
 

สรปุงบประมาณตามแผนปฏิบตักิาร ปกีารศกึษา2562 งานบริหารวชิาการ 

 

โครงการ 
แนวการบรหิาร

งบประมาณ 
งบประมาณ 

รวม รายหวั พัฒนาผูเ้รียน 
อนบุาล ประถมศกึษา 

๑. โครงการนิเทศแบบ ๓๖๐ องศา  - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
๒. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

 - ๒๔๑,๘๐๐ - ๒๔๑,๘๐๐ 

๓. โครงการเปิดบ้านวิชาการ  - 10,000   10,000  
๔. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่
โรงเรียนดีประจ าต าบล 

 
 ๓,000 

 ๓,000 

๕. โครงการพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 - ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

๖. โครงการสานฝันปันลูก  - ๓,000  ๓,000 
๗. โครงการวัดผลประเมินผล  - ๑0,000  ๑0,000 
๘. โครงการห้องเรียนคุณภาพ  - ๖๑,๓00  ๖๑,๓00 
๙. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

 - 
๒,000 

 ๒,000 

๑๐. โครงการลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ 

 - 1,000  
1,000 

๑๑. โครงการวิจัยชั้นเรียน  - 500  500 
๑๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 - - ๑๐๐,๔๘๐ ๑๐๐,๔๘๐ 

๑๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Ative Learning) 

 - ๒,000  ๒,000 

๑๔. โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการฝึกทักษะการคัด
ลายมือ 

  ๒,000  ๒,000 

๑๕. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ๗๗,๔๕๕ ๗๗,๔๕๕ 

๑๖. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ๑๔,๐๐๐  ๑๔,๐๐๐ 

รวม - ๔๖๓,๖๖๔ ๑๖๗,๙๓๕ ๖๓๑,๕๙๙ 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  256๒ 

1.  ชือ่โครงการ  นิเทศภายในแบบ 360 องศา 
2.  วตัถปุระสงค์ 

2.1  เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

2.3  เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

2.4  เพื่อให้ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวกกับการน าบริบท และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาบูรณาการในการจัดการความรู้ 

2.5  เพ่ือให้ครูมีการวัดประเมินผล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

3.  เปา้หมาย 
 

แผน/โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
ผลผลติ (Output) 
1.  ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  
ครั้ง 

1. ร้อยละ 100  ของครู  ได้รับการนิเทศ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  จากผู้บริหารและหัวหน้าวิชาการ   

2.  ครู น าผลการนิเทศมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
สอน 

2. ร้อยละ 90 ของครู น าผลการนิเทศมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการสอน 

3.  ครู  มีความพึงพอใจในกิจกรรมการนิเทศ 3. ร้อยละ 90  ของครู  มีความพึงพอใจในกิจกรรมการ
นิเทศ 

  
สาเหตทุี่มกีารด าเนนิการต่ ากวา่เป้าหมาย เพราะ    ไม่มี 
 
4.  กจิกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 

แผน/โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
1. ประชุมชี้แจงบุคลากร/แต่งตั้งคณะท างาน 1.  คณะท างานมีความเข้าใจในจุดประสงค์ของโครงการที่

ตรงกันและครอบคลุมทุกกิจกรรม 
2. วางแผนและจัดท าปฏิทินการนิเทศ 2.  มีแผนงานและปฏิทินงานที่ปฏิบัติได้ตามข้ันตอน 
3.  จัดท าสมุดนิเทศให้ครูทุกคน 3.  ครูมีสมุดนิเทศเพ่ือรองรับการนิเทศทุกคน 
4.  นิเทศ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 4.  ครูทุกคนได้รับนิเทศ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5.  น าผลการนิเทศมาแจ้งผู้รับการนิเทศ   
มาเสวนา แลกเปลี่ยน ความรู้ ( PLC ) 

5.  ครูผู้รับการนิเทศ ได้มาเสวนา แลกเปลี่ยน  น าผลการ
นิเทศมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอน 

แผน/โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
6. นิเทศติดตาม      6.  มีการนิเทศติดตาม ติดตามทุกระยะ      
7.  ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาต่อยอด 

7.  แผนงานโครงการ พัฒนาแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้
มีการประเมินผล วิเคราะห์ และสรุปรายงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป 



 
 
 

 

5.  งบประมาณ 
 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนนิงาน 
 - จัดท าสมุดนิเทศให้ครูทุกคน (35  เล่ม) 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษท า
ปก แผ่นใสท าปก = 500  บาท)  

 -  ครูผู้สอนทุกคนมีสมุดนิเทศประจ าตัวพร้อมรับการ
นิเทศ 

 

    งบประมาณตามโครงการ  500  บาท 
 

6.  ระยะเวลาการด าเนนิกจิกรรม/โครงการ 
 

กิจกรรม 
เวลาทีก่ าหนดในการ

ด าเนนิกจิกรรม 
เวลาทีด่ าเนนิการจรงิ

ตามกจิกรรม 
 

1. ประชุมชี้แจงบุคลากร/แต่งตั้งคณะท างาน 
 

เมษายน  256๒ 
 

เมษายน  256๒ 
2. วางแผนและจัดท าปฏิทินงาน เมษายน  256๒ เมษายน  256๒ 
3. จัดท าสมุดนิเทศให้ครูทุกคน (35  เล่ม) 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษท าปก 
แผ่นใสท าปก = 500  บาท) 

พฤษภาคม  256๒ พฤษภาคม  256๒ 

4.  นิเทศ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
5.  น าผลการนิเทศมาแจ้งผู้รับการนิเทศ  มาเสวนา 
แลกเปลี่ยน   

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

กิจกรรม 
เวลาทีก่ าหนดในการ

ด าเนนิกจิกรรม 
เวลาทีด่ าเนนิการจรงิ

ตามกจิกรรม 
5. นิเทศติดตาม      ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
6.  ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน  มีนาคม  256๓ มีนาคม  256๓ 
 

7.   ผลส าเรจ็ที่ไดร้ับจากกจิกรรมการด าเนินงาน 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 
ผลผลติ(Outputs 
1. ร้อยละของครู ได้รับการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 1. ครูร้อยละ 100  ได้รับการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
2. ร้อยละครู  น าผลการนิเทศมาใช้ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และแก้ปัญหา
นักเรียน 

2. ครูร้อยละ 90  น าผลการนิเทศมาใช้ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และแก้ปัญหานักเรียน 

ผลลัพธ ์(Outcomes) 
1.  ร้อยละของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
และมีองค์ประกอบครบถ้วน ถูกต้อง  
             -  ก าหนดเป้าหมายผู้เรียน 
             -  วิเคราะห์ผู้เรียน 
             -  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             -  ใช้สื่อเหมาะกับเนื้อหา  ผู้เรียน 
             - วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1. ร้อยละ  100  ของครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และมีองคป์ระกอบครบถ้วน ถูกต้อง คือ 
             -  ก าหนดเป้าหมายผู้เรียน 
             -  วิเคราะห์ผู้เรียน 
             -  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             -  ใช้สื่อเหมาะกับเนื้อหา  ผู้เรียน 
             -  วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 



2. ร้อยละของครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย เต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 

2. ร้อยละ  100 ของครู จัดการเรียนการสอนตามวิชา 
ที่ได้รับมอบหมาย เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

3. ร้อยละของครูน าผลการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 

3. ร้อยละ  90  ของครูน าผลการนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

4. ร้อยละของครู  มีความพึงพอใจในการนิเทศ 4. ครูร้อยละ 90  มีความพึงพอใจในการนิเทศ 
 

8.  ปญัหาอปุสรรค    
-  ไม่มี 

 

9.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข    
     9.1  ผู้นิเทศควรนิเทศครูผู้สอนตามปฏิทินที่ก าหนด 
     9.2  หลังการนิเทศทุกครั้งควรเสวนาทันทีเพ่ือการยอมรับของครูผู้สอน 
 
 
    ลงชื่อ         ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางจินตนา     บุญรัตน์ ) 
 

ผลการประเมิน โครงการนิเทศภายในแบบ ๓๖๐  องศา 
แผนงานบริหารงานวชิาการ  ประจ าปกีารศึกษา   2562   

ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางจินตนา   บญุรตัน์ 
 

ข้อ รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ดมีาก 
(จ านวนคน) ร้อยละ ปานกลาง 

(จ านวนคน) ร้อยละ ปรบัปรุง 
(จ านวนคน) ร้อยละ 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

9 
10 

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
โครงการมีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมซึ่งเกิด 
จากสภาพปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริงของโรงเรียน 
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีคุณภาพและเพียงพอ 
สถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม 
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและน าไปใช้ในชีวิตได้ 
ชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนโครงการ 
คณะท างานโครงการมีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ 
โครงการนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน  ส่งผลถึงสถานศึกษาและชุมชน 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
อยากให้มีโครงการนี้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

29 
29 

 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

 
30 
30 

96.67 
96.67 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 

1 
1 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

3.33 
3.33 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

เฉลีย่รอ้ยละ 99.67 3.33 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรปุผลการประเมนิ แหล่งข้อมลู (กลุ่มผูป้ระเมิน) 
ได้     80-100  คะแนน     หมายถึง   ดีมาก 
ได้     50-79    คะแนน     หมายถึง   ปานกลาง 
ได้      0-49     คะแนน     หมายถึง   น้อย 

 นักเรียน           จ านวน  ....  ตวัอย่าง/ ระดับ  ...... 
  ครู                 จ านวน  30   ตัวอย่าง/ระดับ  ดีมาก         
  ผู้ปกครอง        จ านวน  ....  ตวัอย่าง/ ระดับ...... 

 

     
       สรปุ   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการนิเทศภายใน แบบ ๓๖๐  องศา ประจ าปีการศึกษา  2562    มี ครูและ
บุคลากร ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 30  คน  จากตารางพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด มีเท่ากัน ๘   ข้อคือ  
ข้อที่ 3 อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีคุณภาพและเพียงพอ ข้อที่  4  สถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสมข้อที่ 5  เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนและน าไปใช้ในชีวิตได้   ข้อที่ 6  ชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนโครงการ  ข้อที่  7  คณะท างาน
โครงการมีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ ข้อที่ 8  โครงการนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ส่งผลถึง
สถานศึกษาและชุมชน ข้อที่  9  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม และ ข้อที่ 10 อยากให้มีโครงการนี้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 100 รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อคือ ข้อที่ 1  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ชัดเจน และ ข้อที่  2  โครงการมีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ซึ่งเกิดจากสภาพปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริงของ
โรงเรียน  เฉลี่ยร้อยละ  96.67 เมื่อคิดโดยภาพรวม จะพบว่า โครงการนิเทศภายในแบบ ๓๖๐  องศา   ประจ าปีการศึกษา   
2562   ในครั้งนี้     
มีครูและบุคลากรตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  99.67 ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ  ดีมาก   

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



รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  256๒ 
 

1.  ชือ่โครงการ  เปิดบ้านวิชาการ 
 

2.  วตัถปุระสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบ ๑ ปี  การศึกษา ต่อสาธารณชน 
 

3.  เปา้หมาย 
 

แผน/โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
ผลผลติ (Outputs) 
1.  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 1.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน

วิชาการ 

2.  ครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เผยแพร่ผลงาน Best 
practice น าเสนอในงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียน 

2. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพ
ด้านวิชาการท่ีสามารถน าเผยแพร่ต่อชุมชน 

    
 

สาเหตทุี่มกีารด าเนนิการต่ ากวา่เป้าหมาย เพราะ    ไม่มี 
 
 

4.  กจิกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 

แผน/โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
1. ประชุมชี้แจงบุคลากร/แต่งตั้งกรรมการ/คณะท างาน 1.  คณะท างานมีความเข้าใจในจุดประสงค์ของโครงการที่

ตรงกันและครอบคลุมทุกกิจกรรม 
 

2. ประชุมคณะครู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดเตรียมผลงาน Best  practice   วางแผนการ 
 ด าเนินงานให้เหมาะสม 
 

2.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมประชุม 
วางแผนการด าเนินงาน เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม การจัด
งานนิทรรศการ เน้นการส่งเสริมอาชีพ ของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน โดยร่วมกันแต่งกายย้อนยุค พร้อมทั้ง
จ าหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ แบบย้อนยุค  

3.  รวบรวมผลงานของคณะครู และนักเรียน ตลอด 
1 ปีการศึกษา 256๒ 
 

3. ไปตามข้อตกลงของการประชุม โดยให้แต่ชั้นเรียน
ด าเนินการขายสินค้า ที่น าเสนอจ าหน่าย ตามบูทที่จัดไว้  

