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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศึกษา 
 1.1 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่  ต้ังอยู่เลขท่ี 51/2  หมู่ท่ี 2  ต าบลบางหมาก  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
รหัสไปรษณีย์ 92110  โทรศัพท์  091-8505628  โทรสาร  -   e-mail  chuea2555@gmail.com   
website  school.obec.go.th/pruyai 
 1.2 เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 1.3 เนื้อที่  13 ไร่  3 งาน  35 
5

10
  ตารางวา 

 1.4 มีเขตพื้นท่ีบริการ  1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 2 ต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 1.5 ประวัติโดยย่อและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ        
เดิมช่ือโรงเรียนประชาบาลต าบลบางหมาก 2 ต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางหมาก อยู่ใกล้กับสถานี   
รถไฟเก่าบ้านพรุใหญ่ เปิดสอนต้ังแต่ช้ัน ป.1 - ป.4  โดยมีนายวิวัฒน์  สุทธินนท์ เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2494 ได้ย้ายมาตั้ง
ในที่ดินแปลงใหม่อันเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน โดยได้จัดสร้างอาคารกึ่งถาวรขึ้นหันหน้าไปทางสถานีรถไฟ    
ตรงกันข้ามกับอาคