้อย ควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ  

          โดยตรงมาอบรมเพ่ือพัฒนาครูภาษาไทย เช่น เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย รูปแบบใหม่ๆ  
          การทาํสื่อการสอนภาษาไทย 

                                                            
                                                            (ลงช่ือ)………………………………..…………ผู้รายงาน 

                                                     ( นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล ) 
                                                                         หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

              ……../…………. /…………… 



การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทิพย ์

ปีการศึกษา 2562 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประเมิน

และผลผลิตที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการ

ตรวจสอบผลลัพธ์ / กระทบทีม่ีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการทั้งในเชิงบวกและลบ 

 

ชื่อโครงการ การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

หน่วยงานรับผดิชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคํานวณตามเกณฑ์

ของแต่ละระดับช้ัน 

 - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีพัฒนาการในการสอบวัดระดับชาติ 

 - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ และการฝกึงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ เริ่ม 1 เมษายน 2562 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 

งบประมาณ จาํนวน 68,๐๐๐ บาท 

ลักษณะโครงการ 

  โครงการต่อเน่ือง □ โครงการใหม่ 

สนองตอบต่อตัวช้ีวัดของ (ตอบได้มากกกว่า 1 ข้อ) 

  โรงเรียน  □ สพป.กทม.   □ สพฐ.  □ สมศ. 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1 สถานภาพของโครงการ 

1.1 ลักษณะโครงการ 

□ โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดําเนินการต่อไปในปีการศึกษาต่อไป 

1.2 สถานภาพโครงการ 

□ อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลติเกิดขึ้น 

□ อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมผีลผลิตเกิดขึ้นเป็นระยะ 

 ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จและมีผลผลิต 

ผลการประเมนิ ปีการศึกษา 2562 

1.3 ความกา้วหน้าในการดาํเนนิการ 

 1.3.1 ผลการดําเนินงาน 

 - กิจกรรมท่องสูตรคูณยามเช้า ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง

มีนาคม 2563 

 - กิจกรรมการฝึกคิดเลขเร็ว ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง

กุมภาพันธ์ 2563 

 - กิจกรรมบันทึกรายรับ – รายจ่าย ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 

ถึงกุมภาพันธ์ 2563 

 - กิจกรรมฝึกคดิเกมซูโดกุ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง

กุมภาพันธ์ 2563 

 - กิจกรรมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตรภ์ายในและภายนอกโรงเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 6 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 

 - กิจกรรมห้องคณิตมีชีวิต (ซือ้สื่อและซ่อมแซมส่ือ) ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 

 - การแสดงผลงานทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 

ถึงกุมภาพันธ์ 2563 

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศกึษา ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 



 - ทําวิจัยในช้ันเรียน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 

1.3.2 การใชง้บประมาณ 

 แผนการใช้จ่าย จํานวน 68,000 บาท ผลการใช้จ่าย จํานวน 86,000 บาท 

 □ ตํ่ากว่าแผน   ตามแผน   □ เกินกว่าแผน 

1.3.3 กลุ่มเปา้หมายของโครงการ 

 1.3.3.1 กลุม่เป้าหมาย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

 1.3.3.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 868 คน 

 1.3.3.3 พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมายโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

 1.3.3.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

 1.3.3.5 ความต้องการของเป้าหมาย คุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง 

1.3.4 สรุปการดําเนินการตามแผน (ถ้าล่าช้าต้องบอกเหตุผลว่าเพราะอะไร) 

 □ ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   □ เร็วกว่าแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่2 ผลผลิต/ผลลพัธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

2.1 ผลผลติทีไ่ด้รบัจากโครงการ 

 ระบุ ผลผลิตที่ได้รับเชิงปริมาตร สูงกว่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 
สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ - นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน ร้อยละ ๗๐.20 
- นักเรียนผ่านการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ร้อยละ ๗๐.20 
- นักเรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารร้อยละ ๗๐.20  
- นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ ๗๐.20 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติอยู่ในระดับดี
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๗๐.20 
- นักเรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ทํางาน ร้อยละ 100 

- นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน ร้อยละ ๗๐.20 
- นักเรียนผ่านการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ร้อยละ ๗๐.20 
- นักเรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารร้อยละ ๗๐.20  
- นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ ๗๐.20 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติอยู่ในระดับดี
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๗๐.20 
- นักเรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ทํางาน ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความทันต่อเวลา ดําเนินงานตามแผน ดําเนินงานตามแผน ตามเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

คุณภาพ - นักเรียนทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สูงกว่าเป้าหมายของ
โรงเรียน 
- นักเรียนทุกคนได้แสดง
ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละคน 
- นักเรียนมีความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
- นักเรียนมทีักษะชีวิตและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- นักเรียนทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สูงกว่าเป้าหมายของ
โรงเรียน 
- นักเรียนทุกคนได้แสดง
ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละคน 
- นักเรียนมีความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
- นักเรียนมทีักษะชีวิตและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

ตามเป้าหมาย 

 

ประเภทของผลผลิตโครงการ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 

□ ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products)   

□ ผลผลติท่ีเป็นลกัษณะการให้บริการ (Service) 

 ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกีย่วข้องกับการบริหารจัดการ (Management)    

□ ผลผลผิตทีเ่ป็นลักษณะอ่ืน ๆ (ระบุ) ผลผลิตที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และสถานศึกษา 

2.2 ความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร ผูป้กครองและนกัเรียนมีความพงึพอใจ ร้อยละ 75 

2.3 การเปน็วิทยากรคดิเปน็ชั่วโมง 

ช่ือ- สกุล นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธ์ิ จํานวน 4 ช่ัวโมง 

2.4 ข้อเสนอแนะ 

จุดแข็งของโครงการ 

- มีบุคลากรที่มศีักยภาพ มีความรู้ความสามารถ 

- นักเรียนชอบสนุกสนาน เพลดิเพลินในกิจกรรมการเรียนรู ้

- นักเรียนมีความรู้ความสามารถจนได้รับรางวัลในการแข่งขนัระดับเขต 



- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนในระดับดีขึ้น 

จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา 

- บุคลากรไม่เพียงพอ และมีภาระงานมาก ควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ที่ตรงตามวิชามาช่วย 

- กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การแข่งขันวิชาการ กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้นักเรียนมีมากจน

นักเรียนไม่ได้เข้าช้ันเรียนอย่างสมํ่าเสมอ ควรลดกิจกรรมบางอย่างหรือให้มีกิจกรรมน้ันในเวลาที่ไม่

กระทบกับเวลาเรียน 

- วิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้แก่ครูในสถานศึกษายังมีน้อย ควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ 

ความสามารถโดยตรงมาอบรมเพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เช่น เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ รปูแบบใหม่ ๆ การทําสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

 

ลงช่ือ..........................................ผู้รายงาน 

(นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธ์ิ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



 

การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้าํทพิย์  

ปกีารศกึษา 2562 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

                   ๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

          ๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

                   ๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับดีเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

ก.  ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารวิชาการ 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          นางสาวประภาศิริ   สุขเจรญิ    ตําแหน่ง คร ู

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น 1 เมษายน 2562 สิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 

ง.  งบประมาณ 120,000 บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

        โรงเรียน   ข้อ 2  :  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   

                               ข้อ 3  :  วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

   ข้อ 6  : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            สพป.กทม.  ขอ้ 1  : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ข้อ 2  : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 

   ข้อ 5 :  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

             สพฐ.        ข้อ 1 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม   

             เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

            สมศ.        ข้อ 5  :  ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร  
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับดีเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง 

 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 

 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์         
ร้อยละ ๘5.20 



 
 

 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ       
๘5.20 
 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ    

๘5.20 
 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับดีเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ร้อยละ ๕0 
 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ คณุลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
               อยู่ในระดับดีทุกระดับช้ัน 

ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

1. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘5.20 
                 ๒. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘5.20 

        ๓. นักเรยีนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘5.20 

                 ๔. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ในระดับประเทศ 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2562  ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

  ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย 120,000 บาท 

          ผลการใช้จ่ายจริง 120,000 บาท  

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

               1.3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

                1.3.3.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

              1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

             1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

             1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นไป

ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘5.20 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 



 
 

ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล ผลสมัฤทธ์ิความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิด ร้อยละ 71 

 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นไป
ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘5.20 

นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นไป

ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘5.20 

   

 

 

 

เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผล

การประเมินสมรรถนะสําคญั

ตามหลักสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ์ ร้อยละ ๘5.20 

นักเรียนมีผลการประเมิน

สมรรถนะสําคญัตามหลักสูตร

เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘

5.20 

   

 

 

เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผล

การประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียนเป็นไป

ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘5.20 

นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน 

คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป

ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘5.20 

   

 

 

 เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีผล

การทดสอบระดับชาติช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ใน

ระดับดีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ร้อยละ ๕0 

นักเรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ใน

ระดับประเทศ 

  

 

ความทันต่อเวลา : 1 เมษายน 2562 –  

31 มีนาคม 2563 

๑๙ พฤษภาคม 2562  - 

8 มีนาคม 2563 

 

 

 

คุณภาพ : ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๖ คณุลักษณะของ
นักวิทยาศาสตร์ และมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
อยู่ในระดับดีทุกระดับช้ัน 

ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 

๑ – ๖ คุณลักษณะของ

นักวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนอยู่ในระดับดีทุก

ระดับช้ัน 

  

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 



 
 

ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................. 

 
2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) ๘๙.00 
 
2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 1) ช่ือ – สกุล ..........................-...................................... จํานวน .............-.................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร...................-........................................................ 

 2) ช่ือ – สกุล ..........................-....................................... จํานวน ............-................... ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร........................-......................................................................................................... 

2.4   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  

นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ในระดับประเทศ 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอสําหรับการสอนในระดับช้ันต่างๆ 
 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                ( นางสาวประภาศิริ   สุขเจริญ ) 
            

 
 



 

แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  

ปกีารศกึษา 2562 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต

ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 

กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 

 

ก.  ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      1. นางสาวกรัญญา  พรพิรยิล้ําเลิศ 

      2. นางสาวพิชญดา   ไชยดี 

      3. นางสาวสุธีรา   แดนโพธ์ิ 

      4. นางสาวธัญศภรณ์  ถาปนะกุล 

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น   วันที่  1 เมษายน 2561 ถึง วันที่  31 มีนาคม 2562 

ง.  งบประมาณ   70,000 บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

      สนันสนุนกลยุทธ์    สพฐ. กลยุทธ์ 2 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.  กลยุทธ์ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 2 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 2 

เกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่   ด้านที่ 5 ตัวบ่งช้ีที่ 15 และ ตัวบ่งช้ีที่ 16 

มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน   มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 

ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสตูร 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมนิสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ 

2.4 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

2.5 เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ / ดนตรี/นาฏศิลป์ ตาม

จินตนาการ 

2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีความคดิริเริ่ม และสรา้งสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

2.7 เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทยและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทัง้ด้าน

ทัศนศิลป์ /ดนตรี/นาฏศิลป์ 

วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ ร้อยละ 95 
  3.1.2 นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทัศนศลิป์/ดนตรี/นาฎศิลป์ 
ตามจินตนาการ ร้อยละ 95 
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  3.1.3 นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 95 
  3.1.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 95 
  3.1.5 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลกัสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 95

วัตถุประสงคเ์ชิงคณุภาพ 
ผู้เรียนมีสุนทรยีภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ผ่านการประเมินการคิด วิเคราะห์ และ

สมรรถนะสําคญัทางการเรียนตามเกณฑ์ 
*********************************************************************** 
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ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตร  มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์  นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  สามารถสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ / ดนตรี/นาฏศิลป์ ตาม

จินตนาการ  มคีวามคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  อีกทั้งยังตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ทั้งด้านทัศนศิลป์ /ดนตรี/นาฏศิลป์ 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ วันที่  1 เมษายน 2561 ถึง วันที่  31 มีนาคม 2562 

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

  ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย 70,000 บาท 

          ผลการใช้จ่ายจริง   - 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

               1.3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) 

   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 

                1.3.3.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  

    นักเรียนทุกคน 

              1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  

    นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์  ปีการศึกษา 2562 

             1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)  

     - 

             1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย  

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  สามารถสร้างผลงานด้วยความคิดริเริ่ม ด้วยความ

ภาคภูมิใจ  รู้คณุค่า ร่วมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทยและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ทั้งด้านทัศนศิลป์ /ดนตรี/นาฏศิลป์ 
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1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
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ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล 
 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  1. นักเรียนเหน็คุณค่าในตนเอง 

มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 95 √  

2. นักเรียนสามารถสร้างผลงาน

จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์ 

ตามจินตนาการ 

ร้อยละ 95 √  

3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มและ

สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ 

ร้อยละ 95 √  

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระศิลปะเป็นไป

ตาม 

ร้อยละ 95 √  

5. นักเรียนมีผลการประเมิน

สมรรถนะสําคญัตามหลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์  

ร้อยละ 95 √  

ความทันต่อเวลา :   √  

คุณภาพ : ผู้เรียนมีสุนทรยีภาพและมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไป

ตามเกณฑ์ ผ่านการประเมินการ

คิด วิเคราะห์ และสมรรถนะ

สําคัญทางการเรียนตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 95 √  

                  

   ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................. 
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2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) 95 
 

2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 1) ช่ือ – สกุล -  จํานวน -  ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร  - 

 2) ช่ือ – สกุล -  จํานวน -  ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร - 

2.4   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  

 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มสีมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  สามารถสร้างผลงานด้วยความคิดริเริ่ม ด้วยความ
ภาคภูมิใจ  รู้คณุค่า ร่วมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทยและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ทั้งด้านทัศนศิลป์ /ดนตรี/นาฏศิลป์ 
 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  

ควรพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน ทั้งด้านทัศนศิลป์ /ดนตรี/นาฏศิลป์  เพ่ือพัฒนาทักษะของ
นักเรียนต่อไปหาเวทีประกวดจากหน่วยงานภายนอก  เพ่ือเป็นการส่งเสริมนักเรียนใหม้ีประสบการณ์ย่ิงขึ้น   
 

(ลงช่ือ) นางสาวกรัญญา  พรพิริยล้ําเลิศ  ผูร้ายงาน 
                (นางสาวกรัญญา  พรพิริยล้ําเลิศ) 
              22/พฤษภาคม /2563 
 
หมายเหตุ    

1. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
2. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี



 
แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  

ปกีารศกึษา 2562 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารงานวิชาการ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรกนก  ติวสร้อย 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถงึ สิ้นสดุ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ    ๑,๔๓๒,๘๑๒ บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
        โรงเรียน   ขอ้ ๒ :  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
            สพป.กทม.  ขอ้ ๑ :  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
            สพฐ.         ขอ้ ๑ :  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยี                     

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
            สมศ. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านที่ ๑  
    ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้ความสารถตามหลักสูตร 
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 

๑. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๘๙ 
๒. มีสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพ เพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูมีการใช้สือ่และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  ๘๙   
๔. ครูมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๘๙ 

 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ  

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. มีสื่อการเรยีนการสอนที่มคีุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
๓. ครูมทีักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
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ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
 

๑.๑  สถานภาพโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วและจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต  

 

๑.๒  ความก้าวหน้าในการดาํเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
          ๑.๒.๒  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
   ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย        ๑,๔๓๒,๘๑๒   บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง     ๑,๔๓๒,๘๑๒ บาท 

            ตํ่ากว่าแผน      ตามแผน    เกินกว่าแผน 
๑.๒.๔ กลุม่เป้าหมายของโครงการ 

             ๑.๒.๔.๑ กลุม่เป้าหมาย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
              ๑.๒.๔.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ๘๕๑  

๑.๒.๔.๓ พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสายนํ้าทิพย์  
๑.๒.๔.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

 ๑.๒.๔.๕ ความต้องการของเป้าหมาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์  

๑.๒.๕ สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 

 
ส่วนที่ ๒  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

๒.๑  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๙ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ ๙๐  

   

 
มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ 

มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ 
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ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๙ 
ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ 

   

 ครูมีการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ร้อยละ ๘๙ 

ครูมีการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ร้อยละ ๙๐ 

  

ความทันต่อเวลา : ตรงตามเกณฑ์ ตรงตามเกณฑ์   
     
คุณภาพ : ดีเย่ียม ดีเย่ียม   
     

                  

 ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................. 

 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)   ๘๙.๗๕ 
 

๒.๓   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง        -  
๒.๔  ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นไปตามเกณฑ์                 
อย่างมีประสิทธิภาพ   

๒. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้                 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  

๓. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้และประเมินที่มุ่งเน้นพัฒนาการของนักเรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพฒันา 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น 
  ๒. ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ 
  ๓. จัดทําหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้มีความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น 
  ๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                (นางสาวพรกนก  ติวสร้อย) 
                ……../…………. /……………… 



 

แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  

ปกีารศกึษา 2562 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต

ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 

กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 

 

ก.  ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารวิชาการ 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      1. นางสาวรักชนก เรืองลาภ 

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น 1 ตุลาคม 2562  สิน้สดุ 30 กันยายน 2563 

ง.  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

            โรงเรียน     ข้อที่ ๒ พัฒนาหลกัสตูรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

    ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 

   ๒.๔ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

     ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศลิปะ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  (MEP) 

    ๒.๖ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ  (MSIEP) 

            สพป.กทม   ข้อที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

                      ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน    

                                การแข่งขัน 

             สพฐ.        ข้อที่ ๑ พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร  

                                และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

             สมศ. มาตรฐานที่ ๑ คณุภาพของผู้เรียน 

   1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

   2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

   2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
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   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ    

การจัดการเรียนรู้ 

  

ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑.เปา้หมายเชิงปริมาณ 

๑.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ๒. เพ่ือพัฒนาและจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิม วิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุม่

สาระการเรียนรู้ 

       ๓.  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

  ๔.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีทักษะดําเนินชีวิตในฐานะประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและประชาคม

โลก 

 

   ๒.เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

   ๑. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

   ๒.  โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิม วิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา อย่าง

ประสิทธิภาพ 

   ๓.  นักเรียนสามารถเรียนรูต้ามหลักสูตรของโรงเรียน และพัฒนาตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
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ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลติเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

1. หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสกล 

 2.   นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน Sainamtip IS Show 2020 

 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

   ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท 

          ผลการใช้จ่ายจริง ๑๐,๐๐๐ บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

  

1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

               1.3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  

                1.3.3.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน 

              1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

             1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย ............................................................................................. 

