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บันทึกข้อความ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
ที ่........................... วันที่  ๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................. .............................................. 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 
ข้าพเจ้า นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ือด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑) 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ๒) เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ๓) เพ่ือให้ผู้เรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้  
๔) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีระยะเวลาการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 ถึง  30 กันยายน 2562 

บัดนี้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทย ตามแบบรายงานการด าเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                   ลงชื่อ 

(นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
         ผู้รายงาน 
 
 

 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
.............................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
                   ลงชื่อ 
               (นางวีณารัตน์  พรมมา) 
                                                  ครู ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม       



ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดท าขึ้น
เพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  
รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิ เคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของ
ผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้
มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                       ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๑.  ชื่อโครงการ    พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่  ๑.๑ (๑) , ๑.๑ (๒) 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นที่ ๓.๑ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
กลุ่มบริหาร        วิชาการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
๕.  วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     ๕.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
     ๕.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
     ๕.๔ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
     ๕.๕ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนให้สูงขึ้น 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมทุกคนมีประสิทธิภาพตามกระบวนการเรียนรู้   
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีประสิทธิภาพตามกระบวนการเรียนรู้ 
๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  
ร้อยละ  ๘๐  มีประสิทธิภาพตาม
กระบวนการเรียนรู้ 

การส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 



๘.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย
กิจกรรม จ านวน  ๕  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรม วันสุนทรภู่ เป็นกิจกรรมทีม่ีลักษณะของกิจกรรม คือ น าเสนอประวัติ  ผลงานของ 
สุนทรภู่  การประกวดป้ายนิเทศ   

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๒ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด  จ านวน  ๑๕๕  คน   

๒. กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ มีการจัดงานโดย 
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มงานห้องสมุด โดยมีการน าเสนอ
ประวัติและความเป็นของวันภาษาไทยแห่งชาติ  

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  ๑๕๕  คน   
๓. กิจกรรมแข่งขันอ่านฟังเสียงของธนาคารธนชาต ซึ่งในปีนี้ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากมี 

การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนซึ่งจัดวันเดียวกัน จึงเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบ
ค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนแทน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งนักเรียนจ านวน ๑ 
ทีม เข้าร่วมตอบค าถามสารานุกรม ในระดับจังหวัด โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค มีคะแนนอยู่ในล าดับที่ ๓ ของระดับ
ภาค 

โดยจัดในระดับจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และระดับภาคเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน อ.เมือง จ.แพร่ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด จ านวน ๓ คน   
๔. การจัดซื้ออุปกรณ์และจัดหาหนังสือ ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และหนังสือ 

สารานุกรม  
โดยจัดขึ้นระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๒  
๕.  ติวเสริมเพ่ิมเติมความรู้  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน  มีการสอบ Pre O-NET  ชั้น ม. ๓ 

วิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ  O-NET  จัดติวเสริมเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่นักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม. ๖ 
โดยจัดตารางให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน ๒ คน เข้าติวนักเรียน และจัดบูรณาการการให้
ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยกับโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ทักษะอาชีพ นอกจากนี้
ได้เชิญวิทยากรภายนอกเข้าติวเสริมอีกด้วย  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาไทยและ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นเมือ่เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

โดยจัดระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑๕๕ คน 
 



๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มีหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยสโมสรไลออนส์แพร่ ภาค ๓๑๐ เอ ๒ 
๑๐.  ผลส าเร็จของโครงการ 
        ๑๐.๑ ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ร้อยละ  ๘๐  มี
ประสิทธิภาพตามกระบวนการเรียนรู้ 

ร้อยละ  ๘๐ ร้อยละ ๘๖ 

     
    ๑๐.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๘๖ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔๙.๖๔ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( /) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .............................................................................................. 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๘,๐๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๘,๐๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    -        บาท 
 
 



๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีข้อค้นพบ 

ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน  ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนได้สูงขึ้น 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนี้  มีงบประมาณค่อนข้างน้อย  

