
โรงเรียนตรงัรงัสฤษฎ ์อ ำเภอยำ่นตำขำว จงัหวดัตรงั 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำตรงั กระบ่ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
 

คำนำ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียน                   
ตรังรังสฤษฎ์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564  
 การจัดทำรายงานผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบัต ิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     
ของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ครั ้งนี ้ สำเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จึงขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้  
 
 

โรงเรียนตรงัรังสฤษฎ ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

 หน้า 
รายละเอียดโครงการท่ีดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 
รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการท่ีดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
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๑ 

รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้ดำเนินการโครงการตามกลยุทธ์ ท้ังส้ิน จำนวน 
12 โครงการ และสามารถสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้  

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

ที่ โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินการ 

เสร็จสิ้น อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. พัฒนาระบบงาน
แนะแนวเพื่อการ
จัดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการ 
 

1. มอบทุนการศึกษา 
2. ปัจฉิมนิเทศ/มอบ
ประกาศนียบัตร 
3. รับนักเรียน/แนะแนวการศึกษา
ต่อ 
4. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  

- 
บริหารท่ัวไป 

วิชาการ 
- 

 
 
 
 

  

2. พัฒนาครูและ
บุคลากร 
 

1. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. คืนครูให้นักเรียน 
3. ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชพีด้วยกระบวนการสร้าง
สุขด้วยสติ 

บุคคล 
 

บุคคล 
- 

 
 
 

  

3. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
เรียนรวมเพื่อความเสมอภาค 
2. ระดมทุนเพื่อการบริหารจัดการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารท่ัวไป 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 
5. พัฒนากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
6. พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

- 
 

งบประมาณ 
บริหารท่ัวไป 
งบประมาณ 

 
วิชาการ 

- 
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ที่ โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินการ 

เสร็จสิ้น อยู่ระหวา่ง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

4. พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 
 

1. พัฒนาระบบงานโสตทัศน
ศึกษาเพ่ือการบริการ    
2. งานห้องสมุด   
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย  
4. พัฒนากลุ่มงานบริหารวิชาการ  
5. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคมฯ 
6. พัฒนากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
7. ส่งเสริมสุขภาพ  
8. กิจกรรมพัฒนางาน
สาธารณูปโภคและยานพาหนะ  
9. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
10. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้กลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ 

กลุ่มสาระฯ 
กลุ่มสาระฯ 
บริหารทั่วไป 

 
บริหารทั่วไป 

 
งบประมาณ 

 
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

  

5. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 
 

1. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย  
2. ส่งเสริมการอ่าน  
3. พัฒนาผู้เรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศ  
4. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้สู่ความ 
เป็นเลิศกลุ่มสาระศิลปะ   
5. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์) 
7. วันสำคัญสานฝันวัฒนธรรม 
(ภาษาไทย) 
8. แข่งขันทักษะวิชาการ   
9. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์
10. ส่งเสริมการเรียนรู้   
11. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระสังคม 

กลุ่มสาระฯ 
 

ห้องสมุด 
กลุ่มสาระฯ 
กลุ่มสาระฯ 

 
กลุ่มสาระฯ 

 
กลุ่มสาระฯ 

 
กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ 

กลุ่มสาระฯ 
กลุ่มสาระฯ 

 
กลุ่มสาระฯ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินการ 

เสร็จสิ้น อยู่ระหวา่ง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

6. โรงเรียนสีขาว  
ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

 

1. ลูกเสือต้านยาเสพติด   (ฝ่าย
กิจการ+พิเศษ) 
2. องค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจ
ป้องกันเอดส์ในโรงเรียน   
3. ชมรม To Be Number 
ONE  (กิจการ) 
4. งานต่อต้านยาเสพติด  
(กิจการ) 
5. โครงการโรงเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
(ส่งแข่งขันระดับเพชร) 

กิจการฯ 
- 
 

กิจการฯ 
กิจการฯ 

- 

 
 
 
 
 

  

7. ส่งเสริมรักษ์
ท้องถ่ิน พัฒนา
ศักยภาพทาง
ร่างกายและจิต
สังคม (คิดเป็น ทำ
เป็น แก้ปัญหาได้) 

 

1. แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
ตรังรังสฤษฎ์   
2. ส่งเสริมนักกีฬาท่ีมี
ความสามารถพิเศษ   
3. ส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์   
4. ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
5. พัฒนาสภานักเรียน   

กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
กิจการฯ 
กิจการฯ 

 
 
 
 
 

  

8. เรียนฟรีอย่างมี
คุณภาพ 
 

1. พัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 
(โครงการพิเศษ : กิจกรรม ICT 
ตามงบท่ีได้รับจัดสรร)   
2. พัฒนากจิกรรมลูกเสือ เนตร
นารี  ยุวกาชาด   
3. ทัศนศึกษา 
4. อุปกรณ์การเรียน, เครื่อง
แต่งกาย 
5. ค่าหนังสือเรียน 

ICT 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เรียนฟรีฯ 
เรียนฟรีฯ 

 
 
 
 
 

  

9. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. เย่ียมบ้านนักเรียน 
2. ประชุมผู้ปกครอง 
3. ผู้ปกครองเครือข่าย 

กิจการนักเรียน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินการ 

เสร็จสิ้น อยู่ระหวา่ง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

10. ส่งเสริมและ
พัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีสำหรบั
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

วิชาการ 
(ห้องเรียนพิเศษ) 

 
 
 
 
 

  

11. โรงเรียนคุณธรรม  1. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมความ
เป็นไทย 
2. โครงการโรงเรียนสุจริต 

วิชาการ 
(คุณธรรม) 

 
 
 

  

12. เกษตรเพ่ือการ
เรียนรู้ วิถีพอเพียง 
น้อมนำศาสตร์
พระราชา 

1. เส้นทางคนดีสู่วิถีพอเพียง  
(ธนาคารโรงเรียน ฯลฯ) 
 2. ชุมนุมยุวเกษตรกร    (งบ
พิเศษนอก) 

- 

 
 
 

  

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้ดำเนินการโครงการตามกลยุทธ์ ท้ังส้ิน จำนวน 12
โครงการ และดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการ 
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ที่ โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

จัดสรร ใช้แล้ว คงเหลือ 
1. พัฒนาระบบงาน

แนะแนวเพื่อการ
จัดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการ 
 

1. มอบทุนการศึกษา 
2. ปัจฉิมนิเทศ/มอบ
ประกาศนียบัตร 
3. รับนักเรียน/แนะแนว
การศึกษาต่อ 
4. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  

- 
บริหารท่ัวไป 

วิชาการ 
- 

- 
30,000 

 
- 

 
10,000 

- 
30,000 

 
- 

 
10,000 

- 

2. พัฒนาครูและ
บุคลากร 
 

1. พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. คืนครูให้นักเรียน 
3. ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชพีด้วยกระบวนการ
สร้างสุขด้วยสติ 

บุคคล 
 

บุคคล 
- 

48,000 
 

645,750 
- 

 

48,000 
 

645,750 
- 

 

- 

3. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
เรียนรวมเพื่อความเสมอภาค 
2. ระดมทุนเพื่อการบริหาร
จัดการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. พัฒนากลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 
6. พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

- 
 

งบประมาณ 
บริหารท่ัวไป 
งบประมาณ 

 
วิชาการ 

- 

5,000 
 

615,200  
48,000 
39,000 

 
104,840 
150,000 

5,000 
 

615,200  
48,000 
39,000 

 
104,840 
150,000 

- 
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ที่ โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

จัดสรร ใช้แล้ว คงเหลือ 
4. พัฒนา

สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 

 

1. พัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษา
เพ่ือการบริการ    
2. งานห้องสมุด   
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย  
4. พัฒนากลุ่มงานบริหารวิชาการ  
5. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคมฯ 
6. พัฒนากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
7. ส่งเสริมสุขภาพ  
8. กิจกรรมพัฒนางาน
สาธารณูปโภคและยานพาหนะ  
9. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
10. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้กลุ่ม

สาระภาษาต่างประเทศ 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ 

กลุ่มสาระฯ 
กลุ่มสาระฯ 
บริหารทั่วไป 

 
บริหารทั่วไป 

 
งบประมาณ 

 
วิชาการ 

10,000 
 

20,000 
8,000 

100,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
50,000 

 
15,000 

 
10,800 

10,000 
 

20,000 
8,000 

100,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
50,000 

 
15,000 

 
10,800 

- 

5. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 

1. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย  
2. ส่งเสริมการอ่าน  
3. พัฒนาผู้เรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศ  
4. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
สู่ความ 
เป็นเลิศกลุ่มสาระศิลปะ   
5. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์) 
7. วันสำคัญสานฝันวัฒนธรรม 
(ภาษาไทย) 
8. แข่งขันทักษะวิชาการ   
9. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
10. ส่งเสริมการเรียนรู้   
11. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระสงัคม 
 

 

กลุ่มสาระฯ 
 

ห้องสมุด 
กลุ่มสาระฯ 
กลุ่มสาระฯ 

 
กลุ่มสาระฯ 

 
กลุ่มสาระฯ 

 
กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ 

กลุ่มสาระฯ 
กลุ่มสาระฯ 

 
กลุ่มสาระฯ 

7,000 
 

5,000 
9,200 

20,000 
 

20,000 
 

37,000 
 

8,000 
40,000 
3,000 

20,000 
 

10,000 

7,000 
 

5,000 
9,200 

20,000 
 

20,000 
 

37,000 
 

8,000 
40,000 
3,000 

20,000 
 

10,000 

- 
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ที่ โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

จัดสรร ใช้แล้ว คงเหลือ 
6. โรงเรียนสีขาว  

ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

 

1. ลูกเสือต้านยาเสพติด   (ฝ่าย
กิจการ+พิเศษ) 
2. องค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจ
ป้องกันเอดส์ในโรงเรียน   
3. ชมรม To Be Number ONE  
(กิจการ) 
4. งานต่อต้านยาเสพติด  
(กิจการ) 
5. โครงการโรงเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
(ส่งแข่งขันระดับเพชร) 

กิจการฯ 
- 
 

กิจการฯ 
กิจการฯ 

- 

5,000 
- 
 

5,000 
25,000 
15,000 

5,000 
- 
 

5,000 
25,000 
15,000 

- 

7. ส่งเสริมรักษ์
ท้องถ่ิน พัฒนา
ศักยภาพทาง
ร่างกายและจิต
สังคม (คิดเป็น ทำ
เป็น แก้ปัญหาได้) 

 

1. แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
ตรังรังสฤษฎ์   
2. ส่งเสริมนักกีฬาท่ีมี
ความสามารถพิเศษ   
3. ส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์   
4. ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
5. พัฒนาสภานักเรียน   

กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
กิจการฯ 
กิจการฯ 

50,000 
35,000 
20,000 

 
3,000 

10,000 

50,000 
35,000 
20,000 

 
3,000 

10,000 

- 

8. เรียนฟรีอย่างมี
คุณภาพ 

 

1. พัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 
(โครงการพิเศษ : กิจกรรม ICT 
ตามงบท่ีได้รับจัดสรร)   
2. พัฒนากจิกรรมลูกเสือ เนตร
นารี  ยุวกาชาด   
3. ทัศนศึกษา 
4. อุปกรณ์การเรียน, เครื่องแต่ง
กาย 
5. ค่าหนังสือเรียน 

ICT 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เรียนฟรีฯ 
เรียนฟรีฯ 

30,000 
 

40,000 
40,000 
351,620 
246,627 

30,000 
 

40,000 
40,000 
351,620 
246,627 

- 

9. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

1. เย่ียมบ้านนักเรียน 
2. ประชุมผู้ปกครอง 
3. ผู้ปกครองเครือข่าย 

กิจการ
นักเรียน 

10,000 10,000 

- 
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ที่ โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

จัดสรร ใช้แล้ว คงเหลือ 
10. ส่งเสริมและพัฒนา

อัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีสำหรบั
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีสำหรบันักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

วิชาการ 
(ห้องเรียน

พิเศษ) 

36,000 36,000 - 

11. โรงเรียนคุณธรรม  1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมความเป็นไทย 
2. โครงการโรงเรียนสุจริต 