 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน    ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
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ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  1.หลักสูตรมคีวาม

สอดคล้องกับหลักสูตร

โรงเรียนมาตรฐานสากล ทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    

 2.จัดการเรียนรู้สาระเพ่ิม 

วิชา IS ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา ทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    

 3.ผู้เรียนให้มคีวามรู้ ความ

เข้าใจในวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายของการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง 

    

 4.ผู้เรียนมีทักษะดําเนินชีวิต

ในฐานะประชากรท่ีมี

คุณภาพของอาเซียนและ

ประชาคมโลก 

   

ความทันต่อเวลา : ตรงตามเกณฑ์ ตรงตามเกณฑ์   

     

คุณภาพ : ดี ดี   

     

                  

 ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตทีเ่ป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตทีเ่ป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืน(ระบุ)................................................................................................. 
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2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) ๘๕ 
 
2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 1) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร............................................................................... 

 2) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร....................................................................................................................................... 

2.4   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  

1. เป็นโครงการที่ดีที่เน้นให้ผู้เรยีนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  

2. ในการจัดการเรียนการสอนครูยังขาดความเช่ียวชาญในการออกแบบกิจกรรม ควรทีจ่ะมีการ
ค้นคว้า ศึกษาเพ่ิมเติมหรือศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 

                     (นายสุทิน  เจรญิพร) 
             
หมายเหตุ    

1. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
2. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  
ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารวิชาการ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ๑. นายชาติวุฒิ ประสพศักด์ิ 
      ๒. นายวุฒิพงศ์ โฉสูงเนิน 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถงึ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ ๔๓๒,๔๘๐ 
จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
สนบัสนุนกลยุทธ์สาํนกังานคณะกรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
          ข้อท ี๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                    เศรษฐกิจพอเพียง  
สนบัสนุนกลยุทธ์สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร  
           ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
                     การแข่งขัน   
สนบัสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
          ข้อที่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
           ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                    ๒.๓ การเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    ๒.๔ การเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
           ข้อที่ ๓ วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
                    ๓.๒ วิจัยเพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                    ๓.๔ วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนบัสนุนมาตรฐานการศกึษา  
 มาตรฐานที่ ๑  คณุภาพของผู้เรียน 
                    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
                    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                           คุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
                           เรียนรู ้
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สาํคญั 
  ๓.๑  จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
                            ในชีวิตได้ 
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  ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
                            จัดการเรียนรู้ 
         สอดคล้องพระบรมราโชบายดา้นการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
                    ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
 
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
                     ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ ๘๖ ขึ้นไป 
                    ๒. นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี 
                         ต่ออาชีพสุจริตร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป 

 
 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 

                    ๑. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 

 
*********************************************************************** 
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ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
 ๑. นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
      ๒. นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติทีดี่ 
          ต่ออาชีพสุจริต 
 

๑.๒   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถึง  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
          ๑.๒.๒  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
   ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.๒.๓  การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย ๔๓๒,๔๘๐ บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง ๔๓๒,๔๘๐ บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
  

๑.๓.๓  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
               ๑.๓.๓.๑  กลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน 
                ๑.๓.๓.๒  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ๙๖๙ คน 
              ๑.๓.๓.๓  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
             ๑.๓.๓.๔  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) รับราชการ นักเรียน 
             ๑.๓.๓.๕  ความต้องการของเป้าหมาย  
                           ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                           ๒. นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติทีดี่ 
                               ต่ออาชีพสุจริต 
 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
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ส่วนที่ ๒  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 

๒.๑  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมทีพึ่งประสงค์ 
ร้อยละ ๙๕ √  

 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน 
รักการทํางาน สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
ร้อยละ ๙๕ 

 
√ 

 

ความทันต่อเวลา : นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ ๙๕ √  

คุณภาพ : นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ร้อยละ ๙๕ √  

     
                   
        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................ 

 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ ๙๕) 
 

๒.๓ วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 
 ๑) ช่ือ – สกุล นายปรีชา  หงส์ฤชัย จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การเปิดประชุมกอง การร้องเพลง นันทนาการ การชุมนุมรอบกองไฟ 
สถิติให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จํานวน ๒ ครั้ง/ปี 
 ๒) ช่ือ – สกุล นายสมเกียรติ  นวลวันดี จํานวน  ๑๒ ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร การให้ความรู้ การแนะนําการตรวจขั้นที่ ๕ ผู้กํากับลกูเสือ 
๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ มีการกําหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปแบบ จัดกิจกรรมเหมาะสม
กับวัย วุฒิภาสะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน มบูีรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให้ผู้เข้าเรียน
และผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝกึ
ให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์จินตนาการ ที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตอย่างต่อเน่ือง มีการกําหนดเวลาในการจัด
กิจกรรมได้เหมาะสมสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
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           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ควรพัฒนานักเรียนด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ให้มาก 
เช่น การฝึกใหค้ิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์จนิตนาการ ที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิต 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                 (นายชาติวุฒิ  ประสพศักด์ิ) 
       ……../…………. /……………… 
หมายเหตุ    

๑. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
๒. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี



 

แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  

ปกีารศกึษา 25๖2 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต

ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 

กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 

 

ก.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) 

ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. นางสาวประภาศิริ     สุขเจริญ     ตําแหน่ง  ครู  

๒. นางสาวพรกนก        ติวสร้อย    ตําแหน่ง   ครู 

๓. นางสาวศศิธร           คํานึง       ตําแหน่ง   ครู 

๔. นางสาวจุฑามาศ       เผื่อแผ่      ตําแหน่ง  ครู 

ค.  ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มต้น ๑  เมษายน  ๒๕61   สิ้นสุด ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖2 

ง.  งบประมาณ  146,๐๐๐ บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม่ 

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

        โรงเรียน   ข้อ ๒  :  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

   ข้อ ๖  :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            สพป.กทม.  ข้อ..... :  ................................................................................................................................          

            สพฐ.         ข้อ..... :  ................................................................................................................................          

            สมศ. ข้อ..... :  ................................................................................................................................          

ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๒.๑ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่าน
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑ 

 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน 
รวมท้ังมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 

๔.๑.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถเช่ือมโยง

ความเก่ียวเน่ืองเน้ือหาระหว่างสาระวิชา และมีทักษะการปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการคิดที่

เป็นเหตุเป็นผล สามารถค้นหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่

หลากหลายและมีจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ร้อยละ ๘1 



 
 

๔.๑.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ให้เหตุผล และการประยุกต์แนวคิด

ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้าง อธิบาย และทํานายปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน รวมถึง

ตระหนักถึงบทบาทของคณิตศาสตร์และสามารถใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการวินิจฉัยและการตัดสินใจท่ีดี 

ร้อยละ ๘1 

 ๔.๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และความสามารถในการใช้งาน จัดการ และเข้าถึง

เทคโนโลยี (กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์) ร้อยละ ๘๐ 

 ๔.๑.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการพัฒนาหรือการได้มาของเทคโนโลยีโดย การประยุกต์

ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีที่มีอยู่ กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพ่ือสร้าง

เครื่องใช้หรือวิธีการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๘1  

 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 

 ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา การทํางานเป็นทีม การสื่อสาร/การนําเสนอ การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยี 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจและสนใจอาชีพด้านสะเต็มมากขึ้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 ส่วนที่ 1 สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

 1…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 2…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 3………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1 การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕61  ถึงวันที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖2 

          1.2.2 ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

   ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย 146,๐๐๐ บาท 

          ผลการใช้จ่ายจริง 146,๐๐๐ บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน  

 1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

               1.3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก)  อาจารย์ นักเรียน   

                1.3.3.2  ปรมิาณกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ จํานวน ๑,๒๐๔ คน คร ูจาํนวน ๗๐ คน  

              1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

             1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) ครแูละนักเรียน 

             1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย  

     - ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่าน   

                       กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

- พัฒนาผู้เรียนให้สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีทักษะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริงทั้งในและนอก

ห้องเรียน รวมทั้งมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 

 
 



 
 

ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 

2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เ ก่ี ย ว กั บ เ น้ื อ ห า วิ ช า

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ส า ม า ร ถ

เ ช่ือมโยงความเ ก่ียวเ น่ือง

เน้ือหาระหว่างสาระวิชา และ

มีทักษะการปฏิบัติการเชิง

วิทยาศาสตร์ มีทักษะในการ

คิดที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถ

ค้นหาความรู้และแก้ปัญหา

อย่าง เ ป็นระบบ  สามารถ

ตั ด สิ น ใ จ โ ด ย ใ ช้ ข้ อ มู ล ที่

หลากหลายและมีจักษ์พยานที่

ตรวจสอบได้ ร้อยละ ๘1 

เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เ ก่ี ย ว กั บ เ น้ื อ ห า วิ ช า

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ส า ม า ร ถ

เ ช่ือมโยงความเ ก่ียว เ น่ือง

เน้ือหาระหว่างสาระวิชา และ

มีทักษะการปฏิบัติการเชิง

วิทยาศาสตร์ มีทักษะในการ

คิดที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถ

ค้นหาความรู้และแก้ปัญหา

อย่าง เ ป็นระบบ  สามารถ

ตั ด สิ น ใ จ โ ด ย ใ ช้ ข้ อ มู ล ที่

หลากหลายและมีจักษ์พยานที่

ตรวจสอบได้ ร้อยละ ๘1 

  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการ

คิด วิเคราะห์ ให้เหตุผล และ

การประ ยุก ต์แนวคิ ดทาง

คณิตศาสตร์ เพ่ือสร้าง อธิบาย 

และทํ านายปรากฏการณ์

ต่างๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่าง

กั น  ร ว ม ถึ ง ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

บทบาทของคณิตศาสตร์และ

สามารถใช้คณิตศาสตร์ช่วยใน

การวินิจฉัยและการตัดสินใจที่

ดี ร้อยละ ๘1 

ผู้เรียนมีความสามารถในการ

คิด วิเคราะห์ ให้เหตุผล และ

การประ ยุก ต์แนวคิ ดทาง

คณิตศาสตร์ เพ่ือสร้าง อธิบาย 

และทํ านายปรากฏการณ์

ต่างๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่าง

กั น  ร ว ม ถึ ง ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

บทบาทของคณิตศาสตร์และ

สามารถใช้คณิตศาสตร์ช่วยใน

การวินิจฉัยและการตัดสินใจที่

ดี ร้อยละ ๘1 

   

 ผู้ เ รียนมีความเข้ าใจ  และ

ความสามารถในการใช้งาน 

จัดการ และเข้าถึงเทคโนโลยี 

(กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์

ที่ สร้ างขึ้น เ พ่ือ  ตอบสนอง

ผู้ เ รี ยนมีความเข้ า ใจ  และ

ความสามารถในการใช้งาน 

จัดการ และเข้าถึงเทคโนโลยี 

(กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์

ที่ สร้ างขึ้น เ พ่ือ  ตอบสนอง

   



 
 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ความต้องการของมนุษย์ ) 

ร้อยละ ๘1 

ความต้องการของมนุษย์) ร้อย

ละ ๘1 

 ผู้ เ รี ยนมี ค ว าม เข้ า ใ จการ

พัฒนาห รือการ ไ ด้มาของ

เทคโนโลยีโดย การประยุกต์

ค ว า ม รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี

ที่ มี อ ยู่  กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร

ออกแบบเชิงวิศวกรรม เพ่ือ

สร้างเคร่ืองใช้หรือวิธีการ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๘

1 

ผู้ เ รี ยนมี ค ว าม เข้ า ใ จกา ร

พัฒนาหรื อการ ไ ด้มาของ

เทคโนโลยีโดย การประยุกต์

ค ว า ม รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี

ที่ มี อ ยู่  กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร

ออกแบบเชิงวิศวกรรม เพ่ือ

สร้างเครื่องใช้หรือวิธีการ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๘

1 

  

ความทันต่อเวลา : ๑  เมษายน  ๒๕60  ถึงวันที่ 

๑๓  มีนาคม  ๒๕๖1 

เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้   

คุณภาพ : ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา 

ก า ร ทํ า ง า น เ ป็ น ที ม  ก า ร

สื่อสาร/การนําเสนอ การใช้

เ ค รื่ อ ง มื อ / เ ทค โน โ ลยี  มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีความ

เข้าใจและสนใจอาชีพด้านสะ

เต็มมากขึ้น   

เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้   

                   

ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................. 

2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)   ร้อยละ ๘1 
 2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 
 1) ช่ือ – สกุล นางสาวประภาศิร ิ สขุเจริญ   จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรครูสะเต็มศึกษา 

 2) ช่ือ – สกุล นางสาวศศิธร  คํานึง จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรครูสะเต็มศึกษา 

 



 
 

2.4   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                   ผู้รายงาน 
             ( นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ ) 
           
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 

ปกีารศกึษา 2562 
 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีคู่มือและแนวทางการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ 
   ๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ครูนําไปเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี         

ประสิทธิภาพ 
   ๓. เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
 
ก.  ชื่อโครงการ  พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารวิชาการ 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       นางพร  อนันต์ช่ืนสุข ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น 1 เมษายน 2562 สิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 

ง.  งบประมาณ   705,000 บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

       สนบัสนนุกลยุทธ ์สพฐ. 

    ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
              ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
    ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา     
    ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย 
     อํานาจเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   สนบัสนนุกลยุทธ์ สพป.กทม. 

   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

   สนบัสนนุกลยุทธ์โรงเรียน 

   ข้อที่ 3 วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   สนบัสนนุมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     ด้านที่ 3 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
           ตัวบ่งช้ีที่ 10 การดําเนินงานของผู้อํานวยการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 11 การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 



 
 

     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
  ด้านที่ 5 ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ตัวบ่งช้ีที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

 ด้านที่ 6 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ ์
 ตัวบ่งช้ีที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 18 เอกลักษณ์สถานศึกษา 

 ด้านที่ 7 ด้านมาตรการส่งเสริม  
  ตัวบ่งช้ีที่ 19 มาตรการส่งเสริม 
                (ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล) 
  ตัวบ่งช้ีที่ 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 

   สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

 ข้อที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคณุธรรม 
   ข้อที่ 3 มีงานทํา - มีอาชีพ 
 

ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัย 
       และนวัตกรรม 
  ๓ เพ่ือสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ 
        เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ย่ังยืน 
  4 เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาครูในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ๒ ช้ิน/คน/ปีการศึกษา 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ 
    1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ 
           เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิด  
           การเรียนรู้ที่ย่ังยืน ร้อยละ ๘๒ 
   2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ร้อยละ ๘๒ 

วัตถุประสงคเ์ชิงคณุภาพ 
     ๑. สถานศึกษามีความพร้อมด้านการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งใช้กระบวนการวิจัย  

      และงานนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
   ๒. ครูผูส้อนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ 

     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 

1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

    1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ 
           เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิด  
           การเรียนรู้ที่ย่ังยืน 
   2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

   ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย    705,000 บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  705,000 บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

 1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

             1.3.3.1  กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายนอก) คร ูผู้ปกครอง นักเรียน 
              1.3.3.2  ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
            1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
   1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
  1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย 
         1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ 
                    พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเรียนรู้  
                    และส่งผลให้เกิด การเรียนรู้ที่ย่ังยืน 
       2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 

       ระบุผล  1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ 
           เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิดการ 
           เรียนรู้ที่ย่ังยืน 
    2. ครูผูส้อนได้รับการพัฒนาในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ๑. สถานศึกษามีความพร้อม

ด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 
๒๑ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

๑. สถานศึกษามีความพร้อม
ด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 
๒๑ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

  
     

 

 2. ครูผู้สอนนําผลงานวิจัย 
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ไ ป ใ ช้
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนร้อยละ 82 

2. ครูผู้สอนนําผลงานวิจัย 
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ไ ป ใ ช้
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนร้อยละ 82 

    
     

 

 3. ครูใช้งานวิจัย และนวัตกรร
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนากา
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ร้อยละ 82 

3. ครูใช้งานวิจัย และนวัตกรร
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนากา
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ร้อยละ 82 

 
 

 

 4 .  ค รู ไ ด้ พัฒน า ใ น ด้ าน
งานวิจัย และนวัตกรรม ร้อย
ละ 82 

4 .  ค รู ไ ด้ พัฒน า ใ น ด้ าน
งานวิจัย และนวัตกรรม ร้อย
ละ 82 

 
 

ความทันต่อเวลา : 1 พฤษภาคม  2562 ถึ ง
วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 

1 พฤษภาคม 2562 ถึง
วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3  

 

คุณภาพ : ๑. สถานศึกษามีความพร้อม
ด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 
๒๑ ซึ่งใช้กระบวนการวิจัย 
และงานนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามา
ช่ ว ย เ ส ริ ม  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ
คุณภาพดีมาก 

๑. สถานศึกษามีความพร้อม
ด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 
๒๑ ซึ่งใช้กระบวนการวิจัย 
และงานนวัตกรรมที่ทันสมัย 
โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามา
ช่ ว ย เ ส ริ ม  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ
คุณภาพดีมาก 

 
 
 

 

 ๒ .  ค รู ผู้ ส อ น ส า ม า ร ถ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
ส อ น  โ ด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว น  
การวิจัย และนวัตกรรมไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒ .  ค รู ผู้ ส อ น ส า ม า ร ถ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
ส อ น  โ ด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว น  
การวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    
     

 

  
         

 



 
 

ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................ 

2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) ร้อยละ ๙2 

2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 1) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร........................................................................................................................................ 

 2) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร....................................................................................................................................... 

2.4   ข้อเสนอแนะ 

           จุดแข็งของโครงการ 

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

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

           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา 

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

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

 
(ลงช่ือ) ................................................ ผู้รายงาน 

                    ( นางพร  อนันต์ช่ืนสุข ) 



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  

ปกีารศกึษา 2562 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต

ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 

กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 

 

ก.  ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารวิชาการ 

     ผูร้ับผิดชอบโครงการ : นางสาวอรทัย  ห่อทอง 

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น   1 เมษายน 256๒ สิน้สุด  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
ง.  งบประมาณ  : 2๐,๐๐๐ บาท  

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

      โรงเรียน   กลยุทธข์้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

สพป. กทม.  กลยุทธข์้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สพฐ.   กลยุทธข์้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 

สมศ.   กลยุทธข์้อที่ ๑  คณุภาพผู้เรียน  
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และขจัดการเลือกปฏิบัติให้แก่เด็กและเยาวชนพิการให้ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมอย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ  

๒. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ  

๓. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน 
๔. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ให้มีทักษะในการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษ 
๕. เพ่ือส่งเสริมการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนครู ผู้ปกครอง หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนใน

การสานสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษ 
วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่ศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ทีม่ีความ
ต้องการรับบริการทางการศึกษาเป็นพิเศษ 
วัตถุประสงคเ์ชิงคณุภาพ 

โรงเรียนสายนํ้าทิพย์  เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม (Inclusive Education) ซึ่ง
ให้บริการนักเรยีนอย่างมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ (Resource center) ทั้งด้านหลักสตูรการเรียนการสอน 

 และการวัดผล ครผูู้สอนส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
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ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ : ดําเนนิการแลว้เสร็จและมีผลผลติ 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่ศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ทีม่ีความต้องการรับ
บริการทางการศึกษาเป็นพิเศษ 
1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1  การดําเนินงาน  

                      ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖2  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน  

  ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย รายได้สถานศึกษา 20,000 บาท          

ผลการใช้จ่ายจริง 20,000 บาท ตามแผนปฏิบัติการ 

1.3  กลุ่มเปา้หมายของโครงการ 

       1.3.1  กลุ่มเป้าหมาย : ครู นักเรียน โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

       1.3.๒  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

       1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ลา่ช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 

 

 
ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
        

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ : นักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มี
ความต้องการรับบริการทางการศึกษาเป็นพิเศษ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ √  

ความทันต่อเวลา : ตามแผนการดําเนินงาน ตามแผนฯ ตามแผนฯ - - 

คุณภาพ : โรงเรียนสายนํ้าทิพย์  เป็นโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการเรียนร่วม (Inclusive Education) ซึ่ง
ให้บริการนักเรยีนอย่างมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
(Resource center) ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอน และการวัดผล ครูผูส้อนส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

ผลผลิตตาม

ตัวช้ีวัด 

ผลผลิตตาม

ตัวช้ีวัด 

- - 
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 ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืน ๆ

(ระบุ)................................................................................................. 
  

2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร : ร้อยละ 100 
 

2.3   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  

1. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่มในการวางแผนดําเนินการตามแผนจนสําเร็จลุล่วง 
2. ผลที่ได้รับเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  
  1.ขาดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาพิเศษโดยตรง 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                (นางสาวอรทัย    หอ่ทอง) 
           ตําแหน่ง  ครู 
               ผู้รบัผดิชอบโครงการ 

 



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  
ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ๑. นางวาสนา  รินธนาเลิศ 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ   เริ่มต้น ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  สิ้นสดุ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม่ 
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
            โรงเรียนข้อที่ ๓ วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   ๓.๔ วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๓.๕ วิจัยเพ่ือพัฒนาผู้นําด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
    
   สพป.กทม. ข้อที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

   สพฐ. ขอ้ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 
             สมศ. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
        ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
        ๑.๒ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
                          ๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                          ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                                          สถานศกึษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
                          ๒.๔  พัฒนาครูและบคุลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
                          ๒.๕  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                                           คุณภาพ 
                          ๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ        
                                          จัดการเรียนรู้ 
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
        ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 
                                           ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                           ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                           ๓.๓  มกีารบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
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                           ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                           ๓.๕  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง  
                                           การจัดการเรียนรู้ 
 
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
๑๐๐ % ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

 
 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 

   นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม               

 
 

ส่วนที่ ๑ สถานภาพของโครงการ 
 

๑.๑   สถานภาพโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

             ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมีผลผลิต 
 
๑.๒   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑  การดําเนินงาน (ทําจริง) 
                         ระหว่างวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
          ๑.๒.๒  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
       ผลการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.๒.๒  การใช้จ่ายงบประมาณ 
                          แผนการใช้จ่าย ๒๕,๐๐๐ บาท 

                ผลการใช้จ่ายจริง ๒๕,๐๐๐ บาท 
            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
  

๑.๓.๓  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
๑.๓.๓.๑  กลุม่เป้าหมาย ...............ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน................. 
๑.๓.๓.๒  ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย ...................๑,๑๐๐............................................................... 
๑.๓.๓.๓  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย .................................................................................................. 
๑.๓.๓.๔  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ).ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน. 
๑.๓.๓.๕  ความต้องการของเป้าหมาย .ส่งเสริมคุณธรรมและจริธรรมครูและนักเรียน 

 
 
 
 
 



 
 

3 

๑.๓.๔  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 

ส่วนที่ ๒  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 

๒.๑  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ :  สถานศึกษามีการพัฒนาการ

ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ ท่ี
สถานศึกษากําหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ √  

 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณลักษณะทางคุณธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ √  

ความทันต่อเวลา : - - - - 
คุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกคนเป็นคนดี มีความสามารถ 
สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ มีผลงาน  ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ และมีการ
เพ่ิมพูนความรู้/ ประสบการณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ √  

                   
        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตทีเ่ป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................ 

 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) ๙๘ ขึ้นไป 
 

๒.๓   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 
 ๑) ช่ือ – สกุล .................................−................................... จํานวน .............−..................... ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร......................−......................................................... 
 ๒) ช่ือ – สกุล .................................−................................... จํานวน ...............−................... ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร.....................−................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
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           จุดแข็งของโครงการ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                    (นางวาสนา  รินธนาเลิศ) 
       ……../…………. /……………… 
 
หมายเหตุ    

๑. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
๒. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทิพย์  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิตที่
ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School ) 

ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ กลุม่บริหารวิชาการ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ๑. นางสาวรักชนก เรืองลาภ 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ     เริ่มต้น ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  สิน้สุด ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ   ๑๖๕,๐๐๐ บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
            โรงเรียน    ข้อ ๒ : พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๔ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
 ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ โดยใช้ภาษาอังกฤษ   
                                               (MEP) 
 ๒.๖ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ  (MSIEP) 
            สพป.กทม. ข้อ ๑ : จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
                              ข้อ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
                                        ความสามารถในการแข่งขัน 
             สพฐ.       ข้อ ๑ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น 
                                        เครื่องมือในการเรียนรู้ 
             สมศ        มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                               มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร   
                                                 สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                                                 อย่างมีคุณภาพ 
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  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ    
                  การจัดการเรียนรู้ 

ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล นําจุดเด่นจากหลักสูตรต่างๆ มา
ประยุกต์ปรับใช้ ปรับเน้ือหาวิชาพ้ืนฐานต่างๆ ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS ) และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลได้แก่ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program (MEP) และ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Math Science Integrated Program (MSIEP) 
 ๓. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้  
 ๔. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะมีสํานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
จิตสํานึกในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 

 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
๒. นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษสูงขึ้น ทั้งเพ่ือการศึกษาค้นคว้าหา  

ความรู้เพ่ือติดต่อสื่อสาร เพ่ือการนําเสนอผลงาน เพ่ือการโต้แย้งให้เหตุผลและเพ่ือการเจรจาความ
ร่วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

๓. นักเรียนมีความสนใจเรียนวิชาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ และมีทักษะในการใช้  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์  
     ( Scientific Thinking) และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ( Critical Thinking )รวมถึงมีทักษะ   
     ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ในการแก้ปัญหา และการใช้ ICT เพ่ือการ  
     เรียนรู้ในระดับสากล 
๒. นักเรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Student) และมี

ความสามารถในการผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง 
๓. นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะมีสํานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสํานึก

ในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ใน
ระดับสูง 
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ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
     อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                    ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
           ผลการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

1.2.๓  การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย      ๑๖๕,๐๐๐  บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง      ๒๕,๐๐๐  บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
 
1.3.  กลุ่มเปา้หมายของโครงการ 
          1.3.1  กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) ครูและนักเรียน 
          1.3.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย    นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์จํานวน ๙๕๓ คน 
          1.3.3  พ้ืนที่กลุม่เป้าหมาย     โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

1.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) ครูและนักเรียน 
          1.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย    การจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล                   
                                                        (World-Class Standard School) 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
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ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 

2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล................................................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  กิจกรรมปรับปรุงแก้ไข พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเทยีบเคียงมาตรฐานสากลปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ร้อยละ ๙๐ ขึน้ไป √  

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมคัรนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP และ MSIEP 

ร้อยละ ๙๐ ขึน้ไป √  

 กิจกรรมค่าย English Day Camp 
สําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEPและ 
MSIEP 20๑๙ 

ร้อยละ ๙๐ ขึน้ไป √  

 กิจกรรมค่าย Math and Science 
๒๐๑๙ สําหรบันักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
MEP และ MSIEP ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ร้อยละ ๙๐ ขึน้ไป √  

ความทันต่อเวลา : -    

คุณภาพ : นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์       
มีทักษะความสามารถในการศกึษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Independent Student) 
และมีความสามารถในการผลิตผลงานด้าน
ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง           
เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะมีสํานึกในการ
บริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ร้อยละ ๘๐.๒๐ ขึ้นไป   

                   
        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ).................-............................................................................... 

 

2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)  ๙๐ ขึ้นไป 
 

2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 
 1) ช่ือ – สกุล .....................-............................................... จํานวน .................-................. ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร..................-............................................................. 
 2) ช่ือ – สกุล ....................-................................................ จํานวน .................-................. ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร...................-.................................................................................................................... 
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2.4   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School ) ในทุกมิติ 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนบางคนที่ขาดแคลนในด้าน
ทุนทรัพย์แต่มคีวามพร้อมด้านสติปัญญา ควรมีการสนับสนุนผู้เรียนกลุ่มน้ีเพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิของโครงการ 
   
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
               (...............................................) 
       ……../…………. /……………… 
หมายเหตุ    

๑. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
๒. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 

ปกีารศกึษา 2562 
 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีคู่มือและแนวทางการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ 
   ๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ครูนําไปเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี         

ประสิทธิภาพ 
   ๓. เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
 
ก.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารวิชาการ 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       นางพร  อนันต์ช่ืนสุข ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น 1 เมษายน 2562 สิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 

ง.  งบประมาณ   72,000 บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

        สนบัสนนุกลยุทธ ์สพฐ. 

    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี 
     เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     
    ข้อที่ 2 ปลูกฝงัคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง  
    ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา     
    ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย 
     อํานาจเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   สนบัสนนุกลยุทธ ์สพป.กทม. 

   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
             ในการแข่งขัน 
   ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

   สนบัสนนุกลยุทธ์โรงเรียน 

   ข้อที่ 1 บรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
   ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 3 วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 



 
 

 ข้อที่ 4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
 ข้อที่ 5 ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 
 ข้อที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   สนบัสนนุมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     ด้านที่ 3 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
           ตัวบ่งช้ีที่ 10 การดําเนินงานของผู้อํานวยการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 11 การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
  ด้านที่ 5 ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ตัวบ่งช้ีที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

 ด้านที่ 6 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ ์
 ตัวบ่งช้ีที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 18 เอกลักษณ์สถานศึกษา 

 ด้านที่ 7 ด้านมาตรการส่งเสริม  
  ตัวบ่งช้ีที่ 19 มาตรการส่งเสริม 
                (ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล) 
  ตัวบ่งช้ีที่ 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 

   สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

 ข้อที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคณุธรรม 
   ข้อที่ 3 มีงานทํา - มีอาชีพ 
   ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
 

ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ส่งเสริมเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง 

๒ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๓ เพ่ือส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสามารถจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๔ เพ่ือส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 



 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ 
   1. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง 
             ส่งเสริมเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร 

    ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง ร้อยละ ๙๓ 
   2. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 

    ครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เก่ียวข้อง ร้อยละ ๙๓ 
   3. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสามารถจัดโครงการ  

    กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ ๙๓ 
   4. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุ 

    ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๓ 
วัตถุประสงคเ์ชิงคณุภาพ 
    ๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดับคุณภาพสูงขึ้น มีความพึงพอใจ และความสําเร็จอย่างต่อเน่ือง  

   ๒. ผู้เรียนพัฒนาและขยายโลกทัศน์เต็มตามศักยภาพ สู่สังคมโลก 
   

ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 

1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

   1. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง 
             ส่งเสริมเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร 

    ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง 
   2. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 

    ครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เก่ียวข้อง 
   3. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสามารถจัดโครงการ  

    กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   4. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุ 

    ตามเป้าหมาย 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

   ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

 



 
 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย    72,000 บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  72,000 บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

 1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

             1.3.3.1  กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายนอก) คร ูผู้ปกครอง นักเรียน 
              1.3.3.2  ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
            1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
   1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
  1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย 
       1. สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประถมศึกษา  
           มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างน้อย ระดับละ ๑ สถาบัน 

       2. ผู้เรียนพัฒนาและขยายโลกทัศน์เต็มตามศักยภาพ สู่สังคมโลกของจํานวนผู้เรียน     
           ทั้งหมดในโรงเรียน 

       3. ครู บุคลากร ในโรงเรียนพัฒนาและขยายโลกทัศน์เต็มตามศักยภาพ สู่สังคมโลก  

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 

       ระบุผล  1. สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประถมศึกษา  
        มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างน้อย ระดับละ ๑ สถาบัน 

    2. ผู้เรียนพัฒนาและขยายโลกทัศน์เต็มตามศักยภาพ สู่สังคมโลกของจํานวนผู้เรียนทั้งหมดในโรงเรียน 

    3. ครู บุคลากร ในโรงเรียนพัฒนาและขยายโลกทัศน์เต็มตามศักยภาพ สู่สังคมโลก 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ความพึงพอใจและความสําเร็จ

ของสถานศึกษามีการสร้างและ

พัฒนาแห่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ัง

ผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจและความสําเร็จ
ของสถานศึกษามีการสร้างและ
พั ฒ น า แ ห่ ง เ รี ย น รู้ ภ า ย ใ น
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่ ง เ รี ยน รู้ ท้ั งภาย ในและ
ภายนอกสถานศึ กษ า  เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๙3 

  

 

 
     

 

ความพึงพอใจและความสําเร็จ

ของสถานศึกษามีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ี

เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจและความสําเร็จ
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร
แลก เปลี่ ยน เ รี ยน รู้ ระหว่ า ง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า น ศึ ก ษ า กั บ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๙3 

  

 
     

 

ความพึงพอใจและความสําเร็จ

ของการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาสามารถจัดโครงการ 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง

นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษา 

ความพึงพอใจและความสําเร็จ

ของการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาสามารถจัดโครงการ 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง

นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ ๙3 

  

 

 
     

 

ความพึงพอใจและความสําเร็จ

ของการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษามีผลการดําเนินงาน

บรรลุตามเป้าหมาย 

ความพึงพอใจและความสําเร็จ

ของการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษามีผลการดําเนินงาน

บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙3 

  

 
     

 

ความทันต่อเวลา : ๑ เมษายน ๒๕๖2  ถึงวันที่ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 

๑ เมษายน ๒๕๖2  ถึงวันที่ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 

 
     

 



 
 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

คุณภาพ : สถานศึกษามีการพัฒนา

หลักสูตรสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

ความต้องการของท้องถิ่น 

สถานศึกษามีการพัฒนา

หลักสูตรสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

ความต้องการของท้องถิ่น 

  

ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความ

ถนัดและความสนใจ   มีการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่

ส่งเสริมและตอบสนองความ

ต้องการ 

ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความ

ถนัดและความสนใจ   มีการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่

ส่งเสริมและตอบสนองความ

ต้องการ 

  

           ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................ 

2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)  ร้อยละ ๙3 

2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 1) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร........................................................................................................................................ 

 2) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร....................................................................................................................................... 

