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แบบติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน (กรอกเฉพาะตามท่ีหน่วยงานมีข้อมูล) 

1. โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2564 ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  2564 ของหน่วยงานมีท้ังส้ิน จ านวน   27  โครงการ จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้  

 

กลยุทธ ์ การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนนิงาน 

(ร้อยละ) 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน                
เป็นส าคัญ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษา 
 

โครงการท่ี 1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

505,000.00  

 

100 80 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 

โครงการท่ี 3  พัฒนาระบบ
เครือข่าย ICT เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

762,500.00  

 

100 95 - 

โครงการท่ี 4  พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการ 

36,000.00 100 100 - 

โครงการท่ี 13 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (งานแนะแนว) 

65,800.00 85 87 - 

โครงการท่ี 15 พัฒนาระบบการ
บริหารกิจการนักเรียน 

12,000.00  

 

100 100 - 
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กลยุทธ ์ การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน                
เป็นส าคัญ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษา 

โครงการท่ี 16 พัฒนาคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

16,900.00  

 

80 80 - 

โครงการท่ี 20 ค่าใช้จ่ายวัสดุ
กลาง ค่าสาธารณูปโภค และค่า
น้ ามันเช้ือเพลิงซ่อมบ ารุง 

1,750,000.00  
 

90 100 - 

โครงการท่ี 21 ส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

10,000  100 100 - 

โครงการท่ี 22 ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

4,000.00  
 

100 100 - 

โครงการท่ี 23 พัฒนาระบบการ
บริหารงานท่ัวไป 

8,000.00  

 

80 100 - 

โครงการท่ี 24 พัฒนางาน
พยาบาลสู่ประชาคมอาเซียนและ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

24,000.00  

 

80 80 - 

โครงการท่ี 26 พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

100,000.00  100 100 - 

โครงการท่ี 27 พัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

60,000.00  

 

100 100 - 

ผลส าเร็จตามกลยุทธ์ท่ี 1 
93.46 94.00 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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กลยุทธ ์ การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนนิงาน 
(ร้อยละ) 

ปัญหา อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางของมาตรฐานสากล 

โครงการท่ี 4  พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการ 

36,000.00 100 100 - 

โครงการท่ี 5  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

80,000.00  

 

80 80 - 

 

โครงการท่ี 6 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

78,000.00  

 

80 100 - 

 

โครงการท่ี 7 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

169,020.00  

 

80 87.83 - 

 

โครงการท่ี 8  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

93,700.00  

 

100 80 - 
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กลยุทธ ์ การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนนิงาน 
(ร้อยละ) 

ปัญหา อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางของมาตรฐานสากล 

โครงการท่ี 9  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

190,400.00  

 

80 80 - 

โครงการท่ี 10  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  

173,000.00  

 

80 85 - 

โครงการท่ี 11 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

86,100.00  

 

80 90.50 - 

 

โครงการท่ี 12 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

111,200.00  

 

80 90 - 

 
โครงการท่ี 13 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (งานแนะแนว) 

165,800.00  

 

85 87 - 

 ผลส าเร็จตามกลยุทธ์ท่ี 2 84.5 88.03 - 
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กลยุทธ ์ การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนนิงาน 

(ร้อยละ) 
ปัญหา อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

โครงการท่ี 1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

505,000.00  

 

100 80 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 

โครงการท่ี 2  พัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศและแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

220,000.00  

 

80 80 - 

 

โครงการท่ี 5  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

80,000.00  

 

80 80 - 

 

โครงการท่ี 6 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

78,000.00  

 

80 100 - 

 

โครงการท่ี 7 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

169,020.00  

 

80 87.83 - 
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กลยุทธ ์ การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนนิงาน 

(ร้อยละ) 
ปัญหา อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

โครงการท่ี 8  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

93,700.00  

 

100 80 - 

โครงการท่ี 9  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

190,400.00  

 

80 80 - 

 

โครงการท่ี 10  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  

173,000.00  

 