4.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานดีเด่นเพื่อรับ
ประกาศเกียรติคุณ 

4.  ไม่ได้จัดท า 

5. จัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการต่างๆ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ /ทุกระดับชั้นเรียน      

5.  ได้ด าเนินการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ โดย
น าเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ ในรูปแบบของโครงงาน
ที่ประสบความส าเร็จทุกระดับชั้น    

6. นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม     6. ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครูหัวหน้า
ช่วงชั้นได้นิเทศ ก ากับ และติตามงานทุกระยะ 
 

7. ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน 7.  แผนงานโครงการ จัดท าแบบประเมินโครงการ 
วิเคราะห์ และสรุปรายงานโครงการ  เพ่ือพัฒนาต่อไป 
 

8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาต่อยอด 8. ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานเปิดบ้านวิชาการ
ของโรงเรียน Facebook ทางวารสารแผ่นพับและ
ข้อเสนอแนะของแบบประเมิน มาเพ่ือพัฒนาต่อยอดต่อไป 

 
 
 
 



5.  งบประมาณ 
 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนนิงาน 
1. จัดท าเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่น และ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดนิทรรศการ 
2. จัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการต่างๆ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ /ทุกระดับชั้นเรียน 

- ไม่มีการจัดท าเกียรติบัตร 
- จัดซื้อ- เช่า วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดนิทรรศการเปิด 
บ้านวิชาการ(ค่าไวนิล ๒ ชุด ๓,๒๐๐ บาท ค่าเช่าเวที  
เครื่องเสียง และค่าเต็น ๑๓,๐๐๐ บาท) 

 
 

 งบประมาณตามโครงการ  1๐,000.-   บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง        ๑3,200.-    บาท 
 จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน 3,200-   บาท 
 

6.  ระยะเวลาการด าเนนิกจิกรรม/โครงการ 
 

กิจกรรม เวลาทีก่ าหนดในการ
ด าเนนิกจิกรรม 

เวลาทีด่ าเนนิการจรงิ
ตามกจิกรรม 

1.. ประชุม/วางแผนขออนุมัติโครงการ  จัดท าโครงการและ
แต่งตั้งกรรมการ/คณะท างาน 
 

เมษายน  256๒ เมษายน  256๒ 

2. ประชุมคณะครู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสาย
ชั้น  วางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสม 

พฤศจิกายน 256๒ 

 

พฤศจิกายน 256๒ 

 
3. รวบรวมผลงานของคณะครูและนักเรียนภาคเรียนที่  
1/2562 

ภาคเรียนละ  1  ครั้ง ธันวาคม 256๒ 

4.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานกิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการย้อนยุควันวาน 

มกราคม 256๓ มกราคม 256๓ 

5.  จัดนิทรรศการ ทุกระดับชั้นเรียน      กุมภาพันธ์ 256๓ ๒๘ กุมภาพันธ์ 256๓ 

6.  ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน  มีนาคม  256๓ 31   มีนาคม  256๓ 
 
 

7.   ผลส าเรจ็ที่ไดร้ับจากกจิกรรมการด าเนินงาน 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 
ผลผลติ (Output) 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ และน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ร้อยละ 100 ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
ผลงาน Best practice น าเสนอในงานเปิดบ้านวิชาการ
ของโรงเรียน 

2. ครูร้อยละ 100  มีผลงาน ในการจัดกิจกรรม
นิทรรศการแบบย้อนยุควันวาน น าเสนอและจ าหน่าย 
ในงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียน  

1. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ และประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ 

1. ร้อยละ  100  ของนักเรียน ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ 
 

2.  โรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อสาธารณะ
ชนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. สาธารณะชนได้รับรู้ผลงานทางวิชาการในกิจกรรม
นิทรรศการของโครงงานที่ประสบความส าเร็จในงานการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ของโรงเรียน 

3.  ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบผลงานทางวิชาการ
ของโรงเรียนและมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเปิด

ร้อยละ  80  ของผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบผลงาน 
ทางวิชาการของโรงเรียนและมีความพึงพอใจต่อการจัด



บ้านวิชาการ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 

 

8.  ปญัหาอปุสรรค    ไม่มี 

9.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข    
        -  ผู้รับผิดโครงการและคณะกรรมการ ในการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ ควรจัดสถานที่ให้ชุมชนที่มา
เข้าร่วมออกร้านค้าให้เป็นสัดส่วนมากกว่านี้เพื่อความเรียบร้อย 
 
     

ลงชื่อ         ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางจินตนา     บุญรัตน์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการประเมินผลโครงการ เปดิบา้นวชิาการ 

แผนงานบริหารงานวชิาการ  ประจ าปกีารศึกษา  256๒ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางจินตนา   บญุรตัน์ 

ข้อ รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ดมีาก 
(จ านวนคน) ร้อยละ ปานกลาง 

(จ านวนคน) ร้อยละ ปรบัปรงุ 
(จ านวนคน) ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
บรรยากาศในการจัดกิจกรรม 
รูปแบบของการจัดกิจกรรม 
ผลงานของครแูละนักเรียน 
ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
การต้อนรับและการบริการ 
ชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนโครงการ 
โครงการนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน   

1๗๖ 
๑๖๙ 
153 
165 
166 
159 
158 
161 
162 
164 

97.78 
93.89 
85.00 
91.67 
92.22 
88.33 
87.78 
89.44 
90.00 
91.11 

4 
๑๑ 
๒7 
๑5 
๑4 
๒1 
๒2 
19 
18 
16 

2.22 
6.11 

15.00 
8.33 
7.78 

11.67 
12.22 
10.56 
10.00 
8.69 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

เฉลีย่รอ้ยละ 90.72 9.28 ๐ 
 

สรปุผลการประเมนิ แหล่งข้อมลู (กลุ่มผูป้ระเมิน) 
ได้     80-100  คะแนน     หมายถึง    ดีมาก 
ได้     50-79    คะแนน     หมายถึง    ปานกลาง 
ได้      0-49    คะแนน      หมายถึง    น้อย 

  นักเรียน        จ านวน   ๑๐๐ ตัวอย่าง     ระดับ 
  ครู               จ านวน     30 ตัวอย่าง    ดีมาก 
  ผู้ปกครอง       จ านวน    ๕๐ ตัวอย่าง        

 

   
         สรุป   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ เปิดบ้านวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา  2562 มี นักเรียน  
ครู และผู้ปกครอง  ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 1๘0  คน  จากตารางพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คือ  ข้อที่ 1 ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ เฉลี่ยร้อยละ  97.78  รองลงมาคือข้อที่ 2  ระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรม  เฉลี่ยร้อยละ  ๙๓.๘๙   ข้อที่ 5 ผลงานของครูและนักเรียน  เฉลี่ยร้อยละ  ๙๒.๒๒  ข้อ 4 
รูปแบบของการจัดกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ  91.67    ข้อที่ 10 โครงการนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  เฉลี่ยร้อยละ  ๙๑.๑๑ ข้อที่ 9 ชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนโครงการ เฉลี่ยร้อยละ  ๙0.00 
ข้อที่  8  การต้อนรับและการบริการ เฉลี่ยร้อยละ  ๘๙.๔๔     ข้อที่  6  ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ  ๘๘.๓๓    ข้อที่ 7 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้  เฉลี่ยร้อยละ  ๘๗.๗๘   ส่วนข้อ
ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 3 บรรยากาศ ในการจัดกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ  ๘๕.00   เมื่อคิดโดย
ภาพรวม จะพบว่า โครงการเปิดบ้านวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา  2562  ในครั้งนี้นักเรียน  ครู และผู้ปกครอง 
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  90.72   ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ  
ดีมาก   
 
 

  
 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                   รอบ 6  เดือน (ต.ค. – มีค..)       รอบ 6 เดือน (เมย. – กย.)     

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะงานอาชีพสู่โรงเรียนดีประจ าต าบล 
                  โครงการที่โรงเรียนด าเนินการเอง 
          โครงการที่หน่วยงานอื่นจัด และโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม 
2. วตัถปุระสงค ์  

๒.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะงานอาชีพของนักเรียนสู่โรงเรียนดีประจ าต าบล  
๒.๒ เพ่ือจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. เป้าหมาย (ถา้มี) 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนนิงาน 

  ๑.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกคนของ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ได้รับการ
พัฒนาทักษะงานอาชีพเพ่ิมข้ึน      
 

1.  นักเรียน ทุกคนของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี) ได้รับการพัฒนาทักษะงานอาชีพ
เพ่ิมข้ึน      
 

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) สามารถน าทักษะงานอาชีพ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

2.นักเรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) สามารถน าทักษะงานอาชีพไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

4. กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน เชน่ การอบรม   ศึกษาดงูาน การเขา้คา่ย อืน่ ๆ ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนนิงาน 

1. ประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน 
2. วางแผนและจัดท าปฏิทิน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

       ๓.๑  กิจกรรมพัฒนามาตรฐานโรงเรียนดีประจ า
ต าบล 
       ๓.๒ กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพการท าขนม
คาวหวาน   
       ๓.๓ กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ๔. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
๕.สรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน 

1. มีการประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน 
2. มีการวางแผนและจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

       ๓.๑ มีการกิจกรรมพัฒนามาตรฐานโรงเรียนดี
ประจ าต าบล 
       ๓.๒ มีกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพการท าขนม
คาวหวาน   
        ๓.๓ มีกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๔. มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน  
๕.มีการสรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ.....................๓,๐๐๐........................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  ..............................๓,๐๐๐............................  บาท 
 
 
 



 

6. ระยะเวลาการด าเนนิกิจกรรม/โครงการ (ระบวุนั/เดอืน/ป)ี 

กิจกรรม 
เวลาทีก่ าหนดในการด าเนิน

กิจกรรม 
เวลาทีด่ าเนนิการจรงิ

ตามกจิกรรม 
1. ประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน 
2. วางแผนและจัดท าปฏิทิน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

       ๓.๑  กิจกรรมพัฒนามาตรฐานโรงเรียนดี
ประจ าต าบล 
       ๓.๒ กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพการท าขนม
คาวหวาน   
       ๓.๓ กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ๔. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
๕.สรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน 

เม.ย.๖๒ 
เม.ย.๖๒ 

 
พ.ค.๖๒ 

 
พ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 

 
พ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 

 

ต.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 
 

มี.ค.๖๓ 
 
 

เม.ย.๖๒ 
เม.ย.๖๒ 

 
พ.ค.๖๒ 

 
พ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 

 
พ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 

 

ต.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 
 

มี.ค.๖๓ 

7.  ผลส าเรจ็ที่ไดร้บัจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 

1.  ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๔-๖ ทุกคนของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) ได้รับการพัฒนาทักษะงานอาชีพตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจ าต าบล 
 2.  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๔-๖ ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
สามารถน าทักษะงานอาชีพไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกคนของ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ได้รับการ
พัฒนาทักษะงานอาชีพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
โรงเรียนดีประจ าต าบล 
2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกคนของ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) สามารถน า
ทักษะงานอาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 8. ปัญหา/อปุสรรค 
 …………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
         
 
      (ลงชื่อ)                              ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      ( นางนงนภัส  นุ้ยสุข ) 
 
 
 



ผลการประเมินโครงการส่งเสรมิทักษะอาชีพสูโ่รงเรยีนดปีระจ าต าบล 
แผนงานบริหารงานวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระยะเวลาท่ีประเมิน วนัท่ี ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๒ ถึงวนัที ่25 มนีาคม ๒๕๖๓ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ นางนงนภสั  นุ้ยสขุ 

 
ข้อ 

 
ประเมินรายการ 

ระดบัความพึงพอใจ 
   ดีมาก 
(จ านวนคน) 

 
  ร้อยละ 

 ปานกลาง
(จ านวนคน) 

 ร้อยละ   ปรบัปรงุ
(จ านวนคน) 

  ร้อยละ 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
 

7 
8 

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
โครงการมีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการอย่างแท้จริงของโรงเรียน 
อุปกรณ์ในการจัดกจิกรรมมีคุณภาพและเพียงพอ 
เกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนและน าไปใช้ในชีวิตได้ 
คณะท างานโครงการมีความตั้งใจและมปีระสิทธิภาพ 
โครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะงาน
อาชีพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจ าต าบล 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
อยากให้มีโครงการนี้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

28 
30 

 
๒๗ 
๓๐ 
30 
30 

 
29 
30 

93.33 
100 

 
9๐.๐๐ 
๑๐๐ 
100 
100 

 
96.67 
100 

2 
- 
 

๓ 
- 
- 
- 
 

1 
- 

6.67 
- 
 

๑๐.๐๐ 
- 
- 
- 
 

3.33 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 เฉลีย่รอ้ยละ ๙๗.๕๐ ๒.๕๐  