ส่งผลให้การบริหารจัดการมีค่อนข้างจ ากัด  แต่มีการแก้ไขการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระ
อ่ืน ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมด าเนินการต่อไปได้สัมฤทธิผล 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
การจัดกิจกรรมควรมีการบูรณาการกับกลุ่มงานอ่ืน ๆ เพื่อประหยัดเรื่องงบประมาณและมี 

บุคลากรในการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

                 (นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยฯ 

 

 
 
 

 
 



กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 

 
 

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต 
 

 
 
 

 
 



การติวเสริมเพิ่มเติมความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 - 
2561 

 

    
 

    
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ เนื้อหาสาระ/กิจกรรมเหมาะสมเพียงใด ๔๘.๒๔% ๓๙.๔๗% ๑๑.๐๔% ๐% ๐% 

๒ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมเพียงใด ๕๐% ๓๒.๔๕% ๒๐.๑๗% ๐% ๐% 

๓ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากน้อย
เพียงใด 

๕๔.๓๘% ๒๘.๐๗% ๑๗.๕๔% ๐% ๐% 

๔ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเพียงใด 

๔๘.๒๔% ๓๘.๕๙% ๑๒.๒๘% ๐% ๐% 

๕ นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพียงใด 

๔๗.๓๖% ๔๕.๖๑% ๕.๒๖% ๐% ๐% 

 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประจ าปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ มีนักเรียนประเมินทั้งสิ้น  
๑๑๔  คน  รายการประเมินมีทั้งหมด  ๕  ข้อ  ข้อที่  ๑  เนื้อหาสาระ/กิจกรรมเหมาะสมเพียงใด  ระดับ
ความเหมาะสมมากท่ีสุด  คือ  มากที่สุด  ๔๘.๒๔%  ข้อที่  ๒  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมเพียงใด  
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๕๐%  ข้อที่  ๓   นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากน้อย
เพียงใด  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๕๔.๓๘%  ข้อที่  ๔  นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพียงใด  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๔๘.๒๔%  
ข้อที่  ๕  นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพียงใด  ระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากท่ีสุด  ๔๗.๓๖% 
 นอกจากนี้  จุดเด่นที่นักเรียนประทับใจ  คือ  การแสดงและการประกวดชุดในวรรณคดี  กิจกรรม
ตามฐานต่าง ๆ ความน่ารักของงาน  แจกของได้ความรู้  เป็นต้น  ส่วนจุดที่นักเรียนคิดว่าควรปรับปรุง  คือ  
สถานที่อากาศร้อน  เป็นต้น  และข้อเสนอแนะ  คือ  อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกทุกปี 
 
 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒   

โรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน 
 
 
 
 

 
 

 
โรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม   

อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 



 

บันทึกข้อความ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
ที ่........................... วันที่  ๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน 
............................................................................................................................. .............................................. 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 
ข้าพเจ้า นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
เพ่ือด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิ
และรับรองผลการเรียนของนักเรียน  2. เพ่ือให้บริการด้านหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของ
นักเรียน  3.  เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูล และจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานทะเบียนอย่างมีระเบียบและเป็น
ระบบ  โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 ถึง  30 กันยายน 2562 

บัดนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ข้าพเจ้าจึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน ตามแบบรายงาน
การด าเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                   ลงชื่อ 

(นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
         ผู้รายงาน 
 
 

 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
..................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
                   ลงชื่อ 
               (นางวีณารัตน์  พรมมา) 
                                                  ครู ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม       
 



ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน  จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพ การด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้
ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ          
การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน
ห้วยม้าวิทยาคม เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูล
ส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
        นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  

                     ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๑.  ชื่อโครงการ    พัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ ๔ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่  ๑.๑ (๕)  
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประเด็นที่  ๒.๒ , ๒.๓ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 
กลุ่มบริหาร        วิชาการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
๕.  วัตถุประสงค์ 
      ๕.1  เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของนักเรียน 
 ๕.2  เพื่อให้บริการด้านหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของนักเรียน 
 ๕.3  เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล และจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานทะเบียนอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ 
 ๕.๔  เพ่ือรับนักเรียนที่จบชั้นป. 6 และ ม.๓ ในเขตพ้ืนที่บริหารและนอกเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนต่อ
ระดับชั้น ม.1 และ ม.๔ ตามล าดับ ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน 
๖.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมทุกคน 

 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีข้อมูลนักเรียน  เอกสาร
ทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียน  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมมีข้อมูลนักเรียน  เอกสาร
ทางการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

การส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
 



๘.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการ พัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน มีการด าเนินงาน ดังนี้ ส ารวจและ
ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา  ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน  จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามโครงการ  ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร  ด าเนินงานตามโครงการ  สรุปรายงานผล  และประเมินผล 
การด าเนินงานตามโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัด  น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคการ
ท างานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานและจัดท าโครงการต่อไป 

โดยเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึงวันที่   ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒             
ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 - 
๑๐.  ผลส าเร็จของโครงการ 
        ๑๐.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ห้วยม้าวิทยาคมมีข้อมูลนักเรียน  เอกสารทางการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ร้อยละ  ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 

     
    ๑๐.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๙๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๗๐.๑๖ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 
 



๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( /) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ ..............................................................................................  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    -        บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียนมีการรวบรวมหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการ 
เรียนของนักเรียน  สามารถจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานทะเบียนอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ  อีกทั้ง
สามารถบริการด้านหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของนักเรียนและผู้มาขอใช้บริการได้  

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียนมีจ านวนผู้มาขอใช้บริการจ านวนมากท้ังนักเรียน 

ปัจจุบันและนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วแต่มีจ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบงานจ านวนน้อย  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียนให้มีจ านวน 
มากขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
 
 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

                 (นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ ความพึงพอใจกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

๕๔.๗๘% ๔๕.๒๒% ๐% ๐% ๐% 

๒ ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการ ๖๖.๘๘% ๓๓.๑๒% ๐% ๐% ๐% 

๓ ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๘๔.๒๔% ๑๑.๖๕% ๔.๑๑% ๐% ๐% 

๔ ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ๖๑.๒๔% ๓๘.๗๖% ๐% ๐% ๐% 

๕ ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน ๘๓.๖๕% ๑๖.๓๕% ๐% ๐% ๐% 

 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
256๒ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ มีนักเรียนประเมินทั้งสิ้น  ๑๑๔  คน  รายการ
ประเมินมีทั้งหมด  ๕  ข้อ  ข้อที่  ๑  ความพึงพอใจกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด  คือ  มากท่ีสุด  ๕๔.๗๘%  ข้อที่  ๒  ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการ  ระดับความเหมาะสมมาก
ที่สุด  คือ  มากท่ีสุด  ๖๖.๘๘%  ข้อที่  ๓   ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๘๔.๒๔%  ข้อที่  ๔  ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ  ระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๖๑.๒๔%  ข้อที่  ๕  ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน  ระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๘๓.๖๕% 
  
 
 

 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒   

โรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

 
 

 
โรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม   

อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 



 

บันทึกข้อความ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
ที ่........................... วันที่  ๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
.......................................................................................................................................... ................................. 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 
ข้าพเจ้า นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
เพ่ือด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  1. เพ่ือพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้
ได้มาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน  ๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา  โดยมี
ระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 ถึง  30 กันยายน 2562 

บัดนี้ โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ข้าพเจ้าจึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ตามแบบรายงาน
การด าเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                   ลงชื่อ 

(นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
         ผู้รายงาน 
 
 

 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................... ................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
                   ลงชื่อ 
               (นางวีณารัตน์  พรมมา) 
                                                  ครู ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม       
 



ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพ การด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้
ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ          
การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน
ห้วยม้าวิทยาคม เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูล
ส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 
        นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  

