
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและอุดมการณ์รักชาติ 

  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ต าบลสังเม็ก  อ าเภอกันทรลักษ ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ชื่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมและอุดมการณ์รักชาติ  
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  นายโกวิท   วันศรี 
สถานที่ด าเนินโครงการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
การด าเนินโครงการ   เสร็จสิ้นแล้ว    ก าลังด าเนินการ     ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ 
   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
   ปฏิบัติจริง     
   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
ผลการด าเนินการ       เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
               ส าเร็จมากกว่าแผนปฏิบัติการที่ก าหนด เนื่องจาก...................... 

     ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  เนื่องจาก.................................... 
 

งบประมาณ 
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ใช้ไปท้ังสิ้น คงเหลือ เกินงบประมาณ 

เงินงบประมาณ 30,000 30,000 - - 
เงินนอกงบประมาณ - - - - 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

1. ครั้งที่ 1 ใช้กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา    จ านวน 1,000 บาท 
2. ครั้งที่ 2 ใช้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ     จ านวน 6,000 บาท 
3. ครั้งที่ 3 ใช้กิจกรรมวันชาติไทย 5 ธ.ค.    จ านวน 3,000 บาท 
4. ครั้งที่ 4 ใช้กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  จ านวน 7,000   บาท 
5. ครั้งที่ 5 ใช้กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ  จ านวน 5,000   บาท 
6. ครั้งที่ 6 ใช้กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน 5,000   บาท 
7. ครั้งที่ 7 ใช้กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย   จ านวน 1,000   บาท 
8. ครั้งที่ 8 ใช้กิจกรรมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต    จ านวน 2,000   บาท 

 
 

 
 
 
 
 



วิธีการพัฒนา 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.ขั้นวางแผน (Plan)1  
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1.2 ศึกษาสภาพปัญหา ประเมินความต้องการจ าเป็น  

2.ขั้นปฏิบัติ (Do)  
กิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรียน (การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์) 

3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 นิเทศ ก ากับ ติดตาม  

3.2 ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามกิจกรรม โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Evaluation 
Model ของ Daniel L. Stufflebeam  
4.ขั้นปรับปรุง (Act) 

4.1 ด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community: PLC) 

4.2 สรุป รายงาน และน าข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงการด าเนินการครั้งต่อไป  
                                     
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ      ครู – อาจารย์  จ านวน 40 คน 
                   นักเรียน          จ านวน 548  คน 
          อ่ืน ๆ ( ระบุ  )..............................................................  จ านวน......... คน 
 
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ 

1. ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย 
2. สหวิทยาเขตพระวิหาร กลุ่มนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา  

 
ผลการด าเนินงาน 
         -นักเรียนโรงเรียนเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  จ านวนร้อยละ  90.00  เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงานจ าแนกตามเป้าหมาย  

 
 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว ้

 

 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
ตาม 

เป้าหมาย 
สูงกว่า 
เป้าหมา

ย 
1 นักเรียนโรงเรียนเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  

จ านวนร้อยละ  98.00  เป็นบุคคลที่มี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

98.00 89.00 / - - 



สัมฤทธิผลการด าเนินงาน    
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก
การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial 
Revolution) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ  
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อ
น าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  
 จากผลด าเนินการพัฒนาการศึกษาและงานวิชาการ รวมถึงผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน
กิจการนักเรียน โดยเฉพาะการสนับสนุนกิจกรรมซึ่งยังขาดกระบวนการ กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมที่จะสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้  
  ในการสนับสนุนกิจกรรมทางฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ด้วยการน าระบบบริหารจัดการแนว
ใหม่และกิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และต้นสังกัด เข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ได้แก่  (1) วันส าคัญทางศาสนา(2) วันแม่แห่งชาติ   (3) วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 (4) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพิงประสงค์ (5) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (6) วัน
ชาติไทย 5 ธ.ค.(7) กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ (8) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต (9) วันไหว้ครู 
 ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น ผู้เสนอโครงการจึงโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานกิจการนักเรียน โดยคาดหวัง
ว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลใน
การสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 ตาม
ศาสตร์พระราชาภายใต้แนวคิดความรู้คู่คุณธรรม  
 
ปัญหาอุปสรรค  
 งบประมาณยังมีน้อยค่ะ 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 ข้อจ ากัดในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เต็ม 100% 
 
เชิงปฏิบัติการ   
  โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความส าคัญในการด าเนินงานในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จึงควรมีการ
ด าเนินการโครงการนี้ต่อไปและต่อเนื่อง 
 

ลงชื่อ...........................................................( ผู้รายงาน ) 
                       (นายโกวิท  วันศรี ) 
 



ความเห็นของหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

  ลงชื่อ..................................................... 
                                                                 ( นางวิจิตรา  ราษี ) 
                                                          หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและแผน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

 ลงชื่อ..................................................... 
                          (นายบญุร่วม  ราษ)ี 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและแผนงาน 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

               ลงชื่อ..................................................... 
(นายเทวิน  ชินบุตร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบผลการด าเนินโครงการ 
 