 

สรปุผลการประเมิน แหล่งข้อมลู(กลุ่มผู้ประเมิน) 
ได ้ 80-100    คะแนน  หมายถงึ  ดมีาก 
ได ้ 50-79    คะแนน  หมายถงึ  ปานกลาง 
ได ้  0-49     คะแนน  หมายถงึ  น้อย 

  นกัเรยีน    จ านวน   -  ตวัอยา่ง/ระดบั 
  คร ู          จ านวน 30 ตวัอยา่ง/ระดบั ดีมาก 
  ผูป้กครอง  จ านวน   -  ตวัอยา่ง/ระดบั 

 

  
    สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่โรงเรียนดีประจ าต าบลประจ าปี
การศึกษา 256๒ มีครู และบุคลากร ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 30 คน จากตารางพบว่า ข้อที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุด มีเท่ากัน ๕ ข้อ คือ ข้อที่ 2 โครงการมีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมซึ่งเกิดจากสภาพ
ปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริงของโรงเรียน  ข้อที่๔ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและน าไปใช้ในชีวิตได้ ข้อที่ ๕ 
คณะท างานโครงการมีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ ข้อที่ 6 โครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
งานอาชีพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจ าต าบล ข้อที่ 8 อยากให้มีโครงการนี้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 รองลงมา คือข้อที่ 7 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
96.67   และข้อที่ 1 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๓๓ ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ ข้อที่ 3 อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีคุณภาพและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  9๐.๐๐  
   เมื่อคิดโดยภาพรวม จะพบว่า โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่โรงเรียนดีประจ าต าบลประจ าปีการศึกษา 
256๒ ในครั้งนี้ มีครู และบุคลากร ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๕๐ ซึ่งถือว่าโครงการ
นี้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก  
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

          รอบ 6  เดอืน (ต.ค. – มีค.)              รอบ 6 เดือน (เมย. – กย.) 

1. ชือ่โครงการ  ห้องเรียนคุณภาพ 

 
โครงการที่โรงเรียนด าเนินการเอง 

   โครงการที่หน่วยงานอื่นจัด และโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม 
2. วตัถปุระสงค ์  

 2.1 เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดบรรยากาศชั้นเรียน 
3. เป้าหมาย (ถา้มี) 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. ห้องเรียน  ได้รับการพัฒนาเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในและภายนอก
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทุกห้อง   

1.ครูได้ท าการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีสื่อที่มีคุณภาพ 
เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

4. กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน เชน่ การอบรม   ศึกษาดงูาน การเขา้คา่ย อืน่ ๆ   
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1.ส ารวจความต้องการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับ
ห้องเรียน 

1. ได้ส ารวจความต้องการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับ
ตกแต่งห้องเรียนกับคุณครูประจ าชั้น 

2.ด าเนินการตกแต่งปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ 2. คุณครูทุกห้องได้ด าเนินการปรับปรุงตกแต่ง
ห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้และมีสื่อที่
มีคุณภาพ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 3.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนด 

4.ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 4.ประเมินห้องเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………......-.........…………………………… 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ  ....................๖๑,๓00...................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  ....................๖๑,๓00...................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน …..................…-……………. บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนนิกิจกรรม/โครงการ (ระบวุนั/เดอืน/ป)ี 

กิจกรรม เวลาที่ก าหนดในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เวลาที่ด าเนินการจริงตาม
กิจกรรม 

1.จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้อง พ.ค. 256๒ พ.ค. 256๒ 
2.ด าเนินการตกแต่งปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ พ.ค.- ส.ค.  ๒๕๖๒   พ.ค.- ส.ค.  ๒๕๖๒  
3.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ มิ.ย. 2561 ก.ย. 2561 
4.ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ก.ย.256๒ , ก.พ. 256๓ ก.ย.256๒ , ก.พ. 256๓ 
5.ประเมินผล/สรุปผลและรายงานโครงการ มี.ค. 256๓ 8 เมษายน 256๓ 
  
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ………………………-…………………………………………….. 



 

7.  ผลส าเรจ็ที่ไดร้บัจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.ห้องเรียน  ได้รับการพัฒนาเป็นห้องเรียน
คุณภาพ ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ทุกห้อง   
 
 

1.ครูร้อยละ 100 ได้ท าการพัฒนาห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ ที่มี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. ร้อยละ 100 ของห้องเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพที่สถานศึกษาก าหนดและมีล าดับดังนี้ 
ชว่งชัน้ที ่1 
ล าดับที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/๑ คุณครูสุไหรหนับ  หะยีเตะ 
ล าดับที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/๒ คุณครูศิริลักษณ์  ลิขิตธาดาภัทร 
ล าดับที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓  คุณครูเกษม  ตะลุง 
ล าดับที่ ๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒  คุณครูยุพาพักตร์   แก้วงาม 
ล าดับที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓  คุณครูสุนทรี   รัตนโชเต 
ล าดับที่ ๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒   นางสาวพิชชาภา  อินชะนะ 
ล าดับที่ ๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑   นางสาวโชติมา  ธรรมจินโน 
ล าดับที่ ๘ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑    นางสาวพิมพ์ชนก  เหล็มปาน 

 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 
1.ห้องเรียน  ได้รับการพัฒนาเป็นห้องเรียน
คุณภาพ ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายใน
และภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ทุกห้อง   
 
 

ชว่งชัน้ที ่๒ 
ล าดับที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ คุณครูโสภา  ธิวงค์ 
ล าดับที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ คุณครูสุนันทา  พรหมอินทร ์
ล าดับที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒  คุณครูนงนภัส  นุ้ยสุข 
ล าดับที่ ๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑  คุณครูชลกานต์  เหรัมพกุล 
ล าดับที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒  คุณครูยามีล๊ะ  ยาชะรัด 
ล าดับที่ ๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒   นางสาวกาญจนา  ปราบณรงค์  
 

 
ผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะคุณครูทุกท่านได้ให้ความร่วมมือท าการพัฒนาห้องเรียนเป็นห้องเรียน
คุณภาพ ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

8. ปัญหา/อปุสรรค 
 

-  
9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ห้องเรียนแต่ละห้องควรมีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้มากกว่าเดิม 
           
 
 
 

(ลงชื่อ)…………….............…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นางสุไหรหนับ   หะยีเตะ) 
 
 

 
 



 

 
ผลการประเมินโครงการห้องเรยีนคณุภาพ 

แผนงานบริหารงานวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระยะเวลาท่ีประเมิน วนัท่ี ๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๓ ถึงวนัท่ี ๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ นางสไุหรหนับ   หะยีเตะ 
 

 
ข้อ 

 
ประเมินรายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
   ดีมาก  ร้อยละ ปานกลาง    ร้อยละ ปรับปรุง   ร้อยละ 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
 
8 

 

จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีมุมประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้   
ห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
ครูรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล 
ครูมีการใช้ จิตวิทยา การเรียนรู้ และการ 
เสริมแรงทางบวก 
ครูใช้ ICT เพ่ือ การสอนและ สนับสนุนการสอน 
ครูจัดการเรียน การสอนที่เน้น ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
ครูมีการวัดผล และประเมินผล ที่เป็นไปตาม 
หลักการและ กระบวนการ ของการวัดผล และ
ประเมินผล 
ครูจัดท าและใช้ แผนการจัด การเรียนรู้ตาม 
หน่วยการเรียนรู้ 

28 
 

๒๙ 
30 
๒6 

 
๒4 
30 

 
30 

 
 

30 

93.33 
 

96.67 
100 

๘6.67 
 

80.00 
100 

 
100 

 
 

100 

2 
 

๑ 
- 
4 
 

6 
- 
 
- 
 
 
- 

6.67 
 

3.33 
- 

๑3.33 
 

20.00 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 เฉลี่ยรอ้ยละ ๙4.58 5.42 - 

 

สรปุผลการประเมิน แหล่งข้อมลู(กลุ่มผู้ประเมิน) 
ได ้ ๘๐-๑๐๐  คะแนน  หมายถงึ  ดมีาก 
ได ้ ๕๐-๗๙    คะแนน  หมายถงึ  ปานกลาง 
ได ้  ๐-๔๙     คะแนน  หมายถงึ  น้อย 

  นกัเรยีน    จ านวน   -   ตวัอยา่ง/ระดบั 
  คร ู          จ านวน ๓๐ ตวัอยา่ง/ระดบั ดีมาก 
  ผูป้กครอง  จ านวน   -   ตวัอยา่ง/ระดบั 

 
สรปุ ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการห้องเรียนคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 25๖๒ มีครู และ

บุคลากร ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 3๐ คน จากตารางพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด มีเท่ากัน 
4 ข้อ คือ ข้อ 3 , 6 , 7   และข้อที่ 8  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ห้องเรียนสะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย ร้อยละ ๙๖.๖๗  รองลงมาคือ ข้อที่ 1  จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุม 
ประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้  ร้อยละ 93.33  รองลงมาคือข้อที่  ๔   ครูมีการใช้ จิตวิทยา การเรียนรู้ และ
การ เสริมแรงทางบวก  ร้อยละ  ๘๖.๖๗    ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือข้อที่ ๕ ครูใช้ ICT เพ่ือ การ
สอนและ สนับสนุนการสอน  ร้อยละ ๘๐   เมื่อคิดโดยภาพรวม จะพบว่า โครงการห้องเรียนคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  มีครู และบุคลากร ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙4.58 ซึ่งถือว่า
โครงการนี้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

               รอบ 6  เดอืน (ต.ค. – มคี.  )              รอบ 6 เดอืน (เมย. – กย.) 

1. ชือ่โครงการ  สานฝันปันลกู 
             โครงการที่โรงเรียนด าเนินการเอง 

           โครงการที่หน่วยงานอื่นจัด และโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม 

2. วตัถปุระสงค ์  
  ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability : LD) ได้รับการ

พัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

3. เปา้หมาย (ถา้ม)ี 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. เ พ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑–๖  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning disability : LD) ได้รับการพัฒนาทักษะใน
ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
2.นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning disability : LD) ได้รับการพัฒนาทักษะใน
ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

4. กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน เชน่ การอบรม   ศึกษาดงูาน การเขา้คา่ย อืน่ ๆ  ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าแบบฝึก 1.จัดท าแบบฝึก  จ านวน  ........ ชุด 
2. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 1.จัดกิจกรรมสอนซ่อม/เสริมนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่  1 – 6     
3.นิเทศติดตามการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม  
ให้เป็นไปตามก าหนด 

1.มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (Learning disability : LD) ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทุกคน 

กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………......-.........…………………………….… 
………………………………………………………………………-…………………………........................................…………….. 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ  ....................3,000...................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  .............................. 3,000......................................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน …..................…-……………. บาท 
 
 
 
 

 



 

6. ระยะเวลาการด าเนนิกิจกรรม/โครงการ (ระบวุนั/เดอืน/ป)ี 

 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริงตาม

กิจกรรม 
1.แต่งตั้งคณะท างานร่วมกันก าหนดแนวทาง
เพ่ือให้นักเรียนชั้น ป. ๑–๖ มีความสามารถด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

พ.ค. 2562 20-21 เมษายน 2562 

2. จัดท าแบบฝึก  ค่าถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะ
การอ่านและเขียน 

พ.ค 2562 - มี.ค. 2563 พ.ค 2562 - มี.ค. 2563 

3.จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม/สอนเสริมโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยแบ่งเป็น
กลุ่มเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  สอนทุกวันในชั่วโมง
สุดท้ายเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

พ.ค 2562 - มี.ค. 2563 พ.ค 2562 - มี.ค. 2563 

นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน ส.ค.-ก.ย.2562 ก.ย.2562 , มี.ค. 2563 
๗.สรุป / รายงานผล 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 

7.  ผลส าเรจ็ที่ไดร้บัจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.นักเรียนชั้นป. 1 -6 ร้อยละ 80 ที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ มีความสามารถทางด้านการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณดีขึ้น 
 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  ที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน  122  คน มี
ความสามารถทางด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
ดีขึ้น ร้อยละ 100 ตามระดับคุณภาพดังนี้ 

 
 นักเรียนที   แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาไทย ปลายปี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.1-6

บกพร่องด้านการเรียนรู้ 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

เข้า
สอบ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 หมาย
เหตุ 

1 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 33 33 - - - 18 15 - - - - 
2 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 34 34 - - 17 17 - - - - - 
3 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 38 38 2 - 5 - 5 26 - - - 
4 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 9 9 - - 1 7 - 1 - - - 
5 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 3 3 - - - - 1 - 2 - - 
6 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 5 5 - - - 5 - - - - - 
 



 ผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะคุณครูและนักเรียนมีความตั้งใจที่จะช่วยกันร่วมมือกันในการ
แก้ปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

8. ปัญหา/อปุสรรค 
- ครูควรใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
- ครูขาดเทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมและสนใจในการเรียน 
- ครูไม่มีแผน IEP ส าหรับสอนนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน 
 

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. ควรให้ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือให้เข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาของนักเรียนเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

   2. ครูผู้สอนควรจัดท าแผน IEP ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนทุกคน 
             3. ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนทางการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับปัญหาและ
ความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 
 
  

(ลงชื่อ)…………….............…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นางสุไหรหนับ   หะยีเตะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                   รอบ 6  เดือน (ต.ค. – มีค..)       รอบ 6 เดือน (เมย. – กย.)     