2.4   ข้อเสนอแนะ 

           จุดแข็งของโครงการ 

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

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

           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา 

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

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

 
(ลงช่ือ) ................................................ ผู้รายงาน 

                    ( นางพร  อนันต์ช่ืนสุข ) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ำทิพย 

ปการศึกษา 2562 

 

ปฐมวัย 



แบบฟอร์ม การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ช่ือโครงการ    พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย   
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานปฐมวัย   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ๑. นางยุพิน          เกตุพูล       
 ๒. นางสาวนริศรา อนุรัตน์ 
ค. ระยะเวลาดําเนินการ    เริม่ต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒  สิ้นสุด ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓   
ง. งบประมาณ  ๑๙,๕๐๐ บาท   
จ. ลักษณะโครงการ   

  โครงการต่อเน่ือง       โครงการใหม่   
ฉ.  สนองตอบต่อตัวช้ีวัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
  โรงเรียน ข้อ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล  
     ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา  
     ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล   
     ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะ ทักษะการคิด 
     ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)  
  สพป.กทม. ข้อ ๒ การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ครอบคลุมผู้เรยีน ให้ได้รับโอกาส 
    ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 
            สพฐ.    ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี 
     เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
    ข้อที่ ๒ ปลูกฝงัคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
    ข้อที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษา 
    ข้อที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

  สมศ.          ข้อ  -       
ช. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
 ๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  ร้อยละ ๙๖ 
 ๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมตามวัย ร้อยละ ๙๖ 
 ๓ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัยร้อยละ ๙๕.๕ 
 ๔ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัยร้อยละ ๙๖ 
 
 
 
 
 



 

วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 
 เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีสุขภาพกายและสุขนิสัยที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความใฝ่รู้ มีทักษะ มีการสื่อสาร มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ มี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกสมวัย รู้จักช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว การช่วยเหลือแบ่งปัน สามารถเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 
     
ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
๑.๑  ลักษณะโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
   ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
 ๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  ร้อยละ ๙๖ 
 ๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมตามวัย ร้อยละ ๙๖ 
 ๓ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัยร้อยละ ๙๖ 
            ๔ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัยร้อยละ ๙๖ 
๑.๒  ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ 
 ๑.๒.๑ ผลการดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๑.๒.๒ ผลการดําเนินงาน ( ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
 ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๑.๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย    ๑๙,๕๐๐ บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  โดยประมาณ ๑๙,๕๐๐ บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
 
๑.๒.๔ กลุม่เป้าหมายของโครงการ 

  ๑.๒.๔.๑ กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) คือ นักเรียน 
๑.๒.๔.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับปฐมวัย 
๑.๓.๔.๓ พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

           ๑.๒.๔.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)  นักเรียน 
๑.๒.๔.๕ ความต้องการของเป้าหมาย คือ มีการพัฒนาการให้ครบทั้ง ๕ ด้าน 

๑.๒.๕  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๒  ผลผลิต/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
๒.๑  ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ 
       ระบุผล เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง ๔ ด้าน สมวัย 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  พัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายสมวัย   
เด็กปฐมวัยมีสขุภาพกาย
และสุขนิสัยทีดี่เมาะสมวัย
ร้อยละ ๙๖ 

  

 พัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัยมีสภุาพจิตและ
สุนทรียภาพตามวัย  
ร้อยละ ๙๖ 

  

 พัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัยมีวินัยมีความ
รับผิดชอบและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ตาม
วัย ร้อยละ ๙๕.๕ 

  

 พัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัยมีความใฝ่รู้มีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองและมีทักษะในการ
สื่อสาร มีจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
ร้อยละ ๙๖ 

  

ความทันต่อเวลา : ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด ตามแผน   
คุณภาพ : เพ่ือให้เด็กได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาการให้มสีุขภาพกายและสุขนิสัยที่
ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความใฝ่รู้ มี
ทักษะ มีการสือ่สาร มีจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกสมวัย รู้จักช่ืนชมศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหว การช่วยเหลือ
แบ่งปัน สามารถเล่นและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย 

เด็กได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้มสีุขภาพกาย
และสุขนิสัยที่ดี มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ให้เด็กมีความใฝ่รู้ มทีักษะ มี
การสื่อสาร มีจนิตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกสมวัย 
รู้จักช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว การช่วยเหลือ
แบ่งปัน สามารถเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทย 

  

 

         
 
 



 

 ประเภทของผลผลิตโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………. 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับริการ (ร้อยละ)  ๙๖  
๒.๓   การเปน็วิทยากรคิดเป็นชั่วโมง 
๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติจริงส่งเสริมให้ครบทุกด้าน ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดความสําเร็จเกิดการเรียนรู้ทุกกิจกรรม 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา กิจกรรมบางกิจกรรมขาดสื่ออุปกรณ์และผู้ปกครองบางคนไม่
เข้าใจในหลักสูตรและกิจกรรมที่จะลงมือปฏิบัติ 
 แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรรมที่หลากหลายลงสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ําเสมอทําให้เกิดความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                    (นางยุพิน  เกตุพูล) 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 



แบบฟอร์ม การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ    โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. นางสาวชลิดา        ฟักหว่าง 
 ๒. นางชุติมา  โคตรสาขา 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สิน้สุด ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ  ๕๒,๐๐๐   บาท 
จ. ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง      โครงการใหม ่
ฉ. สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  โรงเรียน    ข้อ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะ ทักษะการคิด 
๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)        

  สพป.กทม. ข้อที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  สพฐ   ข้อที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
    ข้อที่ ๖ พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  สมศ.         มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สง่เสริมองค์ความรู้คู่ความเช่ียวชาญ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนางานประเมินสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ ๓ นําผลสู่การใช้และการพัฒนา 
   กลยุทธ์ที่ ๔ นวัตกรรมนําพาสู่สากล 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    ๑ สนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรยีนรู้   ร้อยละ ๙๒ 
    ๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๙๒ 

    ๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย     ร้อยละ ๙๒ 

    ๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   ร้อยละ ๙๒ 

    ๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์     ร้อยละ ๙๒ 



 
 

 
 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
       ๑  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู ้  ร้อยละ ๙๒ 

   ๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  ร้อยละ ๙๒ 

   ๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย      ร้อยละ ๙๒ 

   ๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    ร้อยละ ๙๒ 

        ๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์      ร้อยละ ๙๒ 
 

วัตถุประสงค์เชงิคณุภาพ 
    เด็กปฐมวัยมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีตามเป้าหมาย 
 
ส่วนท่ี ๑  สถานภาพของโครงการ 
๑.๑  ลักษณะโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

 อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลติเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
   ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
            อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
    ๑ สนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรยีนรู้   ร้อยละ ๙๒ 
    ๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๙๒ 

    ๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย     ร้อยละ ๙๒ 

    ๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   ร้อยละ ๙๒ 

    ๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์     ร้อยละ ๙๒ 

๑.๒   ความก้าวหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑ ผลการดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๑.๒.๒ ผลการดําเนินงาน ( ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
 ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๑.๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย    ๕๒,๐๐๐  บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  โดยประมาณ ๕๒,๐๐๐  บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
 

๑.๒.๔ กลุม่เป้าหมายของโครงการ 
             ๑.๒.๓.๑ กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) นักเรียนอนุบาลทุกคน 
              ๑.๒.๓.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนระดับปฐมวัย 
            ๑.๒.๓.๓ พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
  ๑.๒.๓.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) นักเรียน 
           ๑.๒.๓.๕ ความต้องการของเป้าหมาย เด็กมีความคดิรวบรวมยอด คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และ 
                                มทีักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 



 
 

๑.๒.๕  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
 

ส่วนที่ ๒  ผลผลิต/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
๒.๑  ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ 

       ระบุผล........................................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  สนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถาม

อย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้
ร้อยละ ๙๒ 

เด็กปฐมวัยสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และ
รักการเรียนรู้ร้อยละ ๙๒ 

  

 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ ร้อยละ ๙๒ 

เด็กปฐมวัยมีมคีวามคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้  
ร้อยละ ๙๒ 

  

 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย ร้อยละ ๙๒ 

เด็กปฐมวัยมีทกัษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๒ 

  

  มีทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ ๙๒  

เด็กปฐมวัยมีทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๙๒ 

  

 มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ร้อยละ ๙๒ 

เด็กปฐมวัยมีจนิตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๙๒ 

  

ความทันต่อเวลา : ดําเนินการตามระยะเวลาที่
กําหนด 

ตามแผน   

คุณภาพ : เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวัยมี
ทักษะกระบวนการพ้ืนฐาน ทาง 
วิทยาศาสตร์สมวัย มีเจตคติต่อ
การเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์
และมีคุณลักษณะของ
นักวิทยาศาสตร์ 

เด็กปฐมวัยมีทกัษะกระบวนการ
พ้ืนฐาน ทาง วิทยาศาสตร์สมวัย 
มีเจตคติต่อการเรียนรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์และมีคุณลักษณะ
ของนักวิทยาศาสตร์ 

  

                    

ประเภทของผลผลิตโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
    ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ).................................................... 

 
 
 
 



 
 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับริการ (ร้อยละ)  ๙๓  
๒.๓   การเปน็วิทยากรคิดเป็นชั่วโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
๒.๔   ข้อเสนอแนะ 

จุดแข็งของโครงการ กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เด็กๆทุกคนให้ความสนใจ ได้ลงมือปฏิบัติจริง และร่วม
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือส่งเสริมและเตรียมอุปกรณ์ การทดลองอย่างง่ายๆ ให้กับ
เด็กๆได้เป็นอย่างดี 
           จุดอ่อนของโครงการ คือ อุปกรณ์บางอย่างหายากและอุปกรณ์ในด้านการทดลองมีราคาสูงทําให้สิ้นเปลือง
งบประมาณ 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และรับความรู้เพ่ิมเติมอย่าง
ต่อเน่ือง ค้นหาวิธีพัฒนาประยุกต์อุปกรณ์บางอย่างให้เพียงพอ 

 
 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                  ( นางสาวชลิดา   ฟักหว่าง) 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
 



แบบฟอร์ม การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ    พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง  
 ๒. นางสาวนริศรา อนุรัตน์  
ค. ระยะเวลาดําเนนิการ   เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สิน้สุด  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง. งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท 
จ. ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง      โครงการใหม ่
ฉ. สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  โรงเรียน ข้อ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล  
     ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา  
     ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล   
     ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะ ทักษะการคิด 
 ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)       
  สพป.กทม. ข้อ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ       

 สพฐ. ข้อ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ข้อ ๖ พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     

  สมศ.         มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนางานประเมินสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ ๓ นําผลสู่การใช้และการพัฒนา        
  

ช. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
  ๑ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและ 
        ความต้องการของท้องถิ่น ร้อยละ ๙๔ 
  ๒ สถานศึกษามีการจัดการกิจกรรมรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด  
        ความสามารถ และความสนใจ ร้อยละ ๙๔ 
  ๓ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
        ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ ๙๔ 
  ๔ ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
        ร้อยละ  ๙๔ 
  ๕ สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน 
        การสอนอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ ๙๔ 
  ๖ สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลมุถึงตัวผู้เรียน 
       ทุกคน ร้อยละ ๙๔ 



 
 

 
 
 

 วัตถุประสงค์เชิงคณุภาพ 
         ๑ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ๒  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
  ๓ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และมี
ความรักความสามัคคี  
 

 
ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
๑.๑  ลักษณะโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
   ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
  ๑ เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๔ 
  ๒ เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ร้อยละ๙๔ 
  ๓ เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสรมิสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๙๔ 
  ๔ เพ่ือสถานศกึษาสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
ร้อยละ ๙๔ 

  ๕ เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ร้อยละ ๙๔ 
 

๑.๒   ความก้าวหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑ ผลการดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๑.๒.๒ ผลการดําเนินงาน ( ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
 ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๑.๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย    ๑,๐๐๐  บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  โดยประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
๑.๒.๔ กลุม่เป้าหมายของโครงการ 

             ๑.๒.๓.๑ กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) นักเรียนอนุบาลทุกคน 
              ๑.๒.๓.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนระดับปฐมวัย 
            ๑.๒.๓.๓ พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
 



 
 

  ๑.๒.๓.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) นักเรียน 
           ๑.๒.๓.๕ ความต้องการของเป้าหมาย เด็กมีความคดิรวบรวมยอด คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และมี
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

๑.๒.๕  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
 

ส่วนที่ ๒  ผลผลิต/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
๒.๑  ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ 

         ระบุผล........................................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยและ ความต้องการของ
ท้องถิ่น ร้อยละ ๙๔ 

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยและ ความต้องการของ
ท้องถิ่น ร้อยละ ๙๔ 

  

 สถานศึกษามีการจัดการกิจกรรม
รายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความถนัด  
ความสามารถ และความสนใจ  
ร้อยละ ๙๔ 

สถานศึกษามีการจัดการกิจกรรม
รายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความถนัด  
ความสามารถ และความสนใจ  
ร้อยละ ๙๔ 

  

 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ   ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
ร้อยละ ๙๔ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ   ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน  
ร้อยละ ๙๔ 

  

 ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
ร้อยละ  ๙๔ 

ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
ร้อยละ  ๙๔ 

  

 สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปใช้ใน
การปรับปรุงการเรียน  การสอน
อย่างต่อเน่ือง ร้อยละ ๙๔ 

สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปใช้ใน
การปรับปรุงการเรียน  การสอน
อย่างต่อเน่ือง ร้อยละ ๙๔ 

  

 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลมุถึงตัวผู้เรียนทุกคน 
ร้อยละ ๙๔ 

สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลมุถึงตัวผู้เรียนทุกคน 
ร้อยละ ๙๔ 

  

ความทันต่อเวลา : ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด       ตามแผน   
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง 
คุณภาพ : เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น

และผู้มสี่วนเก่ียวข้อง ตระหนักและ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย พร้อมให้ความร่วมมอืเป็น
อย่างดี 

ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง ตระหนักและเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

  

 

ประเภทของผลผลิตโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
    ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ).................................................... 
 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับริการ (ร้อยละ)  ๙๔  
๒.๓   การเปน็วิทยากรคิดเป็นชั่วโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 

๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
จุดแข็งของโครงการ สถานศึกษามีหลักสูตรในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูทุกคนได้นําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใช้กับเด็กจริง 
           จุดอ่อนของโครงการ  ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  

แนวทางการพัฒนา  ใหค้วามรู้และจัดอบรมกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ได้รับข้อมูลที่ตรงกัน 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                  (นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง) 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
 



แบบฟอร์ม การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ    จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. นางทัศนีย์  น้อยนงเยาว์ 
 ๒. นางสุกัญญา  ทองจับหลัก 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ  เริม่ต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สิ้นสดุ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง.   งบประมาณ    ๓,๐๐๐  บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 
              โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม่ 
ฉ. สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   โรงเรียน ข้อที่ ๔ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
    ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
    ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง 
    ๔.๓ ห้องสมุดเคล่ือนที ่
   สพป.กทม. ข้อที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ข้อที่ ๒  การเพ่ิมโอกาสถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ครอบคลุมผู้เรยีนให้ได้รับโอกาส
    ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ  

 สพฐ. ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือ 
   เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
  ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจเป็น
   ส่วนรว่มจากทกุภาคส่วน      

   สมศ. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนางานประเมินสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ ๓ นําผลสู่การใช้และพัฒนา  
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 

 ๑  สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ร้อยละ ๙๕ 

 ๒  สถานศึกษาจัดให้ผู้เก่ียวของทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ร้อยละ ๙๕ 

   ๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา   ร้อยละ ๙๕ 
  



 
 

วัตถุประสงค์เชงิคณุภาพ 
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตาม

แผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา นํา
ผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     อย่างต่อเน่ือง ทํารายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน และรายงานต่อผู้เก่ียวข้องประจําปี 
 
ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
๑.๑  ลักษณะโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
   ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว้ และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
 ๑  สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม มี

ขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ร้อยละ ๙๕ 
 ๒  สถานศึกษาจัดให้ผู้เก่ียวของทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ร้อยละ ๙๕ 
   ๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความมั่นใจต่อ

ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา   ร้อยละ ๙๕ 
 

๑.๒   ความก้าวหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑  ผลการดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๑.๒.๒ ผลการดําเนินงาน ( ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ) 
            ตรงตามวัตถุประสงค์  
๑.๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย    ๓,๐๐๐  บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  โดยประมาณ ๓,๐๐๐  บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน   เกินกว่าแผน 
  

๑.๒.๔ กลุม่เป้าหมายของโครงการ 
              ๑.๒.๔.๑ กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) นักเรียนอนุบาลท้ังหมด 
               ๑.๒.๔.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับปฐมวัย 
             ๑.๒.๔.๓ พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
    ๑.๒.๔.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)   นักเรียน 

        ๑.๒.๔.๕ ความต้องการของเป้าหมาย สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อย่างต่อเน่ือง ทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานต่อผู้เก่ียวข้องประจําปี 



 
 

๑.๒.๕  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
ส่วนที่ ๒  ผลผลิต/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
๒.๑  ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ 
       ระบุผล......................................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ 
:  

๑  สถานศึกษาจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาทีส่่งผลต่อคุณภาพอย่าง
เป็นรูปธรรม มขีั้นตอนอย่างชัดเจน
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ร้อยละ ๙๕ 

สถานศึกษาจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาทีส่่งผลต่อคุณภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่าง
ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ร้อยละ ๙๕ 

  

       ๒  สถานศึกษาจัดให้ผู้เก่ียวของ
ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวาง
ระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
ร้อยละ ๙๕ 

       สถานศึกษาจัดให้ผู้เก่ียว
ของทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการ
วางระบบและดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นอย่างดี ร้อยละ ๙๕ 

  

 ๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา   ร้อยละ ๙๕

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง 
คณ ะก รรมก ารส ถ าน ศึ กษ า 
ชุ ม ชน /ท้ อ งถิ่ น แ ล ะผู้ มี ส่ วน
เก่ียวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา   ร้อยละ ๙๕ 

  

ความทันต่อเวลา : ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด ตามแผน   
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 
คุณภาพ : สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา นํา
ผลการประเมนิทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่าง
ต่อเน่ือง ทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน และรายงานต่อ
ผู้เก่ียวข้องประจําปี 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
นําผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่าง
ต่อเน่ือง ทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน และรายงานต่อ
ผู้เก่ียวข้องประจําปี 

  

 
                 



 
 

  ประเภทของผลผลิตโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
    ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ).................................................... 

