
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มไม่ส าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางอภิญญา  เที่ยงธรรม 

นายไกรสร แจ่มใสดี 
นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี 

 
 
 
 

งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 กลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 



 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

1.ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มไม่ส าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น                         
2.สนองกลยุทธ์ ศึกษาสพฐ.ที่ ข้อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียน

เต็มตามศักยภาพ 
ข้อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

3. สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ 

ข้อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอภิญญา  เที่ยงธรรม  นายไกรสร  แจ่มใสดี นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี              
5.  วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ  พฤษภาคม  2563  -  กุมภาพันธ์  2564 ณ ห้องมัลติมิเดีย 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ                                        
ในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ติด  0 ,ร,มส  

2. เพ่ือลดปัญหาการติด 0 ,ร,มส  ซ า้ซาก 
3. เพ่ือสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหานักเรียนจบหลักสูตรไม่พร้อมรุ่น 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
7.1 เชิงปริมาณ  นักเรียนที่ติด 0, ร, มส. ได้รับการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 100 
7.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนส้าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่นร้อยละ 100              

8.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  
• จ้านวนเป้าหมาย นักเรียน ม.1-6 ที่มีแนวโน้มติด 0 ร มส. ทุกคน 

                    ผู้ปกครองนักเรียนนักเรียน ม.1-6 ที่มีแนวโน้มติด 0 ร มส. ทุกคน 
• จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั งหมด  120  คน   

แบ่งเป็น 
- นักเรียน   จ้านวน  120 คน 
- ผู้ปกครองนักเรียน  จ้านวน 240   คน 

9. งบประมาณโครงการ   
 จ้านวนเงินโครงการ 3,000 บาท 
 ใช้ไปจ้านวนเงิน  3,000 บาท (อาหารว่างส้าหรับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม) 
 คงเหลือ   0       บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
นักเรียน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ติด  
0 ,ร,มส  

✓  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อ
หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 
นักเรียนที่ติด 0 ร มส.ลดลง 

2 เพ่ือลดปัญหาการติด 0 ,ร,มส  ซ า้ซาก 
 

✓  นักเรียนที่ติด 0 ร มส.สะสม
ได้รับการสะสางโดยการดูแล
ช่วยเหลือของครู ผู้ปกครอง
และตัวนักเรียนเอง 

3 เพ่ือสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหา
นักเรียนจบหลักสูตรไม่พร้อมรุ่น 
 

✓  นักเรียน ม.3 จบพร้อมรุ่นร้อย
ละ 100 
นักเรียน ม 6 จบพ้อมรุ่นร้อยละ 
100 

11.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

11.1 เชิงปริมาณ (ร้อยละ ) 
นักเรียนที่ติด 0, ร, มส. ได้รับการแก้ไข
ปัญหา ร้อยละ 100 

✓  นักเรียนที่ติด 0, ร, มส. ได้รับ
การแก้ไขปัญหา ร้อยละ 100 

11.2 เชิงคุณภาพ (ร้อยละ) 
นักเรียนส้าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น              
ร้อยละ 100           

✓  นักเรียนชั นม.3 จบพร้อมรุ่น
ร้อยละ 100 
นักเรียนชั น ม.6 จบพร้อมรุ่น
ร้อยละ 100 

 
12.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
     12.1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตร 
 
13.  สรุปในภาพรวม 
 13.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

นักเรียนที่ติด 0, ร, มส. ได้รับการแก้ไขปัญหา โดยความร่วมมือของครูที่ปรึกษาประจ้าชั น                    
ครูประจ้าวิชานักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ตามนโยบายไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง 
 13.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 ให้นักเรียนด้าเนินการแก้ 0 ร มส.ให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ของการเปิดเรียนจึงให้เลื่อนชั น/เข้าเรียน
ตามปกติ มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักถึงผลกระทบหากไม่รีบด้าเนินการ 
 



 13.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
 สร้างขวัญก้าลังใจให้กับครูประจ้าวิชาที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี และนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 100 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางอภิญญา  เที่ยงธรรม) 
          ต้าแหน่ง ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 
ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 2) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก้าหนดการ 
 3) ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด้าเนินงาน 
 4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 6) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 



 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

1.ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    
2. สนองกลยุทธ์ ศึกษาสพฐ. 
3. สนองกลยุทธ์สถานศึกษา การพัฒนาด้านการจัดการศกึษา 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ 
5.  วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ  1 มีนาคม 2562 -31 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 
      6.1 เพ่ือด้าเนินการจัดท้ารายงานประจ้าปี (SAR) 
      6.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการประเมินและประกันคุณภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      6.3 เพ่ือพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา      
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 
7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

7.1 เชิงปริมาณ 
1) สถานศึกษาด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบร้อยละ 90 

     2) สถานศึกษาด้าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก้าหนด   ร้อยละ 90  
7.2 เชิงคุณภาพ 
     สถานศึกษาด้าเนินงานประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           
 ได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพได้มาตรฐานที่ก้าหนด  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

8.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  
• จ้านวนเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 537 คน 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        จ้านวน  31 คน 
 
9. งบประมาณโครงการ   
 จ้านวนเงินโครงการ 10,000  บาท 
 ใช้ไปจ้านวนเงิน  10,000  บาท  
 คงเหลือ   -      บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือด้าเนินการจัดท้ารายงานประจ้าปี 
(SAR) 
 

√  ด้าเนินการจัดท้ารายงาน
ประจ้าปี (SAR) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่
เสมอในการประเมินและประกัน
คุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

√  บุคลากรให้มีความพร้อมอยู่
เสมอในการประเมินและ
ประกันคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3 เพ่ือพัฒนาระบบงานการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา       
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 

√  การพัฒนาระบบงานการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนพิบูลย์
รักษ์พิทยามีคุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ 

 
11.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

11.1 เชิงปริมาณ (ร้อยละ ) 
1) สถานศึกษาด้าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบร้อยละ 90 
2) สถานศึกษาด้าเนินการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามท่ีก้าหนด    ร้อยละ 90  

✓  เชิงปริมาณ (ร้อยละ ) 
1) สถานศึกษาด้าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
ร้อยละ 90 
2) สถานศึกษาด้าเนินการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามที่ก้าหนด    
ร้อยละ 90 

11.2 เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาด้าเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ได้อย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพได้มาตรฐานที่ก้าหนด   
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

✓  เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาด้าเนินงานประกัน
คุณภาพระบบประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  ได้
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานที่ก้าหนด   

 
 
 
 



12.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
      1)  สามารถด้าเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2)  สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
13.  สรุปในภาพรวม 
 13.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
        1)  สามารถด้าเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 2)  สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

13.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
                 1) โรงเรียนสนบัสนุนงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพและการจัด
แสดงผลงาน 
       2) พัฒนางานประกันคุณภาพภานในให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์ เพื่อสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูล 
 13.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
         ในการด้าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ได้มีค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพ
และการจัดแสดงผลงานในการจัดสรรงบประมาณโครงการ เพื่อกับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงขอเพ่ิมงบประมาณ จากงบประมาณที่ตั งไว้ 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ) 
              ต้าแหน่ง ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 2) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก้าหนดการ 
 3) ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด้าเนินงาน 
 4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 6) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

23 กันยายน 2563 

 

 
 

 
 

  

  

 



 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
                                                       18 มีนาคม 2564 

 

 

 

  

  

  

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  

 

 