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตร 
                  โครงการที่โรงเรียนด าเนินการเอง 
          โครงการที่หน่วยงานอื่นจัด และโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม 
2. วตัถปุระสงค ์  

2.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการท้องถิ่นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด  

2.2. เพ่ือพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
3. เป้าหมาย (ถา้มี) 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนนิงาน 
๑. โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ได้พัฒนา
และปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ให้สองคล้องกับ บริบทและความต้องการท้องถิ่นและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้น
สังกัด  

1.โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ได้พัฒนา
และปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ให้สองคล้องกับ บริบทและความต้องการท้องถิ่นและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้น
สังกัด 

2.หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี)   มีความทันสมัย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด 

2.หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี)   มีความทันสมัย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด 

4. กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน เชน่ การอบรม   ศึกษาดงูาน การเขา้คา่ย อืน่ ๆ  ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนนิงาน 

1. ประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน 
2. วางแผนและจัดท าปฏิทิน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

       ๓.๑ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น      
       ๓.๒ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระคอมพิวเตอร์และหลักสูตรท้องถิ่น
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 

1. มีการประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน 
2. มีการวางแผนและจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

       ๓.๑ มีการกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น                   
       ๓.๒ มีการจัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระคอมพิวเตอร์และ
หลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 

๔. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
๕.สรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน 

๔. มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน  
๕.มีการสรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน 



 

 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ.....................๒,๐00........................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  ..............................๒,๐๐๐............................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….....................………………. บาท 
6. ระยะเวลาการด าเนนิกิจกรรม/โครงการ (ระบวุนั/เดอืน/ป)ี 

กิจกรรม 
เวลาทีก่ าหนดในการด าเนิน

กิจกรรม 
เวลาทีด่ าเนนิการจรงิตาม

กิจกรรม 
1. ประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน 
2. วางแผนและจัดท าปฏิทิน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

       ๓.๑ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น   
       ๓.๒ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระคอมพิวเตอร์และหลักสูตรท้องถิ่น
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
๔. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
๕.สรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน 

เม.ย.๖๒ 
เม.ย.๖๒ 

 
พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

 
 
 
 
 
 

 
ต.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 

มี.ค.๖๓ 
 

เม.ย.๖๒ 
เม.ย.๖๒ 

 
พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

 
 
 
 

ต.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 

 

7.  ผลส าเรจ็ที่ไดร้บัจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 

1.  ได้พัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรท้องถิ่น 
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้สอง
คล้องกับ บริบทและความต้องการท้องถิ่นและ 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้น
สังกัด 

1.  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)ได้พัฒนา
และปรับปรุง หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ให้สองคล้องกับ  
 

2.  หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทและความต้องการท้องถิ่นและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด 
2.  หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

8. ปัญหา/อปุสรรค       ไม่มี 
9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   ไม่มี 
                                                          (ลงชื่อ)                        ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ    

        (นางนงนภัส  นุ้ยสุข)             
                                                            



 
ผลการประเมินโครงการพฒันาหลกัสตูร 

แผนงานบริหารงานวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระยะเวลาท่ีประเมิน วนัท่ี ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๒ ถึงวนัท่ี 25 มีนาคม ๒๕๖๓ 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ นางนงนภสั  นุ้ยสขุ 
 
ข้อ 

 

ประเมินรายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

   ดีมาก 
(จ านวนคน) 

 
  ร้อยละ 

 ปานกลาง
(จ านวน
คน) 

 ร้อยละ   ปรบัปรงุ
(จ านวนคน) 

  ร้อยละ 

1 
2 
 
 

3 
 
 

4 
5 
 

6 
7 

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
โครงการมีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมซึ่งเกิดจาก
สภาพปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริงของโรงเรียน 
การพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตร
สถานศึกษาสองคล้องกับ บริบทและความต้องการ
ท้องถิ่นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานต้นสังกัด  
คณะท างานโครงการมีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ 
โครงการนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนส่งผลถึงสถานศึกษาและชุมชน 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
อยากให้มีโครงการนี้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2๗ 
30 

 
30 
๒๘ 

 
 

30 
๓๐ 

 
30 
30 

9๐.๐๐ 
100 

 
100 

๙๓.๓๓ 
 
 

100 
๑๐๐ 

 
100 
100 

๓ 
- 
 
- 
 
 
 

๒ 
 
 
- 
- 
 

 

๑๐.๐๐ 
- 
 
- 
 
 
 

๖.๖๗ 
 
 
- 
- 
 

 

- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 เฉลีย่รอ้ยละ ๙๗.๖๒ ๒.๓๘  

 

สรปุผลการประเมิน แหล่งข้อมลู(กลุ่มผู้ประเมิน) 
ได ้ 80-100    คะแนน  หมายถงึ  ดมีาก 
ได ้ 50-79    คะแนน  หมายถงึ  ปานกลาง 
ได ้  0-49     คะแนน  หมายถงึ  น้อย 

  นกัเรยีน    จ านวน   -  ตวัอยา่ง/ระดบั 
  คร ู          จ านวน 30 ตวัอยา่ง/ระดบั ดีมาก 
  ผูป้กครอง  จ านวน   -  ตวัอยา่ง/ระดบั 

 

 สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการพัฒนาหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 256๒ มีครู และ
บุคลากร ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 30 คน จากตารางพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด มี
เท่ากัน ๕ ข้อ คือ ข้อที ่2 โครงการมีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมซึ่งเกิดจากสภาพปัญหา/ความต้องการอย่าง
แท้จริงของโรงเรียน  ข้อที ่๓ การพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษาสองคล้องกับ บริบท
และความต้องการท้องถิ่นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด   ข้อที่ ๕ โครงการนี้จะ
ช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลถึงสถานศึกษาและชุมชน  ข้อที่ ๖ ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการมีความเหมาะสม ข้อที่ ๗ อยากให้มีโครงการนี้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 รองลงมา
คือ ข้อที่ ๔ คณะท างานโครงการมีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย ๙๓.๓๓ ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ๙๐.๐๐ เมื่อคิดโดยภาพรวม จะพบว่า 
โครงการพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 256๒ ในครั้งนี้ มีครู และบุคลากร ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๖๒ ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

 
       ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ( นางนงนภัส  นุ้ยสุข  ) 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

               รอบ 6  เดอืน (ต.ค. – มคี.)     รอบ 6 เดอืน (เมย. – กย.) 

1.ชื่อโครงการ  วัดและประเมินผล 

    โครงการที่โรงเรียนด าเนินการเอง 

    โครงการที่หน่วยงานอ่ืนจัด และโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม 

2. วตัถปุระสงค ์  

   ๒.1  เพ่ือให้ครู มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
   2.๒  เพ่ือให้ครูน าผลการวัดและประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงผู้เรียน 
   ๒.3  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
 

3.เปา้หมาย 

แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนได้รับการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามระเบียบ
วัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  ทุกคน ร้อย
ละ  100    ได้รับการวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 

2. ครูไดจ้ัดท าเอกสารประเมนิผล (ปพ.) ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

2. ครู ร้อยละ 100  มีความรู้และเข้าใจในการจัดท า
เอกสารประเมินผล (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

3. นักเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับชาติ (RT), (O-NET) และ (NT)   ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑, 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และประเมินผลข้อสอบมาตรฐานกลาง  ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5, ได้ในระดับที่สูงขึ้น 
 

3.ร้อยละ 100 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1,2,4,5
และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
และมีผลการทดสอบระดับชาติ  ได้ในระดับที่สูงขึ้น 

4.ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 

4.ครู ร้อยละ 100  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วัดผลประเมินผลของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

. 



 

 

4. กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงานเชน่ การอบรม   ศึกษาดงูาน การเขา้คา่ย อืน่ ๆ   

กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………......-.........…………………………….… 
………………………………………………………………………-…………………………........................................……………

แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1.ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ท าการ

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๒   
วันที่ ๓-๕  ตุลาคม  256๒ 

2.ทดสอบปลายปี ปีการศึกษา 256๒ 2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ท าการ
ทดสอบปลายปี ปีการศึกษา 256๒ วันที่ ๕- ๖ 
มีนาคม 256๓ 

3.ทดสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่  3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ท าการทดสอบ 
o-net  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 256๓ ที่โรงเรียนบ้าน
คลองหวะ 

4.ทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ท าการทดสอบ 
NT  วันที่ ๔  มีนาคม 256๓ 

5.ทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  5.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ท าการทดสอบ
RT วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ 256๓ 

6.ทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2,4,5   

6.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5  ได้ท าการ
ทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง  วันที่ ๓  มีนาคม 
256๓ 

7.จัดท าเอกสารการวัดผลประเมินผลทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ ป.1 – 6 (แบบ ปพ.ต่าง ๆ) 

7.ครูทุกคนได้จัดท าเอกสารการวัดผลประเมินผลทุก
ระดับชั้นตั้งแต่ ป.1 – 6 (แบบ ปพ.ต่างๆ) เป็นที่
เรียบร้อยและส่งฝ่ายงานวิชาการ วันที่ ๓๑ มีนาคม 
256๓ 

8.จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  (ปพ. 1) 

8.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเอกสาร
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทุกคน วันที่ 3๑ 
มีนาคม 256๓ 

9.สรุปผลการด าเนินโครงการ 9.รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 



 

5.งบประมาณ 
 

แผน/โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
1.งบประมาณที่ใช้จัดท าเอกสารการวัดประเมินผล 
๑๐,๐๐๐ บาท 

ใช้จ่ายจ านวน    ๑๐,๐๐๐   บาท 

 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน   .......-...... บาท 
 

6. ระยะเวลาการด าเนนิกิจกรรม/โครงการ (ระบวุนั/เดอืน/ป)ี  
 

กิจกรรม เวลาที่ก าหนดในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เวลาที่ด าเนินการจริงตามกิจกรรม 

1.ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ ตุลาคม  256๒ 1. ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 256๒  วันที่ ๓-๕  
ตุลาคม  256๒ 

2.ทดสอบปลายปี ปีการศึกษา 256๒ มีนาคม  256๓ 2. ทดสอบปลายปี ปีการศึกษา 
256๒ วันที่ 5 -๖ มีนาคม 256๒ 

3.ทดสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

กุมภาพันธ์  256๓ 3. ทดสอบ o-net ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 256๓ 

4.ทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนาคม 256๓ 4.  ทดสอบ NT นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ ๔ มีนาคม 
256๓ 

5.ทดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กุมภาพันธ์ 256๓ 5. ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ 256๓ 

6.ทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลางของ สพฐ. ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5   

มีนาคม 256๓ 6. ทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
ของ สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2,4,5  วันที่ 2 มีนาคม 256๓ 

7.จัดท าเอกสารการวัดผลประเมินผลทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ ป.1 – 6 (แบบ ปพ.ต่าง ๆ) 

 มีนาคม 256๓ 7.ครูทุกคนได้จัดท าเอกสารการ
วัดผลประเมินผลทุกระดับชั้นตั้งแต่ 
ป.1 – 6 (แบบ ปพ.ต่างๆ) เป็นที่
เรียบร้อย ส่งวิชาการวันที่ ๓๑ 
มีนาคม 256๓ 

8.จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  (ปพ. 1) 

 มีนาคม 256๓ 8.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) ทุกคน ในวันที่ 3๑ 
มีนาคม 256๓ 

9.สรุปผลการด าเนินโครงการ  มีนาคม  256๓ 9.รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 3๑ มีนาคม 256๓ 

 



 

7. ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 
ผลผลติ 
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ร้อยละ 
100 ได้รับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 
 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  จ านวน  
 ๔๘๔  คน เข้าสอบ ๔๘๐ คน   คิดเป็นร้อยละ  
๙๙.๑๗ ได้รับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผ่านเกณฑ์ตามระเบียบวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 
 

