
สรุปผลการดำเนนิงาน 

โครงการแนะแนวการศกึษา    

 

 

 

 

 

 

 

ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

นางบงัอร  ตนัสุหชั 

หัวหนา้งานแนะแนวการศกึษา 
 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

โรงเรยีนพบิูลยร์กัษพ์ทิยา อำเภอพิบลูยร์กัษ ์ จงัหวดัอดุรธานี 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๒๐ 



 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

๑. ชือ่โครงการ   พัฒนาระบบงานแนะแนว  (กิจกรรมให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ) 

๒. กลยทุธ์              พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวการศึกษา 
๔. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
๕.  วนั เวลา สถานทีจ่ดัโครงการ  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม – มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๗.  วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

1. เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาเพ่ิมมากขึ้น 

    ๒.   เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของทางราชการ 

๘. เปา้หมาย 

      ๑.  นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน   ๑๖๐  คน 

      ๒.  นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน    ๑๒๐  คน 

๙. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ ๕,๐๐๐  บาท 

 ใช้ไปจำนวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  

 คงเหลือ   ๐      บาท  

๑๐.  สรปุผลการดำเนนิงานตามวตัถุประสงค์ 

ที ่ วตัถปุระสงค์ของโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์
พิทยาเพ่ิมมากข้ึน 
 

 √ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในเขตพ้ืนที่บริการลดลงลดลง 
และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ ในเขตพ้ืนที่บริการมีความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ
ตามนโยบายเป็นจำนวนมาก 

๒ เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของทาง
ราชการ 

√   



๑๑.  สรปุผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

แบบสรปุผลการออกแนะแนวการศึกษาตอ่ ปีการศกึษา  ๒๕๖๓ โรงเรยีนพบิลูยร์ักษพ์ิทยา 

ที ่
โรงเรียน 

 

จำนวน
นักเรยีน 

ป. ๖ 

จำนวน
นักเรยีน 

ม.๓ 

จำนวนนกัเรียนที ่
คาดวา่จะศึกษาตอ่ 

พ.บ.ร. 
รวม 

ม. ๑ ม. ๓ 
๑ อนุบาลพิบูลย์รักษ์ ๕๘ - ๔๒   
๒ บ้านหนองผักแว่น-ดอนเขือง ๑๑  ๙   
๓ บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ ๘  ๖   
๔ บ้านดงปอ ๑๖  ๕   
๕ บ้านโพธิ์ ๕  ๓   
๖ บ้านดงยางพรพิบูลย์ ๑๒  ๘   
๗ บ้านดงยางน้อยโนนตาล ๒๒  ๑๒   
๘ บ้านนาเยีย ๖  ๒   
๙ บ้านหนองบัวบาน ๑๐  ๑   

๑๐ บ้านนายม  - ๑๐ - ๒  

๑๑ บ้านไชยวานโนนลือชัย - ๒๒ - ๓  

๑๒ พิบูลย์รักษ์พิทยา ม.๓ เดิม - ๙๓ - ๕๔  
ยอดรวมนกัเรียนที่คาดวา่จะศกึษา

ตอ่โรงเรียนพิบลูยร์กัษ์พทิยา 
๑๔๘ ๑๒๕ ๗๖ ๕๙  

 

 เป้าหมายการรบันักเรยีนเพือ่เขา้ศกึษาตอ่ ปีการศกึษา  ๒๕๖๒   โรงเรยีนพบิลูยร์กัษพ์ทิยา 

นักเรียนเข้าศึกษาต่อ เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓
(คน) 

ผลที่ได้รับ(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๖๐ ๗๖  ๔๗.๕๐ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๒๐ ๕๙ ๔๙.๑๗  

รวม ๒๘๐ ๑๓๕  
 

 

     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นางบังอร  ตันสุหัช) 
              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 



ภาคผนวกแนบท้าย 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจดัโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  

 ๒) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 

 ๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   

 ๕) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 

 ๖) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนอนุบาลพิบูลยร์กัษ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองผกัแว่นดอนเขือง 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านหนองบวับาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านโพธ์ิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย ์

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านดงปอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านนายม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองบวัสะอาดโพธ์ิค า 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านนาเยีย 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการดำเนนิงาน 

โครงการงานพฒันาระบบประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา    

 

 

 

 

 

 

 

ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

นางสาวนวตัพร  สวุรรณชยัรบ 

 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

โรงเรยีนพบิูลยร์กัษพ์ทิยา อำเภอพิบลูยร์กัษ ์ จงัหวดัอดุรธาน ี

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๒๐ 



 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

๑. ชือ่โครงการ งานพฒันาระบบประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา    

๒. สนองกลยุทธ ์ศึกษาสพฐ. 