ภาพ บรรยาย 
 

 
 

 
มีการประชุมวางแผนในการด าเนินงานในการจัดท า 
โครงการฯ 

 
 
 

(1) วันส าคัญทางศาสนา 
(2) วันแม่แห่งชาติ    
(3) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
(4) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพิงประสงค์  
(5) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
(6) วันชาติไทย 5 ธ.ค. 
(7) กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ  
(8) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
(9)วันไหว้ครู 
 

 

 
 

 
รับการนิเทศจากภายใน และภายนอกในการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 

 

 
ผลส าเร็จจากการด าเนินงานตามโครงการ 



√ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ / งาน   ปีงบประมาณ  2562 
ชื่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมและอุดมการณ์รักชาติ  
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นายโกวิท  วันศรี 
ผลการประเมิน โครงการ ( กาเครื่องหมาย   ในช่องระดับการประเมิน )  ตามสภาพจริง 
ที ่ รายการ  แปล

ความหมาย 
1. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  บรรลุผลเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 4.65 ดีมาก 
2. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในกลุ่มการ

บริหาร/กลุ่มสาระ ฯ/หมวด/งาน 
4.59 ดีมาก 

3. การให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าจากผู้บริหารโรงเรียน 4.70 ดีมาก 
4. งบประมาณค่าใช้จ่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 4.25 ดี 
5. สถานที่ในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  มีความเหมาะสม 4.60 ดีมาก 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  สอดคล้องกับแผน 4.62 ดีมาก 
7. การปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ได้รับผลส าเร็จอย่างดี/ได้รับรางวัล

ดีเด่น 
4.79 ดีมาก 

8. นักเรียนได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 4.80 ดีมาก 
9. นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 4.65 ดีมาก 
10. การปฏิบัติงานตามโครงการสามารถลดปัญหาในหน่วยงานให้น้อยลง 4.60 ดีมาก 
11. การปฏิบัติงานมีประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในโรงเรียนและชุมชนทราบ 4.72 ดีมาก 
12. ปฏิบัติงานเป็นทีมทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 4.71 ดีมาก 
13. ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือให้งาน/โครงการ/กิจกรรม  ส าเร็จตามเป้าหมาย 4.85 ดีมาก 
14. มีความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดจ้างตามโครงการเป็นไป

ด้วยดี 
4.00 ดี 

สรุปผล 4.60 ดีมาก 
ผลการด าเนินโครงการ / งาน  อยู่ในระดับ        น้อยมาก          น้อย               ปานกลาง   
                                                          ดี              √   ดีมาก 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 
1.00 -1.49 ผลการประเมินโครงการ/งาน อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก 
1.50 –2.49  ผลการประเมิน โครงการ/งาน  อยู่ในเกณฑ์น้อย 
2.50 – 3.49  ผลการประเมินโครงการ/งาน อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
3.50 – 4.49  ผลการประเมิน โครงการ/งาน  อยู่ในเกณฑ์ดี 
4.50– 5.00  ผลการประเมิน โครงการ/งาน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 

 
 

 



X



แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ปีงบประมาณ  2562 
ชื่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมและอุดมการณ์รักชาติ  
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นายโกวิท  วันศรี 
 
ที ่ รายการ  แปล

ความหมาย 
1. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  บรรลุผลเป็นไปตามแผนที่วางไว้   
2. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในกลุ่มการ

บริหาร/กลุ่มสาระ ฯ/หมวด/งาน 
  

3. การให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าจากผู้บริหารโรงเรียน   
4. งบประมาณค่าใช้จ่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม   
5. สถานที่ในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  มีความเหมาะสม   

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  สอดคล้องกับแผน   
7. การปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ได้รับผลส าเร็จอย่างดี/ได้รับรางวัล

ดีเด่น 
  

8. นักเรียนได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม   
9. นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม   
10. การปฏิบัติงานตามโครงการสามารถลดปัญหาในหน่วยงานให้น้อยลง   
11. การปฏิบัติงานมีประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในโรงเรียนและชุมชนทราบ   
12. ปฏิบัติงานเป็นทีมทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน   
13. ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือให้งาน/โครงการ/กิจกรรม  ส าเร็จตามเป้าหมาย   
14. มีความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดจ้างตามโครงการเป็นไป

ด้วยดี 
  

สรุปผล   
 
ผลการด าเนินโครงการ / งาน  อยู่ในระดับ    น้อยมาก     น้อย   ปานกลาง   
                                                      ดี              ดีมาก 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 
1.00 -1.49   ผลการประเมินโครงการ/งาน    อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก  
1.50 – 2.49  ผลการประเมิน โครงการ/งาน  อยู่ในเกณฑ์น้อย 
2.50 – 3.49  ผลการประเมินโครงการ/งาน   อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
3.50 – 4.49  ผลการประเมิน โครงการ/งาน  อยู่ในเกณฑ์ดี 
4.50– 5.00  ผลการประเมิน โครงการ/งาน   อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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