2. ครูร้อยละ 100 จัดท าเอกสารประเมนิผล 
(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 
 
 

2.ครูทุกคน ร้อยละ 100 จัดท าเอกสารประเมนิผล 
(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551  ได้ถูกต้อง 

3.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (NT)   ชั้น
ประถมศึกษาที่ 3  ได้ในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 

3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 66 คน มี
ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560  
ดังนี้  ด้านภาษา 57.07 
       ด้านค านวณ 52.79 
       ด้านเหตุผล 47.79 
รวม ทั้ง 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ  52.55 
สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน 
ได้ล าดับที่ 60  ของ  สพป.สข.2  

4.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (O-NET)   ชั้น
ประถมศึกษาที่ 6  ได้ในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
๕.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (RT) ชั้น
ประถมศึกษาที่ ๑  ได้ในระดับที่สูงขึ 

4. นักเรียน ป. 6  มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 o – net ปีการศึกษา 256๒ ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ ๔๓.๔๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 3๘.๑๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๓๗.๖๒  
กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ร้อยละ ๒๙.๕๒   
รวมทั้ง  4 กลุ่มสาระ  ร้อยละ ๓๙.๙๓ 
 ล าดับที ่๕๘ ของ สพป.สงขลา เขต  ๒  
๕. นักเรียน ป. ๑  มีผลการทดสอบระดับชาติ 
RT ปีการศึกษา 256๒ ดังนี้ 
การอ่านออกเสียงร้อยละ  ๓๘.๘๕ 



 

การอ่านรู้เรื่อง   ร้อยละ ๕๓.๐๙ 
รวมทั้ง  ๒ ด้าน  ร้อยละ  ๔๕. ๙๗ 

๖.ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

๖.ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

๗. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนพึงพอใจใน
โครงการ 

5.ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อย
ละ 9๔.๐0 

๘.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 
70 
 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
7๗.๑๐ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
7๔.๖๙ 
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๑๓ 
4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 
7๕.๐7 

5.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 
7๕.๗๕ 

๖.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 
7๓.๕๘ 

๗.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
7๐.๙๗ 
๘.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
7๑.๓๔ 



 

๙.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
7๗.๘5 
๑๐.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
7๐.6๖ 
1๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1   มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
7๕.๑๖ 
1๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2   มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
๖๙.๘๐ 
1๓.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
๗๙.๐๐ 
1๔.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 10 กลุ่มสาระ เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
71.05 
รวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 -6 ทั้ง 10 กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 74.94 

 
๙.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5  มีผลการ
ทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง  สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5  มีผลการ
ทดสอบมาตรฐานกลาง (LAS) สูงขึ้น 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีผลการทดสอบ
มาตรฐานกลาง (LAS) ในกลุ่มสาระภาษาไทย ร้อย
ละ 
55.29  สูงกว่าปีการศึกษา 2559  มีค่าพัฒนา 
+6.05 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลการทดสอบ
มาตรฐานกลาง (LAS)  
กลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ41.04  สูงกว่าปี
การศึกษา 2559  มีค่าพัฒนา +0.05 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ 42.97 สูงกว่าปี
การศึกษา 2559 มีค่าพัฒนา +2.8  
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 33.50  ลดลง -



 

 
 
 
 

11.28  
 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลการทดสอบ
มาตรฐานกลาง (LAS)  
กลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 51.38 มีค่าพัฒนา 
+2.6 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ 57.88 มีค่าพัฒนา 
+26.44 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 50.03 มีค่าพัฒนา 
+11.7 
 

8. ปัญหา/อปุสรรค 
 1 . งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมมีไม่เพียงพอ 
9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. ควรเพิ่มงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการให้มากกว่าเดิม 
 2. ควรมีการอบรมครูในการจัดท าเอกสารหลักฐานแบบประเมินต่าง ๆ (ปพ.) เพ่ือให้การจัดท า
เอกสาร (ปพ.) มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

  (ลงชื่อ)………………… ……………ผู้รายงาน 
                 ( นางสุไหรหนับ  หะยีเตะ) 
 
        (ลงชื่อ)…………………………… หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 
       (นางจินตนา  บุญรัตน์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 



 

ผลการประเมินโครงการวดัผลประเมนิผล 
แผนงานบริหารงานวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระยะเวลาท่ีประเมิน วนัท่ี ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๓ ถึงวนัท่ี ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ นางสไุหรหนับ   หะยีเตะ 

 
ข้อ 

 

ประเมินรายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

   ดีมาก  ร้อยละ ปานกลาง    ร้อยละ ปรับปรุง   ร้อยละ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 
 

7 
 

8 
 
 

9 
 

10 

ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของระเบียบการวัดผลประเมินผล 
ครูมีการวัดผลที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ระดับชั้นเรียน 
ครูมีการพัฒนาปรับปรุงข้อสอบในการวัดผล
อย่างต่อเนื่อง 
มีการรายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครอง
นักเรียน 
ส่งเอกสารหลักฐานตามเวลาที่ก าหนด 
ความเหมาะสมของแบบประเมินหลักฐานทาง
การศึกษาและแบบ ปพ. ต่าง ๆ 
วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และกิจกรรมการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบการวัดผลประเมินผล
ของสถานศึกษา 
การด าเนินงาน/โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
อย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอน 

29 
 

๒5 
 

24 
 

30 
 

๒8 
27 

 
30 

 
30 

 
 

30 
 

26 

96.67 
 

83.33 
 

80.00 
 

100 
 

93.33 
90.00 

 
100 

 
100 

 
 

100 
 

86.67 

1 
 

5 
 

6 
 
- 
 

2 
3 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

4 

0.33 
 

16.67 
 

20.00 
 
- 
 

6.67 
10.00 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 

13.33 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 เฉลี่ยรอ้ยละ ๙3.00 7.00 - 

 

สรปุผลการประเมิน แหล่งข้อมลู(กลุ่มผู้ประเมิน) 
ได ้ ๘๐-๑๐๐  คะแนน  หมายถงึ  ดมีาก 
ได ้ ๕๐-๗๙    คะแนน  หมายถงึ  ปานกลาง 
ได ้  ๐-๔๙     คะแนน  หมายถงึ  น้อย 

  นกัเรยีน    จ านวน   -   ตวัอยา่ง/ระดบั 
  คร ู          จ านวน ๓๐ ตวัอยา่ง/ระดบั ดีมาก 
  ผูป้กครอง  จ านวน   -   ตวัอยา่ง/ระดบั 

 

 

 



 

สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการวัดผลประเมินผล ประจ าปีการศึกษา 25๖๒ มีครู 
และบุคลากร ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 3๐ คน จากตารางพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีเท่ากัน 4 ข้อ คือ ข้อ 4 , 7 , 8   และข้อที่ 9 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ ข้อที่ 1 ครูมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของระเบียบการวัดผลประเมินผล  ร้อยละ ๙๖.๖๗  รองลงมาคือ ข้อที่ 
5  ส่งเอกสารหลักฐานตามเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 93.33  รองลงมาคือข้อที่ 6 ความเหมาะสมของแบบ
ประเมินหลักฐานทางการศึกษาและแบบ ปพ. ต่าง ๆ ร้อยละ  ๙๐.๐๐  รองลงมาคือข้อที่  10  ครูน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ 86.67   รองลงมาคือข้อที่  2  ครูมีการ
วัดผลที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน  ร้อยละ 83.33   ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือข้อ
ที่ 3 ครูมีการพัฒนาปรับปรุงข้อสอบในการวัดผลอย่างต่อเนื่อง    เมื่อคิดโดยภาพรวม จะพบว่า โครงการ
วัดผลประเมินผล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีครู และบุคลากร ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๙0.00 ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 

ภาพกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนนิงานโครงการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
1. ชือ่โครงการ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
   
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนารอบด้านทั้งทางด้านสมอง ด้านจิตใจ ด้านฝึกฝีมือ ด้านสุขภาพ  
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
          2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมี
ความสุขกับการเรียน  
 

3. ผลการด าเนนิงานตามเปา้หมาย 
 

 

 
4. กจิกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 
 

แผน / โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
1. ประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน 1. ได้ด าเนินการประชุมชี้แจงโครงการ/แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. วางแผนและจัดท าปฏิทิน ๒. มีการวางแผนและจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
       ๓.1 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้    
บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
      ๓.2 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

๓. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

 

แผน / โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
ผลผลิต (Outputs) 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนารอบด้านทั้งทางด้าน
สมอง ด้านจิตใจ ด้านฝึกฝีมือ ด้านสุขภาพ มากขึ้น 

3.1  ผลผลิต (Output 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้านทั้งทางด้าน
สมอง ด้านจิตใจ ด้านฝึกฝีมือ ด้านสุขภาพ มากขึ้น 

ผลลัพธ ์(Outcomes) 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ มากขึ้น     

3.2 ผลลพัธ ์(Outcome 
1. นักเรียนสามารถ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
มากขึ้น 

๒. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 

2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความสนใจและความ
ถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียน
เพ่ิมข้ึน 

๓. ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีพึงพอใจใน
กิจกรรมระดับดีขึ้นไป      

3. ร้อยละ ๙๐ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป 



 

แผน / โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
       ๓.3 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
       ๓.4 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
      ๓.5 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
     ๓.6 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

 

๔.นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน ๔. มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน  

๕. สรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน ๕.มีการสรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
5. งบประมาณทีใ่ช้     

   
  งบประมาณตามโครงการ    ๑,๐๐๐ บาท 
  งบประมาณจ่ายจริง               ๑,๐๐๐ บาท 
  สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน    -        บาท 
 
 
 

แผน / โครงการทีก่ าหนด งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร งบประมาณที่ใชจ้รงิ 
๑. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บูรณาการ 4 H 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

๒๐๐ ๒๐๐ 

๒. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บูรณาการ 4 H 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

๒๐๐ ๒๐๐ 

๓. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บูรณาการ 4 H 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๒๐๐ ๒๐๐ 

๔. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บูรณาการ 4 H 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๕. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บูรณาการ 4 H 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๖. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บูรณาการ 4 H 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๒๐๐ ๒๐๐ 



 

6. ระยะเวลาในการด าเนนิกจิกรรม/โครงการ 
กิจกรรม เวลาทีก่ าหนด เวลาทีด่ าเนนิการจรงิ 

1. ประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน เม.ย. ๖๒ เม.ย. ๖๒ 

๒. วางแผนและจัดท าปฏิทิน เม.ย. ๖๒ เม.ย. ๖๒ 

๓. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
       ๓.1 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้    
บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
      ๓.2 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
       ๓.3 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
       ๓.4 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
      ๓.5 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
     ๓.6 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
บูรณาการ 4 H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

พ.ค.62 - มี.ค.63 พ.ค.62 - มี.ค.63 

๔.นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน พ.ค.62 - มี.ค.63 พ.ค.62 - มี.ค.63 
๕. สรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค.63 มี.ค.63 

 

 
7. ผลส าเรจ็ทีไ่ดร้บัจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 
ผลผลิต (Outputs) 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนารอบด้านทั้งทางด้าน
สมอง ด้านจิตใจ ด้านฝึกฝีมือ ด้านสุขภาพ มากขึ้น 

3.1  ผลผลิต (Output) 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้านทั้งทางด้าน
สมอง ด้านจิตใจ ด้านฝึกฝีมือ ด้านสุขภาพ มากขึ้น 

ผลลัพธ ์(Outcomes) 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ มากขึ้น 

3.2 ผลลพัธ ์(Outcome) 
1. นักเรียนสามารถ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
มากขึ้น 

๒. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 

2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความสนใจและความ
ถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียน
เพ่ิมข้ึน 



 

๘. ปัญหา/อปุสรรค   
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

๙. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
 
           ลงชื่อ                      ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

             (นางสุนันทา   พรหมอินทร์) 
 
 
        ลงชื่อ         หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ 
                          (นางจินตนา    บุญรัตน์) 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 
๓. ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีพึงพอใจใน
กิจกรรมระดับดีขึ้นไป      

3. ร้อยละ ๙๐ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป 



 

ผลการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้  แผนงานบรหิารงานวชิาการ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางสุนนัทา  พรหมอนิทร์ 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ  

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

พอใช้ 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1. ดา้นทรัพยากรที่ใช ้      
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ    √  
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง     √ 
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /
โครงการ 

    √ 

   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/
โครงการ 

   √  

   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน/ 
โครงการ 

    √ 

2. ประเมนิกระบวนการด าเนนิงานตามกระบวนการ      
   2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนิน
โครงการ 