                     ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๑.  ชื่อโครงการ    พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ ๑ - ๕ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่  ๑.๑ , ๑.๒ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประเด็นที่  ๒.๒ , ๒.๓ , ๒.๔ 
 มาตรฐานที่   3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นที่ ๓.๔, ๓.๕ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 
กลุ่มบริหาร        วิชาการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
๕.  วัตถุประสงค์ 
      ๕.1 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

๕.2 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

๕.3 เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
๖.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับดีเยี่ยม 
 2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 100 
มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

เชิงคุณภาพ 
 1. สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 
 2. ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นอย่างด ี



 3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

สถานศึกษามีการจัดวางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอน
อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 

การส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
 

๘.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามีการด าเนินงาน  ดังนี้  ส ารวจและ
ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา  ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน  จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามโครงการ  ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร  ด าเนินงานตามโครงการ  ดังนี้  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีและด าเนินการตามแผนฯ  และติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสรุปรายงานผล  และประเมินผล การ
ด าเนินงานตามโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัด  น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคการท างาน
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานและจัดท าโครงการต่อไป 

โดยเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึงวันที่   ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒             
ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมและผู้ปกครองนักเรียน 
๑๐.  ผลส าเร็จของโครงการ 
        ๑๐.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ใน

ร้อยละ  ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 

     
    ๑๐.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๙๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๗๐.๘๒ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( /) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ ..............................................................................................  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๓,๐๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๓,๐๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    -        บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 
สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
การก าหนดเครื่องมือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แปลความ สรุปผลการประเมินยังมีทิศทาง    

การพัฒนาการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการจัดท ารายงานประจ าปีค่อนข้างมากเนื่องจาก    



ต้องรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานต่าง ๆ และมีกลุ่มงานที่เก่ียวข้องมากมาย  อีกท้ังบุคลากรไม่มีเวลา
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเนื่องจากมีภาระงานประจ ามาก  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
ปรับทัศนคติบุคลากรให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา น า 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างจริงจัง  และจัดอบรม
บุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

                 (นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพการประชุมและจัดท ารายงานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 

 
 

 
 
  
 
 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ 75.56% 22.39% 2.06% 0% 0% 

1.1 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายโรงเรียน 

๖๖.๘๘% ๓๓.๑๒% ๐% ๐% ๐% 

1.2 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

๘๔.๒๔% ๑๑.๖๕% ๔.๑๑% ๐% ๐% 

๒ ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

๕๘.๘๓% ๔๑.๑๘% ๐% ๐% ๐% 

2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ/วัสดุ 
อุปกรณ์ 

๔๐.๗% ๕๙.๓๐% ๐% ๐% ๐% 

2.2 ความร่วมมือ/จ านวนของบุคลากรในการ
ด าเนินงาน 

๗๖.๙๕% ๒๓.๐๕% ๐% ๐% ๐% 

๓ ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

๗๐.๘๙% ๒๙.๑๑% ๐% ๐% ๐% 

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงาน
แต่ละกิจกรรม 

๖๘.๗๘% 31.22% ๐% ๐% ๐% 

3.2 วธิีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอน
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

๘๘.๐๒% 11.98% ๐% ๐% ๐% 

3.3 กระบวนการตรวจสอบและควบคุมความ
เสี่ยง 

๕๕.๘๘% 44.12% ๐% ๐% ๐% 

๔ ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการจัดกิจกรรม 

๗๘.๐๑% ๒๑.๙๙% ๐% ๐% ๐% 

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามก าหนด ๖๕.๔๔% 34.56% ๐% ๐% ๐% 

4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม/โครงการ 

๗๘.๘๑% 21.19% ๐% ๐% ๐% 



ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

๘๙.๗๘% 10.22% ๐% ๐% ๐% 

 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
256๒ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ มีครูประเมินทั้งสิ้น  ๒๕  คน  รายการประเมินมี
ทั้งหมด  ๔  ข้อ  ข้อที่  ๑  ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  
มากที่สุด  ๗๕.๕๖%  ข้อที่  ๒  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม  ระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๕๘.๘๓%  ข้อที่  ๓  ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/
โครงการ  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๗๐.๘๙%  ข้อที่  ๔ ด้านความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากท่ีสุด  ๗๘.๐๑%   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒   

โรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม 
 
 
 
 

โครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 
 
 
 

 
 

 
โรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม   

อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 



 

บันทึกข้อความ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
ที ่........................... วันที่  ๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  รายงานการด าเนินงานโครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
..................................................................................................................................................... ...................... 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 
ข้าพเจ้า นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  เพ่ือด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพ่ือให้นักเรียน ทุก
คนได้รับบริการแนะแนว  2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนที่มารับบริการสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามพัฒนาการแห่งวัยของตน  โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 ถึง  30 
กันยายน 2562 

บัดนี้ โครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ข้าพเจ้าจึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ตามแบบ
รายงานการด าเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                   ลงชื่อ 

(นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
         ผู้รายงาน 
 
 

 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ................................................................ 
 
                   ลงชื่อ 
               (นางวีณารัตน์  พรมมา) 
                                                  ครู ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม       



ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินงานโครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพ การด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้
ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ          
การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของ
ผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้
มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 
        นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  

                      ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๑.  ชื่อโครงการ    บริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1-๕ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่  ประเด็นที่ ๑.๑ (๖) , ๑.๒ (๓) , (๔) 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นที่ ๓.๑ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 
กลุ่มบริหาร        วิชาการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการแนะแนว 
๕.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนที่มารับบริการสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งด้านการศึกษา อาชีพ 

ส่วนตัวและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามพัฒนาการแห่งวัยของตน   

๖.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมทุกคนมารับบริการแล้วสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งด้าน

การศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมารับบริการแล้วสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และ

สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามพัฒนาการแห่งวัยอย่างมีคุณภาพ 

๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  
ร้อยละ  ๘๐  ได้รับบริการแล้ว
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนทั้ง
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และ
สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 



๘.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีการด าเนินงาน  ดังนี้  ส ารวจและ
ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา  ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน  จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามโครงการ  ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร  ด าเนินงานตามโครงการ  ดังนี้   แนะแนวการศึกษา  
ทุนการศึกษา  สรุปรายงานผล  และประเมินผล การด าเนินงานตามโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัด  น าผล
การด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคการท างานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานและจัดท าโครงการต่อไป 

โดยเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึงวันที่   ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒             
ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 ๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมได้มีการออกแนะแนวการศึกษาต่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการเพ่ือเข้ามาสมัครเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นอกจากนี้มีหน่วยงาน
สถานศึกษาจากภายนอกเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กยศ. 
เป็นต้น  
๑๐.  ผลส าเร็จของโครงการ 
        ๑๐.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ร้อยละ  ๘๐  ได้รับ
บริการแล้วสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัว และสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 

     
    ๑๐.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๙๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔๙.๖๔ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 



๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( /) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ ..............................................................................................  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๔,๕๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๔,๕๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    -        บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  
ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
โครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนอง 

ความต้องการของนักเรียน  เช่น  การแนะแนวการศึกษาต่อจากหน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ การให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน   

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
- 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
-  

              
 
       ลงชื่อ................................................................. 

                 (นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 
แนะแนวการศึกษาต่อจากหน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ  

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สดุ 

๑ ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ ๙๓.๗๕% ๖.๒๕% 2.06% 0% 0% 

1.1 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายโรงเรียน 

๙๐.๙๙% ๙.๐๑% ๐% ๐% ๐% 

1.2 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

๙๖.๕% ๓.๕๐% ๐% ๐% ๐% 

๒ ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

๘๔.๒๒% ๑๕.๗๘% ๐% ๐% ๐% 

2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ/วัสดุ 
อุปกรณ์ 

๗๖.๕๖% ๒๓.๔๔% ๐% ๐% ๐% 

2.2 ความร่วมมือ/จ านวนของบุคลากรในการ
ด าเนินงาน 

๙๑.๘๘% ๘.๑๒% ๐% ๐% ๐% 

๓ ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

๘๘.๐๗% ๑๑.๙๓% ๐% ๐% ๐% 

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงาน
แต่ละกิจกรรม 

๗๘.๓% ๒๑.๗๐% ๐% ๐% ๐% 

3.2 วธิีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอน
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