 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับริการ ร้อยละ  ๙๕ 
๒.๓   การเปน็วิทยากรคิดเป็นชั่วโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา นําผลการประเมินทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเน่ือง ทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน และรายงานต่อผู้เก่ียวข้องประจําปี 
           จุดอ่อนของโครงการ - 
           แนวทางการพัฒนา  ใหผู้้มสี่วนเก่ียวข้องได้มีการอบรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                 ( นางทัศนีย์  น้อยนงเยาว์) 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
 



แบบฟอร์ม การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ    พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง 
 ๒. นางสุกัญญา  ทองจับหลัก     
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ  เริม่ต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สิ้นสดุ  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ  -   บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง      โครงการใหม ่
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  โรงเรียน ขอ้ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา    
   ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล      
   ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต      
   ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะ ทักษะการคิด      
   ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)        
  สพป.กทม. ข้อที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ         

 สพฐ. ข้อที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
   ข้อที่ ๖ พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     

  สมศ.         ข้อที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
   กลยุทธ์ที่ ๓ นําผลสู่การใช้และพัฒนา 
   กลยุทธ์ที่ ๔ นวัตกรรมนําพาสู่สากล      
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     วัตถุประสงค์เชิงปรมิาณ 

 1 ระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
ร้อยละ 100 
 2 ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ถูกต้องตาม
ระเบียบและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล รอ้ยละ 100 
  

    วัตถุประสงค์เชิงคณุภาพ 
  บุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
 

       



 
 

 
 
ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
๑.๑  ลักษณะโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนนิโครงการแล้วเสร็จและมีผลผลิต 
  1 ระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ ร้อยละ 100 

  2 ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ร้อยละ 100 
 

๑.๒   ความก้าวหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑ การดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๑.๒.๒ ผลการดําเนินงาน ( ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
 ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๑.๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย    -  บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  โดยประมาณ  -  บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
๑.๒.๓ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

    ๑.๒.๓.๑ กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน    นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) ครูและบุคลากร 
              ๑.๒.๓.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย      ผู้บริหารและครูระดับปฐมวัย 
            ๑.๒.๓.๓ พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย               โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
            ๑.๒.๓.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)   ครู 

 ๑.๒.๓.๕ ความต้องการของเป้าหมาย การบริหารงานงบประมาณทุกรายการมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
   โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด บุคลากรมคีวามมั่นใจ และมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน   

๑.๒.๔  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 



 
 

ส่วนที่ ๒  ผลผลิต/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
๒.๑  ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ 
:  

1. ระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็น
ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
 

ระบบงานการเงิน บัญชี และ
พัสดุของโรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบเป็นปัจจุบันและ
สามารถตรวจสอบได้ 
ร้อยละ 100 

  

 2. ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่
เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ
ระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ถูกต้องตามระเบียบและเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  

ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่
เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ
ระบบงานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ถูกต้องตามระเบียบและ
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ร้อยละ 100 
 

  

ความทันต่อเวลา : ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด       ตามแผน   
คุณภาพ : เพ่ือส่งเสริมใหก้ารบริหารงาน

งบประมาณทุกรายการมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด 
บุคลากรมีความมั่นใจ และมกํีาลังใจใน
การปฏิบัติงาน   

การบริหารงานงบประมาณทุก
รายการมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด 
บุคลากรมีความมั่นใจ และมี
กําลังใจในการปฏิบัติงาน   

  

                   

ประเภทของผลผลิตโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
    ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ).................................................... 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับริการ (ร้อยละ)  ๑๐๐ 
 
๒.๓   การเปน็วิทยากรคิดเป็นชั่วโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 



 
 

๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
จุดแข็งของโครงการ บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบราชการ เกิด

ขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงาน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ            
จุดอ่อนของโครงการ คือ งบประมาณล่าช้า 
แนวทางการพัฒนา มีการพัฒนางานในกลุ่มงานงบประมาณ พัฒนาบุคลากรได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับงาน

งบประมาณ 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                  ( นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง) 
 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการนี้ในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
 



แบบฟอร์ม การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานปฐมวัย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ๑. นางชุติมา โคตรสาขา  
   ๒. นางสาวอารมย์ ทองพันช่ัง 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ  เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒  สิน้สุด  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง. งบประมาณ   ๒๘,๐๐๐  บาท 
จ. ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง     โครงการใหม ่
ฉ. สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  โรงเรียน ข้อที่ ๓ วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
    ๓.๑ วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทุกสาระ 
    ๓.๒ วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๓.๓ วิจัยเพ่ือพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ 
    ๓.๔ วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๓.๕ วิจัยเพ่ือพัฒนาผู้นําที่มีหวัใจประชาธิปไตย    
  สพป.กทม. ข้อที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ ๔  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ         

 สพฐ. ข้อที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจเป็น
    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน    

  สมศ.         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
   กลยุทธ์ที่ ๓    นําผลสู่การใช้และพัฒนา 
   กลยุทธ์ที่ ๔    นวัตกรรมนําพาสู่สากล 
ช.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
 ๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๙๖ 
 ๒  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๙๖ 
 ๓ ครูจัดจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๖ 
 ๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและแนะนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๙๖ 



 
 

 
   วัตถุประสงคเ์ชิงคุณภาพ 
           ๑ ครูปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ 
 
ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
๑.๑  ลักษณะโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

 ๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๙๖ 
 ๒  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๙๖ 
 ๓ ครูจัดจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๖ 
 ๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและแนะนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๙๖ 
๑.๒   ความก้าวหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑ ผลการดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๑.๒.๒ ผลการดําเนินงาน ( ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
 ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๑.๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย    ๒๘,๐๐๐   บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  โดยประมาณ ๒๘,๐๐๐  บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
๑.๒.๔ กลุม่เป้าหมายของโครงการ 

             ๑.๒.๓.๑  กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) ครูและบุคลากร 
              ๑.๒.๓.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย    ครูระดับปฐมวัย 
            ๑.๒.๓.๓ พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
           ๑.๒.๓.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)     ครู 
                 ๑.๒.๓.๕ ความต้องการของเป้าหมาย ครูปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  

๑.๒.๕  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 



 
 

ส่วนที่ ๒  ผลผลิต/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
๒.๑  ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 

                   

 ประเภทของผลผลิตโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
 ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกีย่วข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
    ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ).................................................... 

 
๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับริการ (ร้อยละ) ๙๕ 
๒.๓   การเปน็วิทยากรคิดเป็นชั่วโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก

มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ  

ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ ร้อยละ ๙๖ 

  

 ๒  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข  

ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข ร้อยละ ๙๖ 

  

 ๓ ครูจัดจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย  

ครูจัดจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๖ 

  

 ๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและแนะนาํผลการประเมนิ
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและแนะนําผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก ร้อยละ ๙๖ 

  

ความทันต่อเวลา : ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด   ตามแผน   
คุณภาพ : เพ่ือส่งเสริมครปูฏิบัติหน้าที่ตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  

ครูปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
 

  



 
 

๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
          จุดแข็งของโครงการ ครูทุกคนมีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยทุกคน การทําวิจัยพัฒนาเด็กอย่างต่อเน่ืองทุกคน 
           จุดอ่อนของโครงการ    - 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมการอบรมรับความรู้ในด้านการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
 

 
(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 

                  ( นางชุติมา โคตรสาขา ) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 



แบบฟอร์ม การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย/ ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์/ 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ       ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ      กลุ่มงานปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. นางสุกัญญา ทองจับหลัก 
 ๒. นางสาวอารมย์ ทองพันช่ัง  
ค. ระยะเวลาดําเนนิการ  เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สิน้สุด  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ     -    บาท 
จ. ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่
ฉ. สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  โรงเรียน ข้อ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล  
     ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา  
     ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล   
     ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะ ทักษะการคิด 
     ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)       
  สพป.กทม. ข้อ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

 สพฐ. ข้อ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจเป็น 
        การมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน      

  สมศ.         มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา       
ช. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ 
    ๑. เพ่ือส่งเสริมหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ ๙๗ 
    ๒. เพ่ือส่งเสริมและจัดครใูห้เพียงพอกับช้ันเรียน ร้อยละ ๙๗ 
     ๓. เพ่ือส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๙๗ 
     ๔. เพ่ือส่งเสริมใหจ้ัดสภาพล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ ๙๗ 
     ๕. เพ่ือให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรยีนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรบัครู  
    ร้อยละ ๙๗ 
     ๖. เพ่ือส่งเสริมใหม้ีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีส่วนรวม ร้อยละ ๙๗ 
 

     วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 
             ผู้บริหารเข้าใจปรชัญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีวิสยัทัศน์ภาวะผู้นําและความคดิริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสทิธิภาพให้คําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการการศึกษาปฐมวัย 
  



 
 

 
ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
๑.๑  ลักษณะโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
   ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
   ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
    ๑. เพ่ือส่งเสริมหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ ๙๗ 
    ๒. เพ่ือส่งเสริมและจัดครใูห้เพียงพอกับช้ันเรียน ร้อยละ ๙๗ 
     ๓. เพ่ือส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๙๗ 
     ๔. เพ่ือส่งเสริมใหจ้ัดสภาพล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ ๙๗ 
     ๕. เพ่ือให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรยีนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรบัครู  
    ร้อยละ ๙๗ 
     ๖. เพ่ือส่งเสริมใหม้ีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีส่วนรวม ร้อยละ ๙๗ 
๑.๒   ความก้าวหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑  ผลการดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๑.๒.๒ ผลการดําเนินงาน ( ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
 ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๑.๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย    -  บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  โดยประมาณ -  บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน  
๑.๒.๔ กลุม่เป้าหมายของโครงการ 

             ๑.๒.๓.๑  กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) ครูและพ่ีเลี้ยง 
              ๑.๒.๓.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย       ๑๓   คน 
            ๑.๒.๓.๓ พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย    โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
            ๑.๒.๓.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)  ครูและพ่ีเลี้ยง 
                   ๑.๒.๓.๕ ความต้องการของเป้าหมาย ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมี
วิสัยทัศน์ภาวะผู้นําและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพให้คําแนะนําคําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการการศึกษาปฐมวัย 
 
๑.๒.๕  สรุปการดําเนนิงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 



 
 

ส่วนที่ ๒  ผลผลิต/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
๒.๑  ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ 

         ระบุผล........................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ 
:  

๑. เพ่ือส่งเสริมหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  

เพ่ือส่งเสริมหลกัสูตรครอบคลมุ
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น ร้อยละ ๙๗ 

  

   ๒. เพ่ือส่งเสริมและจัดครใูห้
เพียงพอกับช้ันเรียน  

  เพ่ือส่งเสริมและจัดครูให้เพียงพอ
กับช้ันเรียน ร้อยละ ๙๗ 

  

     ๓. เพ่ือส่งเสริมใหค้รูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 
๙๗ 

  

 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้จัดสภาพลอ้ม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ  

เพ่ือส่งเสริมให้จัดสภาพล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ ร้อยละ ๙๗ 

  

 ๕. เพ่ือให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
สําหรับครู   

เพ่ือให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
สําหรับครู   รอ้ยละ ๙๗ 

  

  ๖. เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบบรหิาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนรวม  
 

เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนรวม ร้อยละ ๙๗ 
 

  

ความทันต่อเวลา : ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด   ตามแผน   
คุณภาพ : เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมี
วิสัยทัศน์ภาวะผู้นําและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่ง
เริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพให้คําแนะนํา
คําปรึกษา 
 

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยมีวิสัยทศัน์ภาวะ
ผู้นําและความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมลูการ
ประเมินผลหรอืการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาส่งเริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้ม ี

  

 
 



 
 

 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

คุณภาพ : ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา เด็ก ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการการศึกษาปฐมวัย 

ประสิทธิภาพให้คําแนะนําคําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการ
การศึกษาปฐมวัย 

  

      
 
ประเภทของผลผลิตโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
    ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ).................................................... 

 
๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับริการ (ร้อยละ)    ๙๗ 
๒.๓   การเปน็วิทยากรคิดเป็นชั่วโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
          จุดแข็งของโครงการ มีผู้บริหารที่มคีวามรู้และความเข้าหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
          จุดอ่อนของโครงการ    - 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ครูอบรมการวิจัยการศึกษาที่ถูกต้อง 
 
 
 
 

 
(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 

                 (นางสุกัญญา  ทองจับหลัก) 
 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งานกิจกรรม 



แบบฟอร์ม การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ๑.นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์ 
  ๒. นางสุกัญญา   ทองจับหลกั 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ  เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สิน้สุด  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง. งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐  บาท 
จ. ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง      โครงการใหม ่
ฉ. สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  โรงเรียน ข้อ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล  

๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะ ทักษะการคิด 
๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)        

  สพป.กทม. ข้อที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  สพฐ.   ข้อที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

   ข้อที่ ๖ พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาค 
  สมศ.         มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนางานประเมินสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ ๓ นําผลสู่การใช้และพัฒนา 
 
ช. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
   ๑. สถานศึกษามีแหล่งการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคคลากรในสถานศึกษา  
ร้อยละ ๙๒.๕ 
       ๒. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง ร้อยละ ๙๒.๕ 
 
วัตถุประสงค์เชงิคณุภาพ 
   ๑ สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคคลากรในสถานศกึษา  
ร้อยละ ๙๒.๕ 
      ๒ สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง ร้อยละ ๙๒.๕ 



 

 
 
ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
๑.๑  ลักษณะโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
 อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมผีลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
   ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
  ๑. สถานศึกษามีแหล่งการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคคลากรในสถานศึกษา ร้อยละ ๙๓ 
      ๒. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง ร้อยละ ๙๓ 
 

๑.๒   ความก้าวหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑ ผลการดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๑.๒.๒ ผลการดําเนินงาน ( ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
 ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๑.๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย    ๒๒,๐๐๐  บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  โดยประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
 
๑.๒.๓ กลุม่เป้าหมายของโครงการ 

             ๑.๒.๓.๑ กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) นักเรียนอนุบาลทุกคน 
              ๑.๒.๓.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนระดับปฐมวัย 
            ๑.๒.๓.๓ พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
  ๑.๒.๓.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)  นักเรียน 
                  ๑.๒.๓.๕ ความต้องการของเป้าหมาย สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
๑.๒.๔  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ ๒  ผลผลิต/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
๒.๑  ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ๑. สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคคลากรในสถานศึกษา  
 

สถานศึกษามีแหล่งการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคคลากรใน
สถานศึกษา รอ้ยละ ๙๒.๕ 

  

๒. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

สถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 ร้อยละ ๙๒.๕ 

  

ความทันต่อเวลา : ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด       ตามแผน   
คุณภาพ : สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู ้

สถานศึกษามีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ 

  

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มกีาร
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

  

 
ประเภทของผลผลิตโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
    ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ).................................................... 