    √ 

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนิน
โครงการ 

    √ 

   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผล
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

    √ 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการมีการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

    √ 

3. ประเมนิผลการด าเนนิงาน      
    3.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้
มากน้อยเพียงใด 

   √  

    3.2  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชงิคณุภาพที่
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

   √  

    3.3  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชงิปริมาณที่
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

    √ 

รวม    16 40 
คา่เฉลีย่  4.67 
รอ้ยละ 93.40 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.67  คิดเป็นร้อยละ 93.40  ระดับดีมาก 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนนิงานโครงการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑. ชือ่โครงการ  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. วตัถปุระสงค ์
        เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ผลการด าเนนิงานตามเปา้หมาย 

 
4. กจิกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 

แผน / โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
1. ประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน 1. ได้ด าเนินการประชุมชี้แจงโครงการ/แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. วางแผนและจัดท าปฏิทิน ๒. มีการวางแผนและจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
    ๓.1 กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ติดต่อประสานงานวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จัดท าทะเบียนประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียน 
 

๓.2 กิจกรรมน านักเรียนไปแหล่งเรียนรู้  
- ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ 

                                                                        
๓.1 ได้มีการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบฟอร์ม 
- ติดต่อประสานงานและจัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

๓.๒ ไดต้ิดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้  
(โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ อ าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา) 

๔. นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน ๔. ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ก ากับและติดตาม
งานทุกระยะ 

แผน / โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
ผลผลิต (Outputs) 
 ๑. ร้อยละ 100 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

ผลผลิต (Output) 
ไม่สามารถด าเนินการได้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ  
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละ 100 นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
2. ร้อยละ 100 นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น         

ผลลัพธ ์(Outcome) 
ไม่สามารถด าเนินการได้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ  
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

แผน / โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
๕. ประเมินผล/สรุปผลและรายงานผล ๕. ไม่สามารถด าเนินการได้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
5. งบประมาณทีใ่ช้     

   
  งบประมาณตามโครงการ    ๗7,455  บาท 
  งบประมาณจ่ายจริง                      -     บาท 
  สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน   ๗7,455  บาท 
6. ระยะเวลาในการด าเนนิกจิกรรม/โครงการ 

กิจกรรม เวลาทีก่ าหนด เวลาทีด่ าเนนิการจรงิ 
1. ประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน เม.ย. ๖๒ เม.ย. ๖๒ 

๒. วางแผนและจัดท าปฏิทิน เม.ย. ๖๒ เม.ย. ๖๒ 

3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
    ๓.1 กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         - ส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         - ติดต่อประสานงานวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         - จัดท าทะเบียนประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         - เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับ
นักเรียน    

 
พ.ค. 62 – ก.พ. 63 

 
 
 
 

 
พ.ค. 62 – ก.พ. 63 

 

๓.2 กิจกรรมน านักเรียนไปแหล่งเรียนรู้  
          - ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ 

 
มี.ค. 63 

 
มี.ค. 63 

๔. นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน มี.ค. 63 มี.ค. 63 
๕. ประเมินผล/สรุปผลและรายงานผล มี.ค. 63 ไม่สามารถด าเนินการได้ 

แผน / โครงการทีก่ าหนด งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร งบประมาณที่ใชจ้รงิ 
ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

1. กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      - ส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      - ติดต่อประสานงานวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      - จัดท าทะเบียนประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      - เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียน 
2. กิจกรรมน านักเรียนไปแหล่งเรียนรู้  
      - ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

๗7,455 

 
 
 
 

 
- 



 

7. ผลส าเรจ็ทีไ่ดร้บัจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 

 

๘. ปัญหา/อปุสรรค 

๙. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
 
 
        ลงชื่อ                      ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

            (นางสุนันทา   พรหมอินทร์) 
 
       ลงชื่อ          หวัหน้าฝ่ายงานบริหารวชิาการ 
                        (นางจินตนา    บุญรัตน์) 
                          

 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 
ผลผลิต (Outputs) 
 ๑. ร้อยละ 100 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

ผลผลิต (Output) 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและใน
ก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละ 100 นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
2. ร้อยละ 100 นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น         

ผลลัพธ ์(Outcome) 
ไม่สามารถด าเนินการได้ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและใน
ก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาใน
สังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                   รอบ 6  เดือน (ต.ค. – มีค..)       รอบ 6 เดือน (เมย. – กย.)     

1. ชื่อโครงการ  วิจัยชั้นเรียน 
                  โครงการที่โรงเรียนด าเนินการเอง 
          โครงการที่หน่วยงานอื่นจัด และโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม 

2. วตัถปุระสงค ์  
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒.๒. เพ่ือน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  

3. เป้าหมาย (ถา้มี) 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนนิงาน 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดท ารายงาน

การวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ปีการศึกษาละ 

๑ เรื่อง 

1.ครูทุกคนได้ ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดท ารายงาน

การวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ปีการศึกษาละ 

๑ เรื่อง  

2.ครรู้อยละ ๑๐๐ น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้

ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียน 

2.ครทูุกคนได้ น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้

ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียน 

4. กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน เชน่ การอบรม   ศึกษาดงูาน การเขา้คา่ย อืน่ ๆ  ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนนิงาน 

1. ประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน 
2. วางแผนและจัดท าปฏิทิน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

       ๓.๑ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องวิจัย
ชั้นเรียน 
       ๓.๒ ทุกกลุ่มสาระฯด าเนินการจัดท าวิจัยชั้น
เรียน 
๔. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
๕.สรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน 

1. มีการประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน 
2. มีการวางแผนและจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

       ๓.๑ มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องวิจัยชั้นเรียน 
       ๓.๒ ครูทุกกลุ่มสาระฯด าเนินการจัดท าวิจัย
ชั้นเรียน   
๔. มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน  
๕.มีการสรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ.....................๕00........................  บาท 

 
 



 

 งบประมาณจ่ายจริง  ..............................๕๐๐............................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน …...............-...………………. บาท 

6. ระยะเวลาการด าเนนิกิจกรรม/โครงการ (ระบวุนั/เดอืน/ป)ี 

กิจกรรม 
เวลาทีก่ าหนดในการ

ด าเนนิกจิกรรม 
เวลาทีด่ าเนนิการจรงิ

ตามกจิกรรม 
1. ประชุม/วางแผนแต่งตั้งคณะท างาน 
2. วางแผนและจัดท าปฏิทิน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

       ๓.๑ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
วิจัยชั้นเรียน 
       ๓.๒ ทุกกลุ่มสาระฯด าเนินการจัดท าวิจัยชั้น
เรียน 
๔. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
๕.สรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน 

เม.ย.๖๒ 
เม.ย.๖๒ 

 
พ.ค.๖๒ 

 
มี.ค.๖๓ 

 
 

ต.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 

 
 

เม.ย.๖๒ 
เม.ย.๖๒ 

 
พ.ค.๖๒ 

 
มี.ค.๖๓ 

 
ต.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 

มี.ค.๖๓ 

7.  ผลส าเรจ็ที่ไดร้บัจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 

1.  ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยชั้นเรียน 
 2.  ครูได้คิดค้น   และทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ   
ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.  ครูแก้ปัญหาของนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ
โดยใช้วิจัยชั้นเรียน 
 
 

1.  ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยชั้นเรียน 
2.  ครูคิดค้น   และทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ  ใน
พัฒนาการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ 
3.  ครูสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนที่ตนเอง
รับผิดชอบโดยใช้วิจัยชั้นเรียน 
 

8. ปัญหา/อปุสรรค 
    ไม่มี 

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ไม่มี 
            (ลงชื่อ)                              ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                           ( นางนงนภัส  นุ้ยสุข ) 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินโครงการวิจยัชัน้เรียน 
แผนงานบริหารงานวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระยะเวลาท่ีประเมิน วนัท่ี ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๒ ถึงวนัท่ี 25 มีนาคม ๒๕๖๓ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ นางนงนภสั  นุ้ยสขุ 

 
ข้อ 

 
ประเมินรายการ 

ระดบัความพึงพอใจ 
   ดีมาก 
(จ านวนคน) 

 
  ร้อยละ 

 ปานกลาง
(จ านวนคน) 

 ร้อยละ   ปรบัปรงุ
(จ านวนคน) 

  ร้อยละ 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
 

7 
8 

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
โครงการมีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมซ่ึงเกิดจาก 
สภาพปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริงของโรงเรียน 
อุปกรณ์ในการจัดกจิกรรมมีคุณภาพและเพียงพอ 
เกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนและน าไปใช้ในชีวิตได้ 
คณะท างานโครงการมีความตั้งใจและมปีระสิทธิภาพ 
โครงการนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนส่งผลถึงสถานศึกษาและชุมชน 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
อยากให้มีโครงการนี้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

28 
30 

 
28 
29 
30 
30 

 
29 
30 

93.33 
100 

 
93.33 
96.67 
100 
100 

 
96.67 
100 

2 
- 
 

2 
1 
- 
- 
 

1 
- 

6.67 
- 
 

6.67 
3.33 

- 
- 
 

3.33 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 เฉลีย่รอ้ยละ 85.83 14.17  
 

สรปุผลการประเมิน แหล่งข้อมลู(กลุ่มผู้ประเมิน) 
ได ้ 80-100    คะแนน  หมายถงึ  ดมีาก 
ได ้ 50-79    คะแนน  หมายถงึ  ปานกลาง 
ได ้  0-49     คะแนน  หมายถงึ  น้อย 

  นกัเรยีน    จ านวน   -  ตวัอยา่ง/ระดบั 
  คร ู          จ านวน 30 ตวัอยา่ง/ระดบั ดีมาก 
  ผูป้กครอง  จ านวน   -  ตวัอยา่ง/ระดบั 

 

 สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการวิจัยชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 256๒ มีครู และ
บุคลากร ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 30 คน จากตารางพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด มี
เท่ากัน 4 ข้อ คือ ข้อที ่2 โครงการมีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมซึ่งเกิดจากสภาพปัญหา/ความต้องการ
อย่างแท้จริงของโรงเรียน  ข้อที่ 5 คณะท างานโครงการมีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ ข้อที่ 6 โครงการนี้
จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลถึงสถานศึกษาและชุมชน  ข้อที่ 8 อยากให้มี
โครงการนี้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อคือ ข้อที่ 4 เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนและน าไปใช้ในชีวิตได้และข้อที่ 7 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.67  ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อคือ ข้อที่ 1 มี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน และ ข้อที่ 3 อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีคุณภาพและเพียงพอ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ  93.33 เมื่อคิดโดย 
ภาพรวม จะพบว่า โครงการวิจัยชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 256๒ ในครั้งนี้ มีครู และบุคลากร ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.83 ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
      ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ( นางนงนภัส  นุ้ยสุข  ) 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

1. ชือ่โครงการ  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
 
2. วตัถปุระสงค ์  

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ครู มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (Active Learning) 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอน ได้จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แบบเชิงรุก 

(Active Learning) 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๒.5 เพ่ือยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
 

แผน/โครงการที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
ผลผลิต  
     1. ครูได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้  แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 

     1. ครูร้อยละ 100  ได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้  แบบเชิงรุก ( Active 
Learning) 

      2.ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

      2 .ครู ร้อยละ 90 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้ วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

       3. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

      3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
     ๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก 
 (Active Learning) 

     ๑. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 

      ๒.  ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

      ๒.  ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

      3.  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดของและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

      3.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะกระบวนการคิดของและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

    ๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนระดับดี      ๔. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน
ระดับดี 

 
 



 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ ผลการด าเนนิงาน 

1. จัดท าโครงการ เสนอโครงการ เม.ย. 25๖2 นางยามีล๊ะ  ยา
ชะรัด  

ด าเนินการแล้ว 

2.ประชุมวางแผนคณะท างาน/
วางแผนการจัดกิจกรรม 

พ.ค. 2562 ฝ่ายวิชการ,
หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

ด าเนินการแล้ว 

3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
     3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มสาระ (Lesson 
Study) 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูผู้สอน ด าเนินการแล้ว 

     3.2 กิจกรรมร่วมกันผลิตสื่อ
ในกลุ่มสาระ  

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูผู้สอน ด าเนินการแล้ว 

     3.3 กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูผู้สอน ด าเนินการแล้ว 

     3.4 กิจกรรมเปิดชั้นเรียน
กลุ่มสาระเดียวกัน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูผู้สอน ด าเนินการแล้ว 