๘๘.๐๒% 11.98% ๐% ๐% ๐% 

3.3 กระบวนการตรวจสอบและควบคุมความ
เสี่ยง 

๙๗.๙% ๒.๑๐% ๐% ๐% ๐% 

๔ ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการจัดกิจกรรม 

๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามก าหนด ๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 

4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม/โครงการ 

๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 



ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สดุ 

4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 

 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการบริการแนะแนวโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ประจ าปี
การศึกษา 256๒ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ มีนักเรียนประเมินทั้งสิ้น  ๑๑๔  คน  
รายการประเมินมีทั้งหมด  ๔  ข้อ  ข้อที่  ๑  ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ  ระดับความ
เหมาะสมมากท่ีสุด  คือ  มากที่สุด  ๙๓.๗๕%  ข้อที่  ๒  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๘๔.๒๒%  ข้อที่  ๓  ด้านความเหมาะสมของ
กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๘๘.๐๗%  ข้อที่  ๔ ด้าน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  
๑๐๐%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒   

โรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม 
 
 
 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
 
 
 

 
 

 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม   

อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 



 

บันทึกข้อความ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
ที ่........................... วันที่  ๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  รายงานการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ 
...................................................................................................................................... ..................................... 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 
ข้าพเจ้า นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้ 

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการปัจฉิมนิเทศ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ือด าเนินการบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน         
2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  ๓. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
โรงเรียน  โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 ถึง  30 กันยายน 2562 

บัดนี้โครงการปัจฉิมนิเทศ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ตามแบบรายงานการด าเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                   ลงชื่อ 

(นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
         ผู้รายงาน 
 
 

 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
................................................................ ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
                   ลงชื่อ 
               (นางวีณารัตน์  พรมมา) 
                                                  ครู ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม       
 
 
 



ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ        
การด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็น
ข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 
        นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  

                      ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๑.  ชื่อโครงการ    ปัจฉิมนิเทศ 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1-๕ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่  ประเด็นที่ ๑.๑ (๖) , ๑.๒ (๓) , (๔) 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นที่ ๓.๑ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 
กลุ่มบริหาร        วิชาการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน          
๕.2 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา   
๕.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 

๖.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๑  จ านวน  ๕๕  คน 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 
2. นักเรียนมีขวัญและก าลังใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
๓. นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 

๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  
ร้อยละ  ๘๐  เกิดความภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จของตน  มีขวัญและ
ก าลังใจในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ อีกท้ังมีทัศนคติที่ดี
ต่อโรงเรียน 

การส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 



๘.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศมีการด าเนินงาน  ดังนี้  ส ารวจและศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา  ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน   จัดท ากิจกรรมและขออนุมัติ  แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามโครงการ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์และเอกสาร  ด าเนินงานตามโครงการ  สรุปรายงานผล  และประเมินผล การด าเนินงานตาม
โครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัด  น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคการท างานเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงงานและจัดท าโครงการต่อไป 

โดยเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึงวันที่   ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒             
ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 ๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 -  
๑๐.  ผลส าเร็จของโครงการ 
        ๑๐.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

นักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖  ร้อยละ  ๘๐  เกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน  มีขวัญและก าลังใจใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ อีกท้ังมีทัศนคติที่ดีต่อ
โรงเรียน 

ร้อยละ  ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 

     
    ๑๐.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๙๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔๙.๖๔ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 
 
 



๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( /) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ ....................................................................... ....................... 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๗,๔๒๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๗,๔๒๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    -        บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

โครงการปัจฉิมนิเทศมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน  เช่น   
บายศรีสู่ขวัญให้แก่นักเรียนชั้นม. ๓ และ ม. ๖ , การแสดงของรุ่นน้อง , ขวัญใจประจ ารุ่น  เป็นต้น   

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
- 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
-  

              
 
       ลงชื่อ................................................................. 