วิชาการ 
(คุณธรรม) 10,000 10,000 

- 

12. เกษตรเพ่ือการ
เรียนรู้ วิถีพอเพียง 
น้อมนำศาสตร์
พระราชา 

1. เส้นทางคนดีสู่วิถีพอเพียง  
(ธนาคารโรงเรียน ฯลฯ) 
 2. ชุมนุมยุวเกษตรกร    (งบ
พิเศษนอก) 

- - - 

- 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการทุก
โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวเพือ่การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มา           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาจากโรคระบาด โควิด-19 ทำใหก้ารดำเนินกิจกรรมงานต่าง ๆ มีความยากลำบาก และมี
ประสิทธิภาพลดลง 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

สถานศึกษา ควรดำเนินโครงการนี้ ในปีงบประมาณต่อไป 
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แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มา           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาจากโรคระบาด โควิด-19 ทำใหก้ารดำเนินกิจกรรมงานต่าง ๆ มีความเปล่ียนแปลงสู่ระบบ
ออนไลน์ ส่งผลให้มีการปรับตัว 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

สถานศึกษา ควรดำเนินโครงการนี้ ในปีงบประมาณต่อไป และพัฒนาครู บุคลากรให้มีทักษะ ICT 
มากขึ้น 
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แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มาก           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาจากโรคระบาด โควิด-19 ทำใหก้ารดำเนินกิจกรรมงานต่าง ๆ มีความเปล่ียนแปลงสู่ระบบ
ออนไลน์ ส่งผลให้มีการปรับตัว 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

สถานศึกษา ควรดำเนินโครงการนี้ ในปีงบประมาณต่อไป และพัฒนาระบบ ICT เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการให้มากขึ้น 
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แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มาก           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

- 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

- 
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แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มาก           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาจากโรคระบาด โควิด-19 ทำใหก้ารดำเนินกิจกรรมงานต่าง ๆ มีความเปล่ียนแปลงสู่ระบบ
ออนไลน์ ส่งผลให้มีการปรับตัวท้ังครูและนักเรียน 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

สถานศึกษา ควรดำเนินโครงการนี้ ในปีงบประมาณต่อไป และพัฒนาระบบ ICT เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
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แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มาก           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาจากโรคระบาด โควิด-19 ทำใหก้ารดำเนินกิจกรรมงานต่าง ๆ มีความยากลำบาก 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

สถานศึกษา ควรดำเนินโครงการนี้ ในปีงบประมาณต่อไป  
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แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการส่งเสริมรักษ์ท้องถ่ิน พัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตสังคม (คิดเป็น ทำเปน็ แก้ปัญหาได้) 

 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มาก           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาจากโรคระบาด โควิด-19 ทำใหก้ารดำเนินกิจกรรมงานต่าง ๆ มีความยากลำบาก 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

สถานศึกษา ควรดำเนินโครงการนี้ ในปีงบประมาณต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
 

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มาก           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาจากโรคระบาด โควิด-19 ทำใหก้ารดำเนินกิจกรรมงานต่าง ๆ มีความยากลำบาก 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

สถานศึกษา ควรดำเนินโครงการนี้ ในปีงบประมาณต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มาก           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

- 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

สถานศึกษาควรดำเนินโครงการนี้ ในปีงบประมาณต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ 
 

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มาก           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

- 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

สถานศึกษาควรดำเนินโครงการนี้ ในปีงบประมาณต่อไป  
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มาก           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

- 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

สถานศึกษาควรดำเนินโครงการนี้ ในปีงบประมาณต่อไป  
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โครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ วิถีพอเพียง น้อมนำศาสตร์พระราชา 

 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 
1. การดำเนิน/กิจกรรม/โครงการ 

  ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว      อยู่ในระหว่างดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

  สูงกว่าเป้าหมาย           เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

  มากเกินไป           เหมาะสม   น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

  ดีมาก            ปานกลาง   น้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 

  ดี            พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7.สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสม 

  มาก           ปานกลาง   น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ตามท่ีระบุไว้ในแผน           เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ/ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบุ) 

 ตามท่ีระบุไว้ในแผน      มากกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน 

 แบบประเมินผล            แบบสังเกต   อื่น ๆ  
12. ปัญหาและอุปสรรค 

- 
13. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

สถานศึกษาควรดำเนินโครงการนี้ ในปีงบประมาณต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