 
 
 
 
 
 



 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับริการ (ร้อยละ)  ๙๓  
๒.๓   การเปน็วิทยากรคิดเป็นชั่วโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 
๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
จุดแข็งของโครงการ  
 - โรงเรียนมีการแหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอกห้องเรียน 
 - ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการสะอาดและปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้         
งานได้ดี  
  - สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สําหรบัผู้เรียน 

 

จุดอ่อนของโครงการ คือ ผู้ปกครองยังยังไม่ค่อยเข้ามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร 
แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปกครองและชุมชนรับรูแ้ละเข้ามามีสว่นร่วมในการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                  (นางทัศนีย์  น้อยนงเยาว์) 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ำทิพย 

ปการศึกษา 2562 

 

กลุมบริหารงบประมาณ 

 



 

ประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 

ปกีารศกึษา 2562 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

และผลผลิตที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการ

ตรวจสอบผลลัพธ์ / กระทบทีม่ีต่อผู้มีส่วนเสยีจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 

 

ก. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ข. หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1. นางกรรณิกา  พุ่มไชย  

ค. ระยะเวลาดําเนนิการ  เริ่มต้น 1 เมษายน 2562  สิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 

ง. งบประมาณ 1,070,000 บาท 

จ. ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม่ 

ฉ. สนองตอบตัวชี้วัดของ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  โรงเรียน  ข้อ.1. ข้อ 6 

 สพป.กทม.  กลยุทธ์ที่ 1 , กลยุทธ์ที่ 3 , และกลยุทธ์ที่ 6 

  สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4 , และกลยุทธ์ที5่ 

 สมศ. มาตรฐานที่ 2   มาตรฐานที่ 3 

ช. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๒.๑  เพ่ือให้สถานศึกษาบริการงานด้านงบประมาณ  มีความอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
      ๒.๒  เพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลพัธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการบริการ 
   2.3  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 

********************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1 สถานภาพของโครงการ 
 

1.1 สถานภาพโครงการ 

 อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

 อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลติเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

 ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

 ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมีผลผลิต 

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

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

1.2 ความกา้วหน้าในการดาํเนนิโครงการ 

1.2.1 การดําเนินงาน (ทําจริง) 

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 

1.2.2 ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

 ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ   รายได้สถานศึกษา   เงินอุดหนุน  

  อ่ืนๆ ได้รับงบประมาณจัดสรรจากเขตพ้ืนที่การศึกษา                                          

แผนการใช้จ่าย   1,070,000  บาท 

ผลการใช้จ่ายจริง  ใช้จ่ายตามแผน ในการดําเนินงานตามโครงการ 

 ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน   เกินกว่าแผน 

1.2.4 กลุม่เป้าหมายของโครงการ 

  1.2.4.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ 

  1.2.4.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู 4 คน 

  1.2.4.3 พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

  1.2.4.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) คร ู

  1.2.4.5 ความต้องการของเป้าหมาย คือ ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการ    

                               ปฏิบัติงานงบประมาณ 

1.2.5 สรุปการดําเนินงานตามแผน 

  ล่าช้ากว่าแผน       ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 ผลผลติ/ผลลพัธ์/ผลกระทบทีเ่กดิขึ้น 
 

2.1 ผลผลติทีไ่ด้รบัจากโครงการ 

ระบุผล ครมูีความรู้เพ่ือมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ : - ระบบงานการเงิน  บัญชี  แบะพัสดุของ

โรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ  เป็นปัจจุบัน

และสามารถตรวจสอบได้ 

- ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทีเ่ก่ียวข้อง

ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับระบบงานการเงิน 

บัญชี และพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบและ

เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ร้อยละ 100 

 

 

 

ร้อยละ 100 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

คุณภาพ : - บุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

  

 

ประเภทของผลติโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

 ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 

 ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกีย่วข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 

 ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืน ๆ 

2.2 ความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) 100 

2.3 วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 - 

2.4 ข้อเสนอแนะ 

จุดแข็งของโครงการ 

 - เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการบริหารงบประมาณทุกรายการ ที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตาม

ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด และคุ้มค่า 

จุดอ่อนของโครงการ 

- โรงเรียนยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชํานาญในเรื่องน้ีโดยตรง 

แนวทางการพัฒนา  
- ประสานงานขอความช่วยเหลือและคําปรกึษากับกลุ่มบริหารงบประมาณของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

      ลงช่ือ...................................................ผู้รายงาน 

       (นางกรรณิกา  พุ่มไชย) 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ำทิพย 

ปการศึกษา 2562 

 

กลุมบริหารงานบุคคล 



สรุปโครงการโรงเรียนสายน้าํทิพย์ 
กลุ่มบริการงานบุคคล  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

********************************************** 
ก. ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๑. นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล 
  ๒. นางสาวดวงดาว สิงห์ซอม 
ค. ระยะเวลาดําเนนิการ เริ่ม ๑ เมษายน  ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง. งบประมาณ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท  
จ. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม่ 
ฉ. สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
สนบัสนุนกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ   
สนบัสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษา 
สนบัสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๖         พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนบัสนุนมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
    ด้านที่ ๒         ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ 

สอดคล้องกบัพระบรมราโชบายด้านการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
    ข้อที่ ๒         มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
    ข้อที่ ๔          เป็นพลเมืองดี  
ช. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี มีความสามารถ  
 ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
 ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ ประสบการณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        -๒- 
ส่วนที่ ๑ สถานภาพของโครงการ 

๑.๑  ลักษณะโครงการ 
  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
๑.๒ ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ 
   ๑.๒.๑ การดําเนินงาน (ทําจริง) 
     ระหว่างวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ ถึงวันที่   ๓๑   มีนาคม  ๒๕๖๓   
    ระหว่างวันที่    ถึงวันที่      
   ๑.๒.๒ ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
    ตรงตามวัตถุประสงค์         
      ๑.๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ 
รายการแหล่งงบประมาณและค่าใช้จ่าย 

แหล่งเงนิ ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

เงินอุดหนุนรายหัว - - - - 

เงินรายได้สถานศึกษา - ๒๖,๗๐๐ - - 

เงินระดมทรัพยากร - - - - 

อ่ืนๆ (สหกรณ์) - - - - 

อ่ืนๆ (เงินทําบุญ) - - - - 

รวม - ๒๖,๗๐๐ - - 

   
  แผนการใช้จ่าย  ๖๗๕,๐๐๐ บาท 
  ผลการใช้จ่ายจริง    ๒๖,๗๐๐ บาท 
    ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน               เกินกว่าแผน 
 ๑.๓.๓  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
  ๑.๓.๓.๑  กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา      
  ๑.๓.๓.๒  ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย       ๖๕ คน     
  ๑.๓.๓.๓  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  -      
  ๑.๓.๓.๔  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา    
  ๑.๓.๓.๕ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 ๑.๓.๔  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
     ล่าช้ากว่าแผน           ตามแผน                   เร็วกว่าแผน 



        -๓- 

ส่วนที่ ๒ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
๒.๑  ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ 
 ระบุผล............................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ได้รับ 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 

ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ : กิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
คนดี มีความสามารถ 

ร้อยละ ๙๖ ขึน้ไป  ⁄  

กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง 
เรียนรู้คุณภาพ 

ร้อยละ ๙๗ ขึน้ไป  ⁄  

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานท่ี 
นําไปใช้ประโยชน ์
- กิจกรรมการจัดทําวิจัย ภาคเรียนท่ี ๒ 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

ร้อยละ ๙๖ ขึ้นไป  ⁄  

 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ /ประสบการณ์ 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูครบวงจร 
- กิจกรรมการนิเทศภายใน 
- กิจกรรมศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 

ร้อยละ ๙๖ ขึน้ไป  ⁄  

ความทันต่อเวลา : - - - - 

คุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นคนดี มี
ความสามารถ สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ มีผลงาน  ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และมีการเพ่ิมพูนความรู้/ ประสบการณ์ 

ร้อยละ ๙๕ ขึน้ไป ⁄  

  
ประเภทของผลผลิตโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑  ข้อ) 

   ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
    ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
    ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ (ระบุ)        
   
 
 
 
 
 
 



      -๔- 
๒.๒  ความพงึพอใจของผู้รบับริการ (ร้อยละ)   ๙๓%  ขึ้นไป    
๒.๓  การเป็นวิทยากร 
 ช่ือ – สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนสายนํ้าทิพย์   จํานวน     ๓     ช่ัวโมง  
 ช่ือ – สกุล  -      จํานวน     -  ช่ัวโมง 
๒.๔  ข้อเสนอแนะ 
 จุดแข็งโครงการ ทําให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน         
 จุดอ่อนโครงการ  การใช้สื่อเทคโนโลยีและภาษา      
 
 
      (ลงช่ือ)      ผู้รายงาน 
             (นางสาวณัฐกฤตา   ภูจอมนิล) 

     ๓๑   มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
 

หมายเหตุ  
 ๑. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนินโครงการงาน กิจกรรม 
 ๒. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้ามี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ำทิพย 

ปการศึกษา 2562 

 

กลุมบริหารทั่วไป 

 



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  
ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ  พัฒนา ปรบัปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารทั่วไป 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ๑. นายชาติวุฒิ  ประสพศักด์ิ 
      ๒. นายบุญเจิด  สําแดงเดช 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถงึ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ 
จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ขอ้)  
          สนบัสนุนกลยุทธ ์สพฐ.       
              ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจเป็นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน    
         สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.  
              ข้อที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
         สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน      
              ข้อที่ ๑ บรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
              ข้อที่ ๓ วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
                    ๓.๓  วิจัยเพ่ือพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ 
     ข้อที่ ๔ พัฒนาศูนย์การเรียนของชุมชน   
                    ๔.๓ ความความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
               ข้อที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
                     ๖.๑ ประชุม อบรม สัมมนาภายในและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
สนบัสนุนมาตรฐานการศกึษา           
               มาตรฐานที่ ๑ คณุภาพของผู้เรียน   
                                 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                                 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
                                 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 

๑. มีการจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอํานวย   
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับ  
ผู้เรียน ร้อยละ ๙๕ 

     ๒.  สถานศึกษาบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทีม่ีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นําไปประยุกต์ใช้ได้    
          และดําเนินการอย่างเป็นระบบ ร้อยละ ๙๕ 
     ๓.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและ 
          ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง 
          ผู้เก่ียวข้อง ร้อยละ ๙๕ 

                ๔.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก 
                     กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕     

๕. สถานศึกษามีสถานที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เก่ียวข้อง ร้อยละ ๙๕ 

๖.  ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่มและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
     การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ร้อยละ ๙๕  

วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 
                   สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอํานวย   
           ความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน มี    
           กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําผล 
           ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนอย่างมี 
           ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงตัวผู้เรียนทุกคน 

 
 
 
 

*********************************************************************** 
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ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 

 
๑.๑   สถานภาพโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
 ๑. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมีความมั่นคง มคีวามสะอาด มีความปลอดภัยและมีสิ่งอํานวย   
 ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 
 ๒. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรูแ้ละใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๓. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีดี่และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้อย่างทั่วถึง 

๑.๒   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
          ๑.๒.๒  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
   ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.๒.๓  การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย ๔๘๗,๐๐๐ บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง ..........................................................................................................................  

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
  
๑.๓  กลุ่มเปา้หมายของโครงการ 
           ๑.๓.๑  กลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก)ครู นักเรียน และบุคลากร 
           ๑.๓.๒  ปริมาณกลุม่เป้าหมาย ๙๖๙ คน 
           ๑.๓.๓  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
  ๑.๓.๔  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) รับราชการ นักเรียน และรับจ้าง 
  ๑.๓.๕  ความต้องการของเป้าหมาย นักเรียน ครูและบุคลากร 
 
๑.๔  สรปุการดําเนนิงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
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ส่วนที่ ๒  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 

๒.๑  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  มีการจัดสภาพห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาด และปลอดภัย 
มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรยีนรู้สําหรับ  
ผู้เรียน  

 
 
 

ร้อยละ ๙๕ 

 
 
 
√ 

 

 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง  

 
 
 

ร้อยละ ๙๕ 

 
 
 
√ 

 

 สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

 
 

ร้อยละ ๙๕ 

 
 
√ 

 

ความทันต่อเวลา : ดําเนินการได้ตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

ร้อยละ ๙๘ √  

คุณภาพ : มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

 
 

ร้อยละ ๙๕ 

 
 

√ 
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        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................ 

 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ ๙๕ ) 
 

๒.๓   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  

๑. พ้ืนที่บริเวณโรงเรียนมาสภาวะไม่กว้างเขตการรับผิดชอบไม่ มากทําให้ง่ายแก่การบริหาร 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  
               ๑. พนักงานและเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าที่ที่รับผดิชอบ 
               ๒. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 
               ๓. เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พร้อมในการปฏิบัติงานทําให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
    
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                 (นายชาติวุฒิ  ประสพศักด์ิ) 
       ……../…………. /……………… 
หมายเหตุ    

๑. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
๒. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี

 



 

 

แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  

ปกีารศกึษา 2562 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต

ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 

กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 

 

ก.  ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      1. นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน   ตําแหน่ง   พนักงานราชการ 

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น ๑  เมษายน  ๒๕62  สิ้นสดุ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖3      

ง.  งบประมาณ   65,๐๐๐  บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 สนบัสนนุมาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  
 สนบัสนนุกลยุทธส์พฐ.       ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ สพป.กทม.               ข้อที่ ๒ การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลมุผู้เรียน 

                                                        ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 

 สนบัสนนุกลยุทธ์โรงเรียน         ข้อที่ 3 วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
        ข้อที่ 4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
 สนบัสนนุกลยุทธ์ สมศ.      กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมองคค์วามรู้คู่ความเช่ียวชาญ           
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

     2.2 เพ่ือผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
      2.3 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

     2.4 เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน 

2.5 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง 

      2.6 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
      2.7 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

 

 

 



 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ 

   2.1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
สรุปองค์ ความรู้ และสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ร้อยละ ๙๕ 
     2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ร้อยละ ๙๕ 
      2.3 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ ๙๕ 

     2.4 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอน ร้อยละ ๙๕ 

  2.5 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
และต่อเน่ือง ร้อยละ ๙๕ 
      2.6 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ร้อยละ ๙๕  

   2.7 ใหข้้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง ร้อยละ ๙๕ 

วัตถุประสงคเ์ชิงคณุภาพ 

- ผู้เรียนมีนิสัยในการดูแลสขุภาพ รู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย อุบัติเหตุ และปัญหา  
ทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 

 
 

 ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

 ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 

 ๒. นักเรียนที่มปัีญหาได้รับการช่วยเหลอืและส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ 

 ๓. นักเรียนเรยีนรู้อย่างมีความสุข 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 1.2.1  การดําเนินงาน  

                    ระหว่างวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕62   ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖3      

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

  จากผลการดําเนินงานตามโครงการ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการผู้เรียนมีนิสัยในการดูแล

สุขภาพ รู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย อุบัติเหตุ และปัญหา  ทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 

กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน  

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย   งบประมาณทั้งหมด  65,๐๐๐  บาท 

          ผลการใช้จ่ายจริง  65,๐๐๐  บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

 



 
 

1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

               1.3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก)  

    -นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

1.3.3.2  ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย  

   -นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

              1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  

    -โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)       

   - นักเรียน 

            1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย 

    - สามารถดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนม ี

      นิสัยในการดูแลสุขภาพ รู้จกัป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย อุบัติเหตุ และ 

      ปัญหา  ทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีมนุษย์  

      สมัพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผูอ่ื้น 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และนักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจหลักสูตรสากลและ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  1.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้

โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย

วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ 

และสามารถนําไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็น

อย่างดี ร้อยละ 95 

- ผู้เรียนร้อยละ 95 เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการ

คิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ

และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

สรุปองค์ความรู้ และสามารถ

นําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้เป็นอย่างดี 

       

 2. ผู้เรียนได้เรยีนรู้โดย

เช่ือมโยงบูรณาการสาระการ

เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ

ร้อยละ 95   

- ผู้เรียนร้อยละ 95 ผู้เรียนได้

เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการ

สาระการเรียนรู้และทักษะ

ด้านต่างๆ 

  

 3.การจัดการเรียนการสอนที่

ยึดโยงกับบริบทของชุมชน

และท้องถิ่น รอ้ยละ ๙5 

- ผู้เรียนร้อยละ 95 การ

จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยง

กับบริบทของชุมชนและ

ท้องถิ่น 

  

 4.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

จัดการเรียนการสอน 

 ร้อยละ ๙5 

- ผู้เรียนร้อยละ 95 จัด

กิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ

เรียนการสอน 

  

 5.ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างเป็น

รูปธรรมและต่อเน่ือง ร้อยละ 

๙5 

- ผู้เรียนร้อยละ 95 ชุมชนมี

ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอย่างเป็นรูปธรรม

และต่อเน่ือง 

  

 6.มีขั้นตอนตรวจสอบและ

ประเมินอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ ๙5 

 

 

 - ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

ขั้นตอนตรวจสอบและ

ประเมินอย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

7.ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน

และผู้เรียนนําไปใช้พัฒนา

ตนเอง ร้อยละ ๙5 

 - ผู้เรียนร้อยละ 95 ให้ข้อมลู

ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน

นําไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

    

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ความทันต่อเวลา : งานสําเร็จตามกรอบเวลาที่

กําหนด 

- สามารถทํางาน

สําเร็จภายในเวลาที่กําหนด 

       

คุณภาพ : -ผู้เรียนมีนิสัยในการดูแล

สุขภาพ รู้จักป้องกันตัวเอง

จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทาง

เพศ เห็นคุณคา่ในตนเอง มี

ความมั่นใจ กล้าแสดงออก 

มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี และให้

เกียรติผู้อ่ืน 

ผู้เรียนมีนิสัยในการดูแล

สุขภาพ รู้จักป้องกันตัวเอง

จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทาง

เพศ เห็นคุณคา่ในตนเอง มี

ความมั่นใจ กล้าแสดงออก 

มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี และให้

เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ 96 

  

  

ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
  ผลผลิตทีเ่ป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................. 

 

2.2  ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)   96 % 
 

2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 1) ช่ือ – สกุล ..................................-................................ จํานวน ..................-................ ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร.......................-.................................................... 

 2) ช่ือ – สกุล ..................................-.................................. จํานวน .................-............... ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร.......................-............................................................................................................... 