๓. สนองกลยุทธส์ถานศึกษา การพฒันาด้านการจดัการศกึษา 
๔. ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางสาวนวตัพร  สวุรรณชยัรบ 
๕.  วนั เวลา สถานทีจ่ดัโครงการ  ๑ มนีาคม๒๕๖๑ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรยีนพบิลูยร์ักษ์พิทยา 

๖.  วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

      ๖.๑ เพ่ือดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) 

      ๖.๒ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการประเมินและประกันคุณภาพในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

      ๖.๓ เพ่ือพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา      

ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 

๗. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

๑) สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบร้อยละ ๙๐ 

     ๒) สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด   ร้อยละ 

๙๐  

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           

 ได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนด  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๘.  ผูเ้ข้ารว่มโครงการ  

• จำนวนเปา้หมาย นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ๕๐๔ คน 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        จำนวน  ๓๕ คน 

๙. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ    ๕๐๐  บาท 

 ใช้ไปจำนวนเงิน  ๑,๕๐๐  บาท  

 คงเหลือ    -       บาท  



 

 

 

๑๐.  สรปุผลการดำเนนิงานตามวตัถุประสงค์ 

ที ่ วตัถปุระสงค์ของโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑ เพ่ือดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี 
(SAR) 
 

√  ดำเนินการจัดทำรายงาน
ประจำปี (SAR) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่
เสมอในการประเมินและประกัน
คุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

√  บุคลากรให้มีความพร้อมอยู่

เสมอในการประเมินและ

ประกันคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ เพ่ือพัฒนาระบบงานการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา       
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 

√  การพัฒนาระบบงานการ

ประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนพิบูลย์

รักษ์พิทยามีคุณภาพมาตรฐาน

ตามเกณฑ์ 

๑๑.  สรปุผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑๑.๑ เชิงปริมาณ (ร้อยละ ) 
๑) สถานศึกษาดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบร้อยละ ๙๐ 
๒) สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามท่ีกำหนด    ร้อยละ ๙๐  

✓  เชิงปริมาณ (ร้อยละ ) 
๑) สถานศึกษาดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
ร้อยละ ๙๐ 
๒) สถานศึกษาดำเนินการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ



และได้มาตรฐานตามที่กำหนด    
ร้อยละ ๙๐ 

๑๑.๒ เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ได้อย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนด   
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

✓  เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาดำเนินงานประกัน

คุณภาพระบบประกันคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา  ได้

อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

ได้มาตรฐานที่กำหนด   

 

๑๒.  ผลการประเมนิโครงการ / กจิกรรม 

      ๑)  สามารถดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      ๒)  สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

๑๓.  สรปุในภาพรวม 

 ๑๓.๑  จดุเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

        ๑)  สามารถดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 ๒)  สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

๑๓.๒  จดุควรพฒันาของโครงการ/กจิกรรม 

                 ๑) โรงเรียนสนบัสนุนงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพและการจัด

แสดงผลงาน 

       ๒) พัฒนางานประกันคุณภาพภานในให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์ เพ่ือสะดวกใน

การสืบค้นข้อมูล 

 ๑๓.๓   ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กจิกรรม 

         ในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้มีค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพ

และการจัดแสดงผลงานในการจัดสรรงบประมาณโครงการ เพื่อกับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ  

จึงขอเพ่ิมงบประมาณ จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 

 



     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ) 

              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

 

 

ภาคผนวกแนบท้าย 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจดัโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  

 ๒) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 

 ๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   

 ๕) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 

 ๖) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพิบลูยร์กัษ์พทิยา ขอรบัการประเมนิจากสำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา

(สมศ)  ในวนัท ี๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

  

  

  



คณะคร ูโรงเรยีน อดุรธรรมนสุรณ ์เขา้ศึกษาดงูานเกีย่วกบัระบบงานประงานประกนัคุณภาพ ๗พ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

  

 
 

  



คณะคร ูโรงเรยีนอดุรพฒันาการเขา้ศกึษาดงูานเกีย่วกบัระบบงานประงานประกนัคุณภาพ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๓ 

 

 

 

  

  

 

 



คณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 

  

  

  