4.วิเคราะห์ /สรุปผลการจัดท า
โครงการ 

มี.ค. 2563 
นางยามีล๊ะ  ยา
ชะรัด 

ด าเนินการแล้ว 

5.รายงานผลการจัดท าโครงการ มี.ค. 2563 
 นางยามีล๊ะ  ยา
ชะรัด 

ด าเนินการแล้ว 

รวมทัง้สิน้    
                       หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน  
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 ผลผลิต (Outputs)  
     1 .  ครู ได้ รั บการส่ ง เสริ มการจั ดการ เ รี ยนรู้  ด้ ว ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (Active Learning) 

     1. ครูร้อยละ 100  ได้รับการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก 
(Active Learning) 

     2.ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

      2.ครูร้อยละ 90 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 

      3.ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

       3.ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

     4. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

      4. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้ฝึกทักษะกระบวนการ
คิดและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
     ๑.ครูมีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้  แบบเชิ งรุก  ( Active 
Learning) 

     ๑. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ
เชิงรุก (Active Learning) 

      ๒. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active Learning) 

      ๒.  ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 

      3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดของและเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

      3.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะกระบวนการคิด
ของและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

     ๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนระดับดี      ๔. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึนระดับดี 

6. ปัญหา/อุปสรรค/จุดเด่น 
   7.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มีบางช่วงขาดหายไป เนื่องจากภาระ
งานครูผู้สอนมาก 
     7.2 วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับท าสื่อการสอนมีน้อย  
 
 



 

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 8..1 ครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
    8.2 ครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือท าสื่อให้แก่ครูผู้สอนตั้งแต่เริ่มเปิดภาคเรียน 
 
 
 
       (ลงชื่อ)……………………… ……………..ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                          (นางยามีล๊ะ  ยาชะรัด ) 
 
         (ลงชื่อ) …………….............…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                          (นายเกษม  ตะลุง) 
 
        (ลงชื่อ)…………………………………..    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
              (นางจินตนา  บุญรัตน์) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

กลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
 

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
      ระดับ  5 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด 
    ระดับ  4 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมาก 
    ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจปานกลาง 
    ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจน้อย 
    ระดับ  1 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ  

  x  

ร้อย
ละ 

ผลการ

ประเมิน 5 4 3 2 1 

1 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

17 11 2 0 0 4.50 90 ดีมาก 

2 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียน
กล้าคิด กล้าแสดงออก 

13 12 5 0 0 4.27 85.4 ดี 

3 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 

13 15 2 0 0 4.37 87.4 ดี 

4 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

14 10 6 0 0 4.27 85.4 ดี 

5 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
พัฒนาตนเอง 

12 13 5 0 0 4.23 84.6 ดี 

6 เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดในครั้งต่อไป 16 11 3 0 0 4.43 88.6 ดี 

เฉลี่ย 4.34 86.9 ดี 

 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 รอบ ๖  เดือน (ต.ค. – มีค..)       รอบ ๖ เดือน ( เม.ย. – ก.ย. ) 
 
๑. ชือ่โครงการ  พัฒนาทักษะกระบวนการฝึกทักษะการคัดลายมือ 

                   โครงการที่โรงเรียนด าเนินการเอง 

          โครงการที่หน่วยงานอื่นจัด และโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม 

๒.  วตัถปุระสงค์  
๒.๑   เพ่ือให้คร ู– นักเรียนตระหนักในความส าคัญของลายมือ   และส่งเสริมการคัดลายมืออย่าง

ต่อเนื่อง 
             ๒.๒    เพ่ือให้นักเรียนฝึกและพัฒนาลายมือ   ตามความพร้อมและเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง 
             ๒.๓   เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการคัดลายมือให้เป็นที่ปรากฏเป็น
การสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและโรงเรียน 
 
๓. เป้าหมาย (ถา้มี) 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนนิงาน 
๓.๑  ผลผลติ (Outputs) 
     ๓.๑.๑ ครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑/๑ – ๑/๓ ทุกคนตระหนักในความส าคัญของ
ลายมือ   และส่งเสริมการคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง 
     ๓.๑.๒  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/
๑ – ๑/๓  ทุกคน ฝึกและพัฒนาลายมือ   ตาม
ความพร้อมและเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง 
     ๓.๑.๓ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
– ๑/๓ ทุกคน  ได้แสดงความสามารถด้านการคัด
ลายมือให้เป็นที่ปรากฏเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่
ตนเองและโรงเรียน 
 
 
 
๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      ๓.๒.๑ ครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ทุกคนมีความตระหนักเห็น
ความส าคัญของลายมือ    และส่งเสริมการคัด
ลายมืออย่างต่อเนื่อง 

๓.๒.๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 

 

๑. ครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ ๑/๑ – ๑/๓ ร้อยละ ๑๐๐ ตระหนักใน
ความส าคัญของลายมือ    และส่งเสริมการคัด
ลายมืออย่างต่อเนื่อง 
       ๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑/๑ –   
๑/๓   ร้อยละ  ๘๐ ฝึกและพัฒนาลายมือ   ตาม
ความพร้อมและเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง 
       ๓ .นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ – 
๑/๓  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้แสดงความสามารถด้านการ
คัดลายมือให้เป็นที่ปรากฏเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ตนเองและโรงเรียน 
 

๑. ครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ ๑/๑ – ๑/๓ ร้อยละ ๑๐๐ตระหนักใน
ความส าคัญของลายมือ   และส่งเสริมการคัด
ลายมืออย่างต่อเนื่อง 
       ๒.    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
– ๑/๓  ร้อยละ  ๘๐ ฝึกและพัฒนาลายมือ   ตาม



 

– ๑/๓ ทุกคน  ได้รับการฝึกและพัฒนา
ลายมือ   ตามความพร้อมและเต็มศักยภาพอย่าง
ทั่วถึง 

๓.๒.๓ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
– ๑/๓ ทุกคนได้พัฒนาและแสดงความสามารถด้าน
การคัดลายมือให้เป็นที่ปรากฏเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ตนเองและโรงเรียน 

ความพร้อมและเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง 
          ๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
– ๑/๓  ร้อยละ  ๘๐ ได้แสดงความสามารถด้าน
การคัดลายมือให้เป็นที่ปรากฏเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ตนเองและโรงเรียน 

๔. กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน เชน่ การอบรม   ศึกษาดงูาน การเขา้คา่ย อืน่ ๆ  ฯลฯ 

 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนนิงาน 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ    จากการด าเนินงานตามโครงการมีผลการ
ประเมินจากความพึงพอใจ คิด เป็นร้อยละ 
๘๖.๖๖  ซึ่งอยู่ในระดับ  ดีมาก  เพราะการจัด
กิจกรรมท าให้นักเรียนมีความตระหนักเห็น
ความส าคัญของลายมือ   และส่งเสริมการคัด
ลายมืออย่างต่อเนื่อง  ได้รับการฝึกและพัฒนา
ลายมือ   ตามความพร้อมและเต็มศักยภาพอย่าง
ทั่วถึงและได้พัฒนาและแสดงความสามารถด้าน
การคัดลายมือให้เป็นที่ปรากฏเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ตนเองและโรงเรียน 

๒.ประชุมชี้แจงโครงการ /สร้างความตระหนัก 
๓. แต่งตั้งคณะท างาน 
๔. ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวางแผนการท างาน 
๕. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
     ๕.๑ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคัดลายมือ 
       ๕.๑.๑ กิจกรรมฝึกทักษะการคัดลายมือตาม
แบบอักษรต่างๆตามเอกสาร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ ก่อนเรียนวิชา
ภาษาไทยทุกคาบ 
       ๕.๑.๒ กิจกรรมประกวดการคัด “  ลายมืองาม
ตามแบบไทย ”  โดยจัดภาคเรียนละ ๑  ครั้ง  มีการ
คัดเลือกของแต่ละห้องเรียน 

 

๖.นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน  

๗. สรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน  

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ                                 ๒๐๐๐     บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง                                           ๙๐๐        บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้   จ านวน       ๑๑๐๐       บาท 
 

 

 



 

๖. ระยะเวลาการด าเนนิกิจกรรม/โครงการ (ระบวุนั/เดอืน/ป)ี 

 

กิจกรรม 
เวลาทีก่ าหนดในการด าเนิน

กิจกรรม 
เวลาทีด่ าเนนิการจรงิตาม

กิจกรรม 
๑.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคัดลายมือ พ.ค.๖๒ – ก.พ.๖๓ พ.ค.๖๒ – ก.พ.๖๓ 
๒.กิจกรรมฝึกทักษะการคัดลายมือตามแบบอักษร
ต่างๆตามเอกสาร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ก่อนเรียนวิชา
ภาษาไทยทุกคาบ 

พ.ค.๖๒ – มี.ค. ๖๓ ๑๕  มี.ค. ๖๓ 

๓.กิจกรรมประกวดการคัด “  ลายมืองามตามแบบ
ไทย ”  โดยจัดภาคเรียนละ ๑  ครั้ง  มีการคัดเลือก
ของแต่ละห้องเรียน 

พ.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

๗.  ผลส าเรจ็ที่ไดร้บัจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 

 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 

ผลผลิต (Outputs) 
     ๕.๑.๑ ครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ ทุกคนตระหนักในความส าคัญ
ของลายมือ   และส่งเสริมการคัดลายมืออย่าง
ต่อเนื่อง 
    ๕.๑.๒   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/
๑ – ๑/๓ ทุกคน  ฝึกและพัฒนาลายมือ   ตาม
ความพร้อมและเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง 
     ๕.๑.๓   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑/๑ – ๑/๓ ทุกคน  ได้แสดงความสามารถด้าน
การคัดลายมือให้ เป็นที่ปรากฏเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ตนเองและโรงเรียน 
๕.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๕.๒.๑  ครูและนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ทุกคนมีความ
ตระหนักเห็นความส าคัญของลายมือ    และ
ส่งเสริมการคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง 
        ๕.๒.๒  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑/๑ – ๑/๓ ทุกคน  ได้รับการฝึกและพัฒนา

๑. ร้อยละ ๘๕  ของครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ทุกคนตระหนักในความส าคัญของ
ลายมือ   และส่งเสริมการคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง 
๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ร้อยละ 
๘๕ ได้ฝึกและพัฒนาลายมือ   ตามความพร้อมและเต็ม
ศักยภาพอย่างทั่วถึง 
 ๓.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ร้อยละ 
๘๕  ได้แสดงความสามารถด้านการคัดลายมือให้เป็นที่
ปรากฏเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและโรงเรียน 
 
 
 



 

ลายมือ   ตามความพร้อมและเต็มศักยภาพอย่าง
ทัว่ถึง 
        ๕.๒.๓  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑/๑–๑/๓ทุกคนได้พัฒนาและแสดงความสามารถ
ด้านการคัดลายมือให้เป็นที่ปรากฏเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ตนเองและโรงเรียน 
 
๘. ปัญหา/อปุสรรค 
 จดุเดน่ 
 ๑. นักเรียนมีความพอใจเห็นความส าคัญของทักษะการเขียน  รู้จักพัฒนาตนเอง  ฝึกฝนทักษะการ
เขียนให้ดีขึ้นตามล าดับเป็นทีน่าพอใจ  มีสมาธิมากขึ้น 
 ๒. นักเรียนท างานเรียบร้อย  ลายมือสวยขึ้น  มีการเว้นวรรค  ตัวหนังสือตรงขึ้นและตัวหนังสือเท่ากัน 
  
จดุทีค่วรพฒันา 

๑. นักเรียนใช้เวลาในการคัดลายมือมากเกินก าหนด   
๒. นักเรียนไม่ชอบการเขียนคัดลายมือเนื่องจากเขียนแล้วมีอาการปวดเมื่อย 
๓. นักเรียนเขียนและลบบ่อยจึงท าให้การคัดลายมือไม่สะอาดเรียบร้อย 
๔. เขียนตัวอักษรไม่ชัดเจน ทั้งนี้เพราะเขียนหนังสือหัวบอดบ้าง หยักส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวอักษรผิด

ไปบ้าง เขียนอักษรผิดขนาดบ้าง เขียนลายมือติดกันบ้าง จึงท าให้ตัวอักษรบางตัวคล้ายกัน ไม่ทราบ
ว่าผู้เขียนมีเจตนาเป็นตัวอะไรกันแน่ 

๕. วางเครื่องหมายและสระผิดที่ เช่น ไม้หันอากาศ (    ั  ) ไม้ไต่คู้  เครื่องหมายและสระที่อยู่ข้างบน
หรือข้างล่างตัวพยัญชนะ ต้องเขียนให้อยู่ในแนวเดียวกับเส้นหลังของพยัญชนะ 