 
 
 
 
 



 
 

2.4   ข้อเสนอแนะ 
          จุดแข็งของโครงการ 

- โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรที่รบัผิดชอบโครงการทํางาน
อย่างเป็นระบบ มีการเย่ียมบ้านนักเรียน และติดตาม ประเมินผล รายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

          จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพฒันา  
- โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ต้ังอยู่ในเขตคลองเตย นักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนในเขตคลองเตย ทําให้

นักเรียนมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ นักเรียนอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข 
  
  
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                 (นายวุฒิพงษ์  โฉสูงเนิน) 
        

 
 



 

การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้าํทพิย์  

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต

ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 

กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 

 

ก.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารทั่วไป 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. นางสาวฤดีมาศ  งามสง่า 

๒. นายชาติวุฒิ   ประสพศักด์ิ    
๓. นายวุฒิพงษ์  โฉสูงเนิน 

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

ง.  งบประมาณ   ๒๖๑,๐๐๐  บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  

สนบัสนุนกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อที่  ๔   พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.   ข้อที่  ๓   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ข้อที ่ ๕   จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อที่  ๑ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 

       ข้อที ่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                  ๒.๓  การเรียนรูสู้่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
          ข้อที ่ ๓ วิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
        ๓.๓  วิจัยเพ่ือพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่สร้างเสริมการเรียนรู้ 
          ข้อที ่ ๔ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
        ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
สนบัสนุนมาตรฐานการศกึษา สมศ.   
        มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน    

              ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     ด้านที่  ๑ คุณภาพศิษย์ 
              ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป  
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ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีนํ้าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ  

     ๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
๒. ผู้เรียนมีนํ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 

          นักเรยีนมีสุขภาวะที่ดี  มีนิสัยรกัการออกกําลังกายและสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์   
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โรคภัยและอุบัติเหตุ 
********************************************************************** 

 
 ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 

 

๑.๑   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

๑. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ 

๒. กิจกรรมการเฝา้ระวังภาวะทุพโภชนาการ 
๓. อบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ย.น้อย) 
๔. กิจกรรมสารวัตรกําจัดยุงลาย 

๕. กิจกรรมสขุภาพกายสุขภาพจิต 

๖. การจัดประกันภัยอุบัติเหตุ(หมู่) ของนักเรียน  

๗. กิจกรรมกําจัดเหา 

๑.๒   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 ๑.๒.๑  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

          ๑.๒.๒  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

  ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.๒.๓  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย ๒๖๑,๐๐๐บาท   

          ผลการใช้จ่ายจริง ๒๔๔,๐๐๐บาท    

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

 

 

 ๑.๓.๓  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
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๑.๓.๓.๑ กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) คร ู , นักเรียน และ

บุคลากร 

                ๑.๓.๓.๒ ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย  ๙๖๙  คน  

              ๑.๓.๓.๓ พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนสายนํ้าทิพย์  

             ๑.๓.๓.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)  รบัราชการ  ,  นักเรียน และรบัจ้าง   

             ๑.๓.๓.๕ ความต้องการของเป้าหมาย    

๑. นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ มีนิสัยรักการออกกําลังกายและสามารถดูแลตนเองให้มี

สุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ ์

  ๒. นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และดูแลตนเองให้

ปลอดภัยจากยาเสพติด 

๑.๓.๔ สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 

ส่วนที่ ๒  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
๒.๑  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ๑. ผู้เรียนมสีุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกกําลังกาย 
สม่ําเสมอ ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

 
ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

   

 ๒. ผู้เรียนมีนํ้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

   

 ๓. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลกีเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ   
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

    

 ๔. ผู้เรียนสามารถเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๘๐.๒๐  

         

 ๕. ผู้เรียนมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
ให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

  

 ๖. ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจาก
เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ    
ร้อยละ ๘๐.๒๐  
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ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

ความทันต่อเวลา : นักเรียนได้รับการบริการด้าน
สุขภาพทั่วถึงทันเวลา 

ทันตามกําหนดเวลา   

คุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี  มีนิสัยรัก
การออกกําลังกายและสามารถดูแล
ตนเองให้มีสุขภาพกายและจิตที่
สมบูรณ์  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ และดูแลตนเองให้
ปลอดภัยจากยาเสพติด 

นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตแข็งแรงร้อยละ ๘๐ 

  

 

                  ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
      ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service)   

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................. 

 

 
๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)  ๙๐.๒๐ 
 

๒.๓   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 ๑) ช่ือ – สกุล  นางปัณณธร ชัยอาจ   จํานวน  ๑๕๐   ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร  -    กิจกรรมคลินิกสุขภาพ 
- กิจกรรมการเฝา้ระวังภาวะทุพโภชนาการ 
- อบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ย.น้อย) 

- กิจกรรมกําจัดเหา 

 ๒) ช่ือ – สกุล  นางวิมลฑา  ค้าํคูณ   จํานวน  ๑๕๐  ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร  -    กิจกรรมคลินิกสุขภาพ 
- กิจกรรมการเฝา้ระวังภาวะทุพโภชนาการ 
- อบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ย.น้อย) 

- กิจกรรมกําจัดเหา 
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๒.๔   ข้อเสนอแนะ 

           จุดแข็งของโครงการ  
๑. นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของสุขอนามัยและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
๒. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
๓. นักเรียนสามารถดูแลสขุภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิดในเบ้ืองต้นได้ 

          
  จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  
๑. ยังมีนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทางโภชนาการเพ่ิมขึ้นซึ่งทางโรงเรียนมีแนวทางพัฒนา ดังน้ี  

-จัดให้นักเรียนที่มีปัญหาทางภาวะโภชนาการตํ่ากว่าเกณฑ์ได้รับการด่ืมนมเพ่ิมขึ้น 
-จัดอาหารที่มคีุณค่าทางโภชนาการให้นักเรียนได้รับอย่างครบถ้วน 

๒. นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 
- ต้องดูแลติดตามอย่างต่อเน่ือง 
- ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการควบคุมอาหาร และเรื่องการออกกําลังกาย 

 
(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 

(นางสาวฤดีมาศ งามสง่า) 
        ___ /_______/_____ 
 
หมายเหตุ    

๑. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
๒. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี

 



 

การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้าํทพิย์  

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต

ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 

กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 

 

ก.  ชื่อโครงการ   : อาหารกลางวัน 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ  :  กลุ่มบริหารทัว่ไป 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ  

๑. นางสาวฤดีมาศ    งามสง่า   
๒. นายชาติวุฒิ   ประสพศักด์ิ 

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถงึ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

ง.  งบประมาณ  ๔,๐๑๔,๐๐๐บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 

   โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  

 สนบัสนุนกลยุทธ์ สพฐ.     ข้อที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรมความสํานึก ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม
หลัก    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

                     ข้อที ่ ๔   พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.  ข้อที่  ๓   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ข้อที่  ๕   จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ ๑ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
          ข้อที่  ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                ๒.๓  การเรียนรูสู้่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สนบัสนุนมาตรฐานการศกึษา สมศ.   
         มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน    

            ข้อที ่๑.๒ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
         มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

            ด้านที่  ๑ ด้านคุณภาพศิษย์ 
            ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
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ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 

๑. ผู้เรียนมีสุขนิสยัในการดูแลสขุภาพ  รับประทานอาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย 
จากสารปนเป้ือน ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

๒. ผู้เรียนได้รับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีคณุค่าทางโภชนาการ ร้อยละ๘๐.๒๐  
๓.  ผู้เรียนมีนํ้าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
๔.  มีห้องครัว โรงอาหารและภาชนะประกอบอาหารท่ีได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 

 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      ๑ นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี  ส่งเสริมสุขภาวะ ไม่เจ็บป่วยง่าย  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
 

 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ  

๑. นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี  ส่งเสริมสุขภาวะ ไม่เจ็บป่วยง่าย  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ของนักเรียน 

 
********************************************************************** 
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 ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
 

๑.๑   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

๑. นักเรียนรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยจากสารปนเป้ือน 

๒. มีห้องครัว โรงอาหาร และภาชนะประกอบอาหารท่ีได้มาตาฐาน 

๓. ผู้เรียนมีนํ้าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑.๒   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 

 ๑.๒.๑  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถงึ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

          ๑.๒.๒  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

   ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.๒.๓  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย   ๔,๐๑๔,๐๐๐บาท  

          ผลการใช้จ่ายจริง ๔,๐๐๓,๐๐๐ บาท  

            ตํ่ากว่าแผน   ตามแผน    เกินกว่าแผน 

  

๑.๓.๓  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

               ๑.๓.๓.๑  กลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก).ครู  , นักเรียน และบุคลากร 

                ๑.๓.๓.๒ ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย    ๙๖๙ คน  

              ๑.๓.๓.๓ พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

             ๑.๓.๓.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)  รบัราชการ  ,  นักเรียน  และ  รับจ้าง   

             ๑.๓.๓.๕ ความต้องการของเป้าหมาย  

   ๑.  ผู้เรียนมีนิสัยในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด และปลอดภัย 
   ๒. มีห้องครัว โรงอาหารและภาชนะประกอบอาหารท่ีได้มาตรฐาน ถูกสขุลักษณะ 

๑.๓.๔  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
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ส่วนที่ ๒  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

๒.๑  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ผู้เรียนมีสุขนิสยัในการดูแลสขุภาพ  

รับประทานอาหารทีมีคุณค่าทาง

โภชนาการและปลอดภัยจากสาร

ปนเป้ือน ร้อยละ ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

 

ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

 

 

 

 

  

  

 

 ผู้เรียนมีนํ้าหนักส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน ร้อยละ ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

 มีห้องครัว โรงอาหารและภาชนะ

ประกอบอาหารที่ได้มาตรฐาน       

ถูกสุขลักษณะ 

ความทันต่อเวลา : นักเรียนได้รับประทานอาหารตรงต่อ

เวลา ร้อยละ รอ้ยละ ๘๐.๒๐ 

ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

 

  

คุณภาพ : นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี  

ส่งเสริมสุขภาวะ ไม่เจ็บป่วยง่าย  

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ของนักเรียน 

 

ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

 

  

                  ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................. 

 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)  ๘๕ 
 

๒.๓   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

 ๑) ช่ือ – สกุล  นางวิมลฑา  ค้าํคูณ จํานวน     ๖   ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร   ตรวจสุขาภิบาลอาหาร 

 ๒) ช่ือ – สกุล นางปัณณธร  ชัยอาจ จํานวน  ๖  ช่ัวโมง 

              เรือ่งที่เป็นวิทยากร   ตรวจสุขาภิบาลอาหาร 

 

 



 
 

5 

๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  

- อาหารตรงตามหลักโภชนาการ  มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  

- รสชาติอาหารยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ  แนวทางการพัฒนา  จัดอบรมเทคนิคการประกอบ
อาหารท่ีถูกต้องและปลอดภัย 

 
(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 

                (  นางสาวฤดีมาศ   งามสง่า  ) 
       …..…../…………. /……………… 
 
หมายเหตุ    

๑. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
๒. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี



 

การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้าํทพิย์  

ปกีารศกึษา 2562 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เรยีนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

         2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับบริการสินค้าวัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม 

         3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจการร้านค้าสหกรณ์ 

 

ก.  ชื่อโครงการ  สหกรณร์้านค้าโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 

ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุม่บริหารทั่วไป 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      นางกรรณิกา  พุ่มไชย ตําแหน่ง ครูชํานาญการ  

ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น 1 เมษายน 2562 สิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 

ง.  งบประมาณ 3,000 บาท 

จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่

ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  โรงเรียน  ข้อ.1.  ข้อ 2  

 สพป.กทม.  กลยุทธ์ที่ 5 , กลยุทธ์ที่ 5  

  สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 , กลยุทธ์ที่ 2 , กลยุทธ์ที่ 5  

 สมศ. มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ 3 

ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 - เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
 - เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับบริการสินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม 
 - เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจการร้านค้าสหกรณ์ 
 

    ********************************************************************** 
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 ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 

 

1.1   สถานภาพโครงการ 

   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 

  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

1. ผู้เรียนสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ ร้อยละ 95 
2. ผู้เรียนสามารถได้รับบริการสินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม ร้อยละ 94 
3. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจการร้านค้าสหกรณ ์ร้อยละ 95 

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 

                      ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ถงึวันที่ 8 มีนาคม 2563 

          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 

   ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

          แผนการใช้จ่าย 3,000 บาท 

          ผลการใช้จ่ายจริง 3,000 บาท  

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 

1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

1.3.3.2 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

1.3.3.2  ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย  

1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

 1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

 ผู้เรียนสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ ร้อยละ 95 

 ผู้เรียนสามารถได้รับบริการสินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม ร้อยละ 95 

 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจการร้านค้าสหกรณ ์ร้อยละ 95 

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 

            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
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ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลที่ไดร้บั 

(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  ผู้เรียนสามารถเป็นสมาชิก

สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

สายนํ้าทิพย์ รอ้ยละ 94 

ผู้เรียนสามารถเป็นสมาชิก

สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายนํ้า

ทิพย์ ร้อยละ 95 

 

 

 

 

ผู้เรียนสามารถได้รับบริการ

สินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียน

ในราคายุติธรรม ร้อยละ 94 

ผู้เรียนสามารถได้รับบริการสินค้า 

วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคา

ยุติธรรม ร้อยละ 94 

 

 

 

 

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง

จากกิจการร้านค้าสหกรณ ์

ร้อยละ 94 

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง

จากกิจการร้านค้าสหกรณ ์ 

ร้อยละ 95 

 

 

 

 

ความทันต่อเวลา : 1 เมษายน 2562 - 31 

มีนาคม 2563 

1 พฤษภาคม 2562  - 

วันที่ 8 มีนาคม 2563 

 

 

 

คุณภาพ : นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์

ร้านค้าโรงเรียนได้รับบริการ

สินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียน

ในราคายุติธรรมและได้รับ

ประสบการณ์ตรง 

นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์

ร้านค้าโรงเรียนได้รับบริการสินค้า 

วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคา

ยุติธรรมและได้รับประสบการณ์

ตรง 
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ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................. 

 

2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ) 70.00 
 

2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 

2.4   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  

- 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  
  - 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                  (นางกรรณิกา    พุ่มไชย) 
            

 



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  
ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ  ประชาธิปไตย 
ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุ่มบรหิารทั่วไป 
     ผู้รับผดิชอบโครงการ 
      ๑. นายชาติวุฒิ ประสพศักด์ิ 
      ๒. นายวุฒิพงศ์ โฉสูงเนิน 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ เริม่ต้น ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  ถงึ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
      สนบัสนนุกลยุทธ์สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
          ข้อที ่๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนบัสนุนกลยุทธ์โรงเรียน  
          ข้อที ่๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
          ข้อที ่๓ วิจัยเพ่ือนกระดับคุณภาพผู้เรียน 
                    ๓.๕ วิจัยเพ่ือพัฒนาผู้นําด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
สนบัสนนุมาตรฐานการศกึษา  
          มาตรฐานที่ ๑  คณุภาพของผู้เรียน 
                             ๑.๒ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                             ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
          ๓.๑  จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  
                                    ได้ 
                             ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรยีนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          ๓.๕  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
                                    เรียนรู ้
  
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ทุกคน ใช้สิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐   
๒. นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพ ย์ทุกคน  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

ร้อยละ ๑๐๐ 
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 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนเข้าใจระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒. นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น 
๓. นักเรียนรู้จักรบัผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
๔. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 
๕. นักเรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 
๖. นักเรียนมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๗. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามัคคี 

 
 

*********************************************************************** 
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ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
 

๑.๑   สถานภาพโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

๑. นักเรียนเข้าใจระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒. นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น 
๓. นักเรียนรู้จักรบัผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
๔. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 
๕. นักเรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 
๖. นักเรียนมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๗. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามัคคี 

  
๑.๒   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  ถึง ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
          ๑.๒.๒  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
   ตรงตามวัตถุประสงค์ของโตรงการ 

๑.๒.๓  การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง ๑๕,๐๐๐ บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
  

๑.๓.๓  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
              ๑.๓.๓.๑ กลุม่เป้าหมาย นักเรียน 
               ๑.๓.๓.๒ ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย ๙๖๙ คน 
             ๑.๓.๓.๓ พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
            ๑.๓.๓.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) นักเรียน 
            ๑.๓.๓.๕ ความต้องการของเป้าหมาย  
                          ๑. นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ทุกคน ใช้สทิธิเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน  
                          ๒. นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ทุกคน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 

๑.๓.๔  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
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ส่วนที่ ๒  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

 

๒.๑  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       ระบุผล........................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์

ทุกคน ใช้สิทธิเลือกต้ัง
คณะกรรมการนักเรียน 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
√ 

 

 นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์
ทุกคน ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
√ 

 

ความทันต่อเวลา : นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เวลาที่กําหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ √  

คุณภาพ : นักเรียนเข้าใจระบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
มีระเบียบวินัยดีขึ้น รู้จัก
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
มีความกล้าแสดงออก รู้จักการ
แก้ไขปัญหาต่างๆได้ มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความ
สามัคค ี

 
 
 
 

ร้อยละ ๙๕ 

 
 
 
 

√ 

 

                   
        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................ 