                 (นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการปัจฉิมนิเทศโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศ  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ ๙๓.๗๕% ๖.๒๕% 2.06% 0% 0% 

1.1 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายโรงเรียน 

๙๐.๙๙% ๙.๐๑% ๐% ๐% ๐% 

1.2 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

๙๖.๕% ๓.๕๐% ๐% ๐% ๐% 

๒ ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

๘๔.๒๒% ๑๕.๗๘% ๐% ๐% ๐% 

2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ/วัสดุ 
อุปกรณ์ 

๗๖.๕๖% ๒๓.๔๔% ๐% ๐% ๐% 

2.2 ความร่วมมือ/จ านวนของบุคลากรในการ
ด าเนินงาน 

๙๑.๘๘% ๘.๑๒% ๐% ๐% ๐% 

๓ ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

๘๘.๐๗% ๑๑.๙๓% ๐% ๐% ๐% 

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงาน
แต่ละกิจกรรม 

๗๘.๓% ๒๑.๗๐% ๐% ๐% ๐% 

3.2 วธิีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอน
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

๘๘.๐๒% 11.98% ๐% ๐% ๐% 

3.3 กระบวนการตรวจสอบและควบคุมความ
เสี่ยง 

๙๗.๙% ๒.๑๐% ๐% ๐% ๐% 

๔ ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการจัดกิจกรรม 

๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามก าหนด ๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 

4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม/โครงการ 

๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 



ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 

 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่  มีนักเรียนประเมินทั้งสิ้น  ๔๐  คน  รายการประเมินมีทั้งหมด  ๔  ข้อ  
ข้อที่  ๑  ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ   ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  
๙๓.๗๕%  ข้อที่  ๒  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม  ระดับความเหมาะสมมาก
ที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๘๔.๒๒%  ข้อที่  ๓  ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ  
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๘๘.๐๗%  ข้อที่  ๔ ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการจัดกิจกรรม  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๑๐๐%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓   

โรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม 
 
 
 
 

โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 

 
 
 
 

 

 
โรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม   

อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 



 

บันทึกข้อความ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
ที ่........................... วันที่  ๒๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รายงานการด าเนินงานโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
.............................................................................................................................. ............................................. 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 
ข้าพเจ้า นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้ 

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ๒๕๖๓  เพ่ือด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 3. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีระยะเวลาการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่  1๖ ตุลาคม 256๒ ถึง  ๒๗ มกราคม 256๓ 

บัดนี้โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ได้ด าเนินการเสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามแบบรายงานการด าเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                   ลงชื่อ 

(นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
         ผู้รายงาน 
 
 

 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................ ...............................................................................................  
 
                   ลงชื่อ 
               (นางวีณารัตน์  พรมมา) 
                                                  ครู ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม       



ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินงานโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัด
โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีศักยภาพ การด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก  รายงานฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวาง
แผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมให้มีคุณภ าพ 
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการ
จัดโครงการต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 
        นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  

                      ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 



 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
๑.  ชื่อโครงการ    การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป ี
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 , ๓ 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่  ประเด็นที่ ๑.๒ (๓) , (๔) 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นที่ ๓.๑ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 
กลุ่มบริหาร        วิชาการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ 16  ตุลาคม 256๒ – ๒๗ มกราคม  256๓ 
๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.1 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๕.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๕.3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๖.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมทุกคนได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและได้ศึกษาสภาพจริงจาก

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  
ร้อยละ  ๘๐  มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและได้ศึกษา
สภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 