๖.  เขียนลายมือไม่สม่ าเสมอ โย้มาข้างหน้าบ้าง โย้ไปข้างหลังบ้างท าให้อ่านเข้าใจยาก 

๙. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ๑. ควรฝึกการคัดลายมือโดยการจับเวลาจากมากและลดน้อยไปเรื่อยๆ 
 ๒. ให้นักเรียนฝึกคัดข้อความตามความสนใจของตนเองก่อนแล้วค่อยเริ่มมากข้ึนเรื่อยๆ 
 ๓. ควรมีการฝึกสมาธิให้กับนักเรียนเพื่อไม่ให้เขียนผิด 
 
 
 
 
                    (ลงชื่อ)                          ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                         (นางยุพาพักตร์    แก้วงาม) 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะกระบวนการฝึกทักษะการคัดลายมอื 
แผนงานบริหารงานวชิาการ   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระยะเวลาที่ประเมนิวนัที ่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๓ 
ผูร้บัผดิชอบนางยุพาพกัตร ์   แกว้งาม 

ข้อ ประเมินรายการ ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 
(จ านวน

คน) 

ร้อยละ ปานกลาง
(จ านวน

คน) 

ร้อยละ ปรับปรุง
(จ านวน

คน) 

ร้อยละ 

๑ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ๒๘ ๙๓.๓๓ ๒ ๖.๖๗   
๒ โครงการมีการจัดกิจกรรมมีความ

เหมาะสมซึ่งเกิดจากสภาพปัญหา/ความ
ต้องการของอย่างแท้จริงของโรงเรียน 

๓๐ ๑๐๐     

๓ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีคุณภาพและ
เพียงพอเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒๙ ๙๖.๖๗ ๑ ๓.๓๓   

๔ โครงการนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลถึง
สถานศึกษาและชุมชน 

๒๙ ๙๖.๖๗ ๑ ๓.๓๓   

๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

๓๐ ๑๐๐     

๖ อยากให้มีโครงการนี้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓๐ ๑๐๐     

เฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๖๖ ๑๓.๓๔  

 

สรปุผลการประเมนิ แหล่งข้อมลู(กลุ่มผูป้ระเมนิ) 
๘๐ – ๑๐๐      คะแนน    หมายถึง   ดีมาก 
๕๐ -๗๙         คะแนน    หมายถึง   ปานกลาง 
๐ – ๔๙         คะแนน    หมายถึง    น้อย 

 นักเรียน     จ านวน   ๓๐  ตัวอย่าง/ระดับ 
 ครู            จ านวน     -  ตัวอย่าง/ระดับ 
 ผู้ปกครอง   จ านวน     -  ตัวอย่าง/ระดับ 
 

  

สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการฝึกทักษะการคัดลายมือ  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มีนักเรียน  ครูและบุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน  ๓๐ คน  
จากตารางพบว่า  ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  มีเท่ากับ  ๓  ข้อ  คือ  ข้อที่  ๒  โครงการมีการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสมซึ่งเกิดจากสภาพปัญหา/ความต้องการของอย่างแท้จริงของโรงเรียน    ข้อที่  ๕



 

ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม  ข้อที่  ๖ อยากให้มีโครงการนี้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐   รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ๒  ข้อคือ  ข้อที่  ๓ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมี
คุณภาพและเพียงพอเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้    ข้อที่  ๔  โครงการนี้จะ
ช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลถึงสถานศึกษาและชุมชน   มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  
๙๖.๖๗ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ  ข้อที่  ๑ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ  ๙๓.๓๓ เมื่อคิดโดยภาพรวม  จะพบว่าโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการฝึกทักษะการคัดลายมือ  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ในครั้งมีนักเรียน  ครูและบุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจ   
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๖.๖๖  ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  256๒ 

1.  ชือ่โครงการ  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

2.  วตัถปุระสงค์ 
 

2.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ภายในสถานศึกษา  
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลาการทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ในการ 

จัดการเรียนการสอนและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) ในการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
  2.4  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้สนองตอบความต้องการของครูและผู้เรียน 
 

3.  เปา้หมาย 
 

แผน/โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลผลติ(Outputs) 
 

1.  ครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐ 

1.  ร้อยละ ๑๐๐  ของคร ู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

   

สาเหตทุี่มกีารด าเนนิการต่ ากวา่เป้าหมาย เพราะ    ไม่มี 
 
 

4.  กจิกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 

แผน/โครงการทีก่ าหนด ผลการด าเนนิงาน 
 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครการเสนอขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บริหาร 
 

2. ประชุมชี้แจงโครงการ /สร้างความตระหนัก และ
แต่งตั้งคณะท างาน 

2.  ผู้รับผิดชอบโครการประชุมชี้แจงถึงหลักการและ
เหตุผลของการจัดท าโครงการฯต่อคณะครูและบุคลากร
เพ่ือสร้างความตระหนัก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างาน 
 

3. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 3.  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการท างานและจัดท า
ปฏิทินงาน 
 

4. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
     4.1 กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และส่งเสริม
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
 

4  ด าเนินกิจกรรมตามแผนงา 
   -  ย้ายห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์จากอาคาร ๒ ไปอยู่
อาคาร ๓ 
 
 



 

 
แผน/โครงการทีก่ าหนด 

 
ผลการด าเนนิงาน 

      ๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ     -  ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเข้าร่วม  การแข่งขันทักษะ
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

5. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 5.  มีการนิเทศติดตาม ติดตามทุกระยะ      
 

6. ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน   6.  แผนงานโครงการ ได้มีการประเมินผล วิเคราะห์ และ
สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาต่อยอด
ต่อไป 

 
5.  งบประมาณ 
 
 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนนิงาน   

 -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการ ติดตั้งตอมพิวเตอร์ 
 -   จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (เมาส์ คีบอร์ด) 

 

-  มีวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดท าและติดตั้งตอมพิวเตอร์  
-  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (เมาส์ คีบอร์ด) พร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
 

งบประมาณการใชจ้า่ย  ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวประถม จ านวน  ๔,๐๐๐.- บาท  
                     งบพัฒนาผู้เรียน จ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท 

     หมดตามแผนงานโครงการ 
 
 
 

6.  ระยะเวลาการด าเนนิกจิกรรม/โครงการ 
 
 

กิจกรรม 
เวลาทีก่ าหนดในการ

ด าเนนิกจิกรรม 
เวลาทีด่ าเนนิการจรงิ

ตามกจิกรรม 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ เมษายน  256๒ 

 
เมษายน  256๒ 

2. ประชุมชี้แจงโครงการ /สร้างความตระหนัก พฤษภาคม  256๒ 
 

พฤษภาคม  256๒ 

3. แต่งตั้งคณะท างาน พฤษภาคม  256๒ 
 

พฤษภาคม  256๒ 

4. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผน 
การด าเนินงาน 

พฤษภาคม  256๒ 
 

พฤษภาคม  256๒ 

5. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
     ๕.1 กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และส่งเสริม
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
     ๕.๒ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

16  พฤษภาคม  256๒ 
ถึง  มีนาคม  256๓ 

 
 
 
 

16  พฤษภาคม  256๒ 
ถึง  มีนาคม  256๓ 

 
 
 
 



 

 
 

กิจกรรม 
 

 

เวลาทีก่ าหนดในการ
ด าเนนิกจิกรรม 

 
เวลาทีด่ าเนนิการจรงิ

ตามกจิกรรม 
6. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 16  พฤษภาคม  256๒ 

ถึง  มีนาคม  256๓ 
 

16  พฤษภาคม  256๒ 
ถึง  มีนาคม  256๓ 

7. สรุป /ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  256๓ 
 

มีนาคม  256๓ 
 
 

7.   ผลส าเรจ็ที่ไดร้ับจากกจิกรรมการด าเนินงาน 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ผลการด าเนนิงาน 
ผลผลติ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้อง
คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนา 
๒. ร้อยละ 100  ของครูมีความรู้ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
๓. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการเรียนรู้ในวิชา
คอมพิวเตอร์ 
 

๑. สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยี ในห้องคอมพิวเตอร์ได้รับ
การพัฒนา 
๒. ครรู้อยละ 100  มีความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีได้
เป็นอย่างดเีพ่ิมขึ้น 
๓. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการเรียนรู้ในวิชา
คอมพิวเตอร์ 
 

ผลลัพธ ์
๑. ห้องคอมพิวเตอร์มีครุภัณฑ์พร้อมใช้งานสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ 
๒. ครทูุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
๓. นักเรียนทุกคน มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์และ
สามารถ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 

๑. ห้องคอมพิวเตอร์มีครุภัณฑ์พร้อมใช้งานสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ 
๒. ครทูุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน การสอน 
๓. นักเรียนทุกคน มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์และ
สามารถ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
        

 

8.  ปญัหาอปุสรรค     
       -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คับแคบ ท าให้เกิดความแออัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

-  มีกลิ่นอับในการใช้ห้องเรียน 
 

9.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข    
        -  ควรมีการขยับขยายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

 

 
    ลงชื่อ         ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางจินตนา     บุญรัตน์ ) 
 

 
ลงชื่อ         หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ 

      ( นางจินตนา     บุญรัตน์ ) 
 



 

ผลการประเมินผลโครงการ สง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ยสือ่เทคโนโลยทีางการศึกษา 
แผนงานบริหารงานวชิาการ  ประจ าปกีารศึกษา  2562 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางจินตนา   บญุรตัน ์
 

ข้อ รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ดมีาก 
(จ านวนคน) ร้อยละ ปานกลาง 

(จ านวนคน) ร้อยละ ปรบัปรงุ 
(จ านวนคน) 

ร้อยละ 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

9 
10 

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
โครงการมีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมซึ่งเกิด 
จากสภาพปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริงของโรงเรียน 
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีคุณภาพและเพียงพอ 
สถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม 
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและน าไปใช้ในชีวิตได้ 
ชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนโครงการ 
คณะท างานโครงการมีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ 
โครงการนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน  ส่งผลถึงสถานศึกษาและชุมชน 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
อยากให้มีโครงการนี้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

128 
122 

 
124 
130 
127 
118 
130 
130 

 
121 
123 

98.46 
93.84 

 
95.39 
100 

97.69 
90.77 
100 
100 

 
93.08 
94.62 

2 
6 
 

4 
- 
3 

12 
- 
- 
 

5 
7 

1.54 
4.61 

 
3.07 

- 
2.31 
9.23 

- 
- 
 

3.84 
5.38 

- 
2 

 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
 

4 
- 

 - 
1.54 

 
1.54 

- 
- 
- 
- 
- 
 

3.04 
- 

เฉลีย่รอ้ยละ 96.38 2.99 0.61 
 

สรปุผลการประเมนิ แหล่งข้อมลู (กลุ่มผูป้ระเมิน) 
ได้     80-100  คะแนน     หมายถึง   ดีมาก 
ได้     50-79    คะแนน     หมายถึง   ปานกลาง 
ได้      0-49    คะแนน      หมายถึง   น้อย 

  นักเรียน        จ านวน  50    ตัวอย่าง     ระดบั 
  ครู               จ านวน  30    ตัวอย่าง     ดมีาก         
  ผู้ปกครอง       จ านวน  50   ตัวอย่าง     

 

      
    สรุป   ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน  ครู และผู้ปกครอง ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 130 คน จาก
ตารางพบว่า  ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด มีเท่ากัน 3  ข้อคือ ข้อที่  4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม  ข้อ
ที่  7   คณะท างานโครงการมีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ และ ข้อที่ 8  โครงการนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ส่งผลถึงสถานศึกษาและชุมชน  เฉลี่ยร้อยละ  100 รองลงมาคือ   ข้อที่ 1   
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน เฉลี่ยร้อยละ 98.46 ข้อที่ 5  เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและน าไปใช้ในชีวิต
ได้ เฉลี่ยร้อยละ 97.69  ข้อที่ 3 อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีคุณภาพและเพียงพอ เฉลี่ยร้อยละ 95.39 ข้อที่ 
10 อยากให้มีโครงการนี้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 94.62 ข้อที่ 2 โครงการมีการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมซึ่งเกิดจากสภาพปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริงของโรงเรียน เฉลี่ยร้อยละ  93.84 ข้อที่ 9 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม  เฉลี่ยร้อยละ 93.08 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 
ข้อที่ 6 ชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนโครงการ เฉลี่ยร้อยละ 90.77 เมื่อคิดโดยภาพรวม จะพบว่า  
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่โรงเรียนดีประจ าต าบล    ประจ าปีการศึกษา  2561   ในครั้งนี้ นักเรียน  ครู และ
ผู้ปกครอง  ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  96.38    ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ  ดีมาก   
                ลงชื่อ ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 

 

 

 
 



 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

 



 

 