 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ ๙๘) 
 

๒.๓   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 
 ๑) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร............................................................................... 
 ๒) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร....................................................................................................................................... 
๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  
                 ๑. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
                 ๒. นักเรียนมีการยอมรับในระบอบประชาธิปไตย 
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           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  
๑. คณะครูให้ความร่วมมือได้ไม่เต็มที่ 
๒. นักเรียนมีจํานวนมากอาจมีคนที่ไม่เข้าใจในหลักการประชาธิปไตย 

 
(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 

                 (นายชาติวุฒิ  ประสพศักด์ิ) 
       ……../…………. /……………… 
หมายเหตุ    

๑. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
๒. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี



แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  
ปกีารศกึษา 2562 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น   
                      พ้ืนฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      1. นางสาวศศิธร    คํานึง      ตําแหน่ง  ครู ค.ศ.1 
      2. นางสาวปัทมา   ปะวะโข   ตําแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ    เริ่มต้น ๑  เมษายน  ๒๕๖2  สิน้สดุ  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 
ง.  งบประมาณ                137,๐๐๐ บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
            โรงเรียน     ข้อ 1 :  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (TQA) 
            สพป.กทม.  ขอ้ 3 :  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา          
                               ข้อ 6 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
            สพฐ.         ขอ้ 4 :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
                               ข้อ 5 :  พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย   
                                          อํานาจเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
            สมศ.         มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                              2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                           2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                                                     สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 วัตถุประสงคเ์ชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กําหนด ร้อยละ ๙6 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขบัเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให ้
    บรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙6 
3. ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๙6 

 วัตถุประสงคเ์ชิงคณุภาพ 
                      คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบกําหนดสามารถกํากับ ติดตาม ดูแล  
                และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้า 
                มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 

  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
 ๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กําหนด  
      ๒. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให ้
          บรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย  
      3. ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  

1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 1.2.1 การดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖2   ถงึวันที่ ๓๑  มนีาคม  ๒๕๖3 
          1.2.2 ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
   ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย      137,๐๐๐ บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง   137,๐๐๐ บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
  

1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
               1.3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย  คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
                                                           ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน 
                1.3.3.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากรทางการ 
                                                                   ศึกษา  ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชนทุกคน 
              1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย         โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
             1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากร 
                                                                             ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน                 
                       1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
          1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 

2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
        

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  คณะกรรมการสถานศึกษารู้

และปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบที่กําหนด 

ร้อยละ 96 √  

คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 96 √  

ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 √  

ความทันต่อเวลา : ทําตามเวลาที่กําหนด ร้อยละ 96 √  
คุณภาพ : คณะกรรมการสถานศึกษารู้

และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี
ระเบียบกําหนดสามารถ
กํากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย 
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้า 
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ร้อยละ 96 √  

                   
        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................ 

 

2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)    96  

 
 
 
 



 

2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 
 1) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร............................................................................... 
 2) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร....................................................................................................................................... 
2.4   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  

- เน่ืองจากเป็นโครงการเพ่ือการเข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษาของทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์
อันจะเกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรยีนสายนํ้าทิพย์ จึงได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  
- เน่ืองจากเป็นโครงการเพ่ือการเข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษาของหลายฝ่าย จึงทําให้มี

ปัญหาเรื่องการหาเวลานัดหมายให้ตรงกันในบางคร้ัง 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                (นางสาวศศิธร   คํานึง ) 
                                                         ตําแหน่ง ครู ค.ศ.1 
       ……../…………. /……………… 
หมายเหตุ    

1. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
2. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี



ประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์ 
ประจําปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ    ธนาคารโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง  
ค. ระยะเวลาดําเนนิการ   เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สิน้สุด  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ง. งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท 
จ. ลักษณะโครงการ 

 โครงการต่อเน่ือง      โครงการใหม ่
ฉ. สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  โรงเรียน ข้อ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล  
     ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา  
     ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะ ทักษะการคิด 
  สพป.กทม. ข้อที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  สพฐ.   ข้อที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

   ข้อที่ ๖ พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาค 
  สมศ.         มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนางานประเมินสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ ๓ นําผลสู่การใช้และพัฒนา 
  

ช. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 วัตถุประสงค์เชิงคณุภาพ 
  ๑ นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดการออมทรัพย์ รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
  ๒ นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพพนักงานธนาคารได้ 
 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
  ๑ นักเรียนจํานวน 970 คนมีสมุดบัญชีธนาคารออมสิน 
  ๒ คณะกรรมการนักเรียน จํานวน  ๑๐   คน  มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานธนาคาร
โรงเรียนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๑  สถานภาพของโครงการ 
๑.๑  ลกัษณะโครงการ 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
   อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
   ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 

  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 
  ๑ เพ่ือให้นักเรยีนมีนิสัยรักการประหยัดการออมทรัพย์ รู้จกัการใช้จ่ายเงินและนําสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๕.๐๐ 
  ๒ เพ่ือให้นักเรยีนมีความรู้ความสามารถมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพพนักงานธนาคารและเข้าใจ
หลักการทํางานทางการเงิน ร้อยละ ๙๕.๐๐ 
 

๑.๒   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 ๑.๒.๑ ผลการดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๑.๒.๒ ผลการดําเนินงาน ( ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
 ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๑.๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย    ๑,๐๐๐  บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง  โดยประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 

            ตํ่ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
๑.๒.๔ กลุม่เป้าหมายของโครงการ 

             ๑.๒.๓.๑ กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา, บุคลากรภายนอก) นักเรียนทุกคน 
              ๑.๒.๓.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
            ๑.๒.๓.๓ พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
  ๑.๒.๓.๔ สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ) นักเรียน 
           ๑.๒.๓.๕ ความต้องการของเป้าหมาย เด็กนิสัยรักการประหยัดการออมทรัพย์ 

๑.๒.๕  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
 



 
 

ส่วนที่ ๒  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
๒.๑  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 

         ระบุผล........................................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
คุณภาพ :  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับระบบการเงินการธนาคาร
และสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบการเงินการธนาคาร
และสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันร้อยละ ๙๕ 

ร้อยละ
๙๕ 

 

 ๑ นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด
การออมทรัพย์ รู้จักการใช้จ่ายเงิน 

นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดการ
ออมทรัพย์ รู้จกัการใช้จ่ายเงิน 
ร้อยละ  ๙๕ 

ร้อยละ
๙๕ 

 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ : 
 

นักเรียนจํานวน ๑,๒๐๔ คนมีสมุด
บัญชีธนาคารออมสิน 

นักเรียนจํานวน ๑,๒๐๔ คนมีสมุด
บัญชีธนาคารออมสินร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

 ๒ คณะกรรมการนักเรียน จํานวน  
๑๐   คน  มีความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานธนาคาร
โรงเรียนได้ 

คณะกรรมการนักเรียน จํานวน  
๑๐   คน  มีความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานธนาคาร
โรงเรียนได้ร้อยละ ๙๕ 

ร้อยละ
๙๕ 

 

ความทันต่อเวลา : ๑๖ พ.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓       ตามแผน   
 

 
 
ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
    ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ).................................................... 
 

๒.๒   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)  ๙๕.๐๐  
๒.๓   การเปน็วิทยากรคดิเปน็ชั่วโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
 



 
 

๒.๔   ข้อเสนอแนะ 
จุดแข็งของโครงการ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินอย่างดีตลอดโครงการ 

           จุดอ่อนของโครงการ  นักเรียนต่างชาติดําเนินการเปิดบัญชีธนาคารได้ยากกว่าคนไทยโดยนักเรียนและ
ผู้ปกครองต้องไปดําเนินการเองที่ธนาคาร 

 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
                  (นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง) 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
 



 
 
 

แบบฟอร์มการประเมินโครงการโรงเรียนสายน้ําทพิย์  
ปกีารศกึษา 2562 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และผลผลิต
ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 
ก.  ชื่อโครงการ     โรงเรียนสีขาว 
ข.  หน่วยงานรบัผดิชอบ     โรงเรียนสายนํ้าทิพย์    สถานีตํารวจ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      1.   นายบุญเจิด  สําแดงเดช          
      2.   นายสมภพ  วิเชียรศรี 
ค.  ระยะเวลาดําเนนิการ   เริ่มต้น   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒    สิน้สดุ     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ง.  งบประมาณ                 ๑๓๗,๐๐๐     บาท 
จ.  ลักษณะโครงการ 
       โครงการต่อเน่ือง             โครงการใหม ่
ฉ.  สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
       โรงเรียน      ข้อ ๒.๓ :   การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
       สพป.กทม.   ข้อ ๑    :   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
       สพฐ.          ข้อ ๒    :   ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       สมศ.       ข้อ..... :  ........................................................................................................      
ช.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
      นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 

 วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์มีความตระหนักและรู้จักป้องกันตนเองจากยาเสพติด 

 
 

*********************************************************************** 
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ส่วนที่ 1  สถานภาพของโครงการ 
 

1.1   สถานภาพโครงการ 
  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
  อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะดําเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต 
  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมผีลผลิต 

         ๑.  นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์เกิดความตระหนัก และรู้จักป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด 
         ๒.  นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์เป็นผู้ปลอดจากยาเสพติด 
1.2   ความกา้วหน้าในการดําเนนิโครงการ 
 1.2.1  การดําเนินงาน  (ทําจริง) 
                      ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒    ถึงวันที่   ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
          1.2.2  ผลการดําเนินงาน (ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่) 
   ดําเนินงานตรงตามแผนการ 

1.2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
          แผนการใช้จ่าย       ๑๓๗,๐๐๐     บาท 
          ผลการใช้จ่ายจริง ..........................................................................................................................  

            ตํ่ากว่าแผน      ตามแผน    เกินกว่าแผน 
  

1.3.3  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
                    1.3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย                   - นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์               
                    1.3.3.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย          - นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ทุกคน 
                    1.3.3.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย              - โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
           1.3.3.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย      - นักเรียน 
           1.3.3.5  ความต้องการของเป้าหมาย    - ความรู้ในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด  

1.3.4  สรุปการดําเนินงานตามแผน 
            ล่าช้ากว่าแผน      ตามแผน    เร็วกว่าแผน 
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ส่วนที่ 2  ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 

2.1  ผลผลติที่ได้รบัจากโครงการ 
       - นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ เกิดความตระหนักรู้จักป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติดและเป็นผู้ปลอดยาเสพติด 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ไดร้บั 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ต่ํา 
ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ :  นักเรียนโรงเรียน

สายนํ้าทิพย์ 
  
 

นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์ทุกคนเป็นผูป้ลอด
จากยาเสพติด 
  
 

  

  
 

     

     
      
ความทันต่อเวลา : นักเรียนโรงเรียน

สายนํ้าทิพย์ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

  

     
คุณภาพ : นักเรียนโรงเรียน

สายนํ้าทิพย์ 
นักเรียนโรงเรียนสายนํ้าทิพย์เกิดความตระหนัก 
และรู้จักป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด 

     

     
                   
        ประเภทของผลผลติโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
   ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ(ระบุ)................................................................................................ 

 

2.2   ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร (ร้อยละ)     
            -  รอ้ยละ ๑๐๐  มีความพึงพอใจที่ดีมากต่อโครงการโรงเรียนสีขาว 
 

2.3   วิทยากร คดิเปน็ชั่วโมง 
 1) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร............................................................................... 
 2) ช่ือ – สกุล .................................................................... จํานวน .................................. ช่ัวโมง 
              เรือ่งที่เป็นวิทยากร....................................................................................................................................... 
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2.4   ข้อเสนอแนะ 
           จุดแข็งของโครงการ  

- ผู้อํานวยการ ให้ความสนับสนุนและครู บุคลากร นักเรียน ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี 
           จุดอ่อนของโครงการ 

- ไม่ม ี
 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ผู้รายงาน 
    (นายบุญเจิด  สําแดงเดช) 

                                         ตําแหน่ง คร ู
       ……../…………. /……………… 
 
 
 
 
หมายเหตุ    

1. โปรดแนบแบบฟอร์มการประเมินโครงการน้ีในแบบรายงานผลการดําเนิน โครงการ งาน กิจกรรม 
2. ภาพกิจกรรม ช้ินงาน ตัวอย่างผลผลิต ถ้าม ี
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     ภาพกจิกรรม 
                               งานณรงค์ปลอดบุหรี่ 
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                         กิจกรรมณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๒  

     
            โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562   
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งตระหนัก
ถึงภัยของยาเสพติดและร่วมกันปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในคําขวัญ “ มุ่งม่ัน แก้ไข ขจัดภัยยาเสพ
ติด ” 

 
รูปภาพกิจกรรม 
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            การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

9 

 
                                  โครงการครูตํารวจ (D.A.R.E.) 
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                           โครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
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                                        กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 



 



 



 การประเมินโครงการโรงเรียนสายน้าํทิพย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประเมิน                      
และผลผลิตที่ได้รับจากการดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ / กระทบที่มีต่อผู้มสีว่นได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ 
 

 

ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
                “ป้องกันการทุจริต”  
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”     
 เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซือ่สัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  มคีวามละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต มีจติพอเพียงต่อการต้านทุจริตและความรับผิดชอบต่อสังคม 
             
ระยะเวลาดําเนินการ   เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๒  สิ้นสุด ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
งบประมาณ  จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
ลักษณะโครงการ 
   โครงการต่อเน่ือง         โครงการใหม่ 

สนองตอบต่อตัวช้ีวัดของ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   โรงเรียน          สพป.กทม.         สพฐ.         สมศ. 

 
ส่วนที่ ๑ สถานภาพของโครงการ 

๑.๑ ลักษณะโครงการ 
         โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 

   โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดําเนินการต่อไปในปีการศึกษาต่อไป 
๑.๒ สถานภาพโครงการ 
         อยู่ระหว่างดําเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึน้ 
         อยู่ระหว่างดําเนินโครงการและมผีลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ 
         ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จและมีผลผลิต 
ผลการประเมนิ ปีกการศึกษา ๒๕๖๒ 
 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต ร้อยละ ๙๐ 
 นักเรียนมีความสํานึกในความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ 
 นักเรียนมีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ   

ร้อยละ ๙๐ 
 นักเรียนเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต  ร้อยละ ๑๐๐ 



 
 

๑.๓ ความก้าวหน้าในการดําเนนิการ 
   ๑.๓.๑ ผลการดําเนินงาน  
 จัดค่าย“ยุวชนคนคุณธรรม เยาวชนไทย   หัวใจสตรอง” ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
 ให้นักเรียนได้เรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริต ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑.๓.๒  การใช้งบประมาณ 
                แผนการใช้จ่าย จํานวน ๑๕,๐๐๐บาท ผลการใช้จ่าย จํานวน ๑๕,๐๐๐บาท 
                  ตํ่ากว่าแผน                  ตามแผน                เกินกว่าแผน 
๑.๓.๓  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
               ๑.๓.๓.๑  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
               ๑.๓.๓.๒  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๙๒๖ คน 
               ๑.๓.๓.๓  พ้ืนทีก่ลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ 
               ๑.๓.๓.๔  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
               ๑.๓.๓.๕  ความต้องการของเป้าหมาย มีจิตสาํนึกความเป็นไทย มีความสจุริต มีทักษะกระบวนการคิด  
มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ     
            ๑.๓.๔ สรุปการดําเนินการตามแผน (ถ้าล่าช้าต้องบอกเหตุผลว่าเพราะอะไร) 
           ลา่ช้ากว่าแผน                ตามแผน                เร็วกว่าแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๒ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
๒.๑ ผลผลิตทีไ่ด้รับจากโครงการ 
      ระบุผล ผลผลิตที่ได้รับเชิงปริมาร สูงกว่าเป้าหาย 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 

สูง ตํ่า 

ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ:   
-นักเรียนได้ทํากิจกรรมเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการ
ทุจริต 
- นักเรียนมีความสํานึกในความ
เป็นไทย 
 
-การนักเ รียนมีความสุจริต  มี
ทักษะกระบวนการคิด มี วิ นัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ      
 
 
-นักเรียนเรยีนรู้หลักสูตรต้าน
ทุจริต 

 
-นักเรียนได้เข้าใจในการทํา
กิจกรรม ร้อยละ ๙๐ 
 
- นักเรียนผ่านการประเมินการ
สํานึกในความเป็นไทยจากการ
ติดตามประเมินผล ร้อยละ ๙๐ 
-นักเรียนผ่านการประเมิน  
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ   จากการ
ติดตามประเมินผล ร้อยละ ๙๐ 
   
นักเรียนคุณลักษณะตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตรต้านทุก
จริต ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 


 

ความทันต่อเวลา : ดําเนินงานตามแผน ดําเนินงานตามแผน ตามเป้าหมาย 
คุณภาพ :  

-นักเรียน มีจิตสํานึกความเป็น
ไทย มีความสจุริต มีทักษะ
กระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ     

 
-นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มีจิตสํานึกความเป็นไทย มีความ
สุจริต มทีักษะกระบวนการคิด  มี
วินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
และการเรียนรูห้ลักสูตรต้านทุจริต  

 
ตามเป้าหมาย 

 
 
 



 
 

 
ประเภทของผลผลิตโครงการ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
          ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
          ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บรกิาร (Service) 
          ผลผลิตที่เป็นลักษณะเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
          ผลผลิตที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ (ระบุ) ผลผลิตที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และสถานศึกษา 
๒.๒ ความพึงพอใจของผู้รบับริการ ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพงึพอใจ ร้อยละ ๙๕ 
๒.๓ การเปน็วิทยากรคิดเปน็ชั่วโมง 
       ช่ือ-สกุล นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ      จํานวน  ๔  ช่ัวโมง 
                  นางสาวณิชนันทน์  สุวรรณาภัย        จํานวน  ๔ ช่ัวโมง 
                  นายณัฐดนัย      คําวงค์                 จํานวน  ๔ ช่ัวโมง 
๒.๔ ข้อเสนอแนะ  
      จุดแข็งของโครงการ 
 มีบุคลากรที่มศีักยภาพ มีความรู้ความสามารถ  
 นักเรียนชอบ สนุกสนาน เพลิดเพลินในกิจกรรม 
 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

      จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา 
 บุคลากรไม่เพียงพอ และมีภาระงานมาก ควรจัดบุคลากรช่วย เช่น ครูพิเศษ นักศึกษาฝึกสอน เป็นต้น 
 วิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้แก่ครูในสถานศึกษายังมีน้อย ควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ 

จากทางภายนอกมาส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงการพัฒนาด้านคุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะการ
คิด มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณธ 

                                                            
                                                            (ลงช่ือ)………………………………..…………ผู้รายงาน 

                                                     ( นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย ) 
                                                                                      ครูคศ.๑ 
 

              ……../…………. /…………… 
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