การส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 



๘.  การด าเนินงาน 
  การด าเนินงานโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีมีการ
ด าเนินงาน  ดังนี้  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผน ติดต่อรถ ติดต่อสถานที่
ประชาสัมพันธ์ส ารวจเส้นทางและสถานที่จัดท าเอกสาร  ป้ายกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามที่ก าหนด 
สรุปรายงานผล  และประเมินผล  การด าเนินงานตามโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัด  น าผลการด าเนินงาน
มาวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคการท างานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานและจัดท าโครงการต่อไป 

โดยเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่   ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันที่   ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓             
ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 ๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 สวนสัตว์เชียงใหม่ และศูนย์การสาธิตการท าร่มบ่อสร้าง จ.เชียงใหม่ 
๑๐.  ผลส าเร็จของโครงการ 
        ๑๐.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ร้อยละ  ๘๐  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและได้ศึกษาสภาพ
จริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ  ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 

     
    ๑๐.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๙๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔๙.๖๔ 

       อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 



๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( /) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ ..............................................................................................  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๓๑,๒๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๓๑,๒๐๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ      -        บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15  มีข้อ
ค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 มีการให้นักเรียนและ 

ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเลือกสถานที่ในการเดินทางไปทัศนศึกษาโดยใช้เพจของโรงเรียน  และสถานที่ที่
ไปนักเรียนได้รับความรู้ และตื่นตาตื่นใจในสิ่งที่พบเห็น เช่น สวนสัตว์เชียงใหม่ มีสัตว์ที่นักเรียนไม่เคยพบอยู่
หลายชนิด นกเพนกวิน สิงโต เสือ เป็นต้น 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
ระยะเวลาในการศึกษาสถานที่ต่าง ๆ มีน้อยเกินไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
ระยะเวลาในการศึกษามีน้อยท าให้นักเรียนศึกษายังไม่ทั่วถึง เช่น สวนสัตว์เชียงใหม่ ควรออก 

เดินทางให้เร็วกว่านี้ เป็นต้น 
              
 
       ลงชื่อ................................................................. 

                 (นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15   

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ตามนโยบายเรียนฟรี 15  ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 

 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ ๙๓.๗๕% ๖.๒๕% 2.06% 0% 0% 

1.1 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายโรงเรียน 

๙๐.๙๙% ๙.๐๑% ๐% ๐% ๐% 

1.2 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

๙๖.๕% ๓.๕๐% ๐% ๐% ๐% 

๒ ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

๘๔.๒๒% ๑๕.๗๘% ๐% ๐% ๐% 

2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ/วัสดุ 
อุปกรณ์ 

๗๖.๕๖% ๒๓.๔๔% ๐% ๐% ๐% 

2.2 ความร่วมมือ/จ านวนของบุคลากรในการ
ด าเนินงาน 

๙๑.๘๘% ๘.๑๒% ๐% ๐% ๐% 

๓ ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

๘๘.๐๗% ๑๑.๙๓% ๐% ๐% ๐% 

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงาน
แต่ละกิจกรรม 

๗๘.๓% ๒๑.๗๐% ๐% ๐% ๐% 

3.2 วธิีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอน
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

๘๘.๐๒% 11.98% ๐% ๐% ๐% 

3.3 กระบวนการตรวจสอบและควบคุมความ
เสี่ยง 

๙๗.๙% ๒.๑๐% ๐% ๐% ๐% 

๔ ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการจัดกิจกรรม 

๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามก าหนด ๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 

4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม/โครงการ 

๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 



ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

๑๐๐% ๐% ๐% ๐% ๐% 

 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15  ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่  มีนักเรียนประเมิน
ทั้งสิ้น  ๔๐  คน  รายการประเมินมีทั้งหมด  ๔  ข้อ  ข้อที่  ๑  ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ  
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๙๓.๗๕%  ข้อที่  ๒  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ใน
การด าเนินกิจกรรม  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๘๔.๒๒%  ข้อที่  ๓  ด้านความ
เหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  มากที่สุด  ๘๘.๐๗%  
ข้อที่  ๔ ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  
คือ  มากท่ีสุด  ๑๐๐%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