80 85 - 

 

โครงการท่ี 11 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

86,100.00  

 

80 90.50 - 
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กลยุทธ ์ การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนนิงาน 
(ร้อยละ) 

ปัญหา อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

โครงการท่ี 12 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

111,200.00  

 

80 90 - 

โครงการท่ี 13 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (งานแนะแนว) 

165,800.00  

 

85 87 - 

 
โครงการท่ี 14 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

383,050.00  

 

100 100 - 

 
โครงการท่ี 16 พัฒนาคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

16,900.00  

 

80 80 - 

 โครงการท่ี 17 เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียน 

119,350.00  
 

80 80 - 

 
โครงการท่ี 19  พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณและบุคลากร 

698,000.00  

 

90 100 - 

 
ผลส าเร็จตามกลยุทธ์ที่ 3 85 86.69 เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 
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กลยุทธ ์ การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนนิงาน 

(ร้อยละ) 
ปัญหา อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

โครงการท่ี 19  พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณและบุคลากร 

698,000.00  

 

90 100 - 

ผลส าเร็จตามกลยุทธ์ท่ี 4 90 100 - 

 
กลยุทธ ์ การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนนิงาน 
(ร้อยละ) 

ปัญหา อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะชีวิตท่ีดีและน าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

โครงการท่ี 1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

505,000.00  

 

100 80 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 

โครงการท่ี 6 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

78,000.00  

 

80 100 - 

 

โครงการท่ี 7 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

169,020.00  

 

80 87.83 - 
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กลยุทธ ์ การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนนิงาน 

(ร้อยละ) 
ปัญหา อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะชีวิตท่ีดีและน าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

โครงการท่ี 8  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

93,700.00  

 

100 80 - 

โครงการท่ี 11 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

86,100.00  

 

80 90.50 - 

โครงการท่ี 12 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

111,200.00  

 

80 90 - 

 
โครงการท่ี 13 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (งานแนะแนว) 

165,800.00  

 

85 87 - 
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กลยุทธ ์ การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนนิงาน 

(ร้อยละ) 
ปัญหา อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะชีวิตท่ีดีและน าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

โครงการท่ี 14 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

383,050.00  

 

100 100 - 

โครงการท่ี 16 พัฒนาคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

16,900.00  

 

80 80 - 

โครงการท่ี 17 เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียน 

119,350.00  

 

80 80 - 

 
โครงการท่ี 18 ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

 24,000.00  

 

80 80 - 

 

ผลส าเร็จตามกลยุทธ์ท่ี 5 85.91 86.85 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 
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ส่วนที่ 3  มีการด าเนินงานของหน่วยงาน (ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง มี /ไม่มี ) 
กิจกรรม/กระบวนการ มี ไม่มี 

1) มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของหน่วยงาน มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา   
2) มีการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงานเพื่อประเมินสถานภาพของหน่วยงาน   
3) มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของหน่วยงาน   
4) มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
5) มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา   
6) มีการก าหนดกลยุทธก์ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
7) มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล   
8) มีการทบทวนแผนพัฒนาหรือไม่ในแต่ละปี   
 
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
           ด้านวัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ (ระบุ) ……………-………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
           ด้านบุคลากร 
                  ด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบ (ระบ)ุ…………-……………………………………………………..…………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
                  ด้านบุคลากรท่ีเป็นคณะท างาน/กรรมการ (ระบ)ุ………………-………………………………………………..…………………..…………………………………………………………………………………………………… 
           ด้านการด าเนินงาน (ระบุ) ………………………………………………-…………………….……………………...…………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
           ด้านข้อมูล (ระบ)ุ………………………………………………-………………..…………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

                               อื่น ๆ (ระบ)ุ …………………………………………………-…………………………………………..………………….. 
-------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                        ขอบคุณส าหรับข้อมูล 
                                                                                                                                          กลุ่มนโยบายและแผน โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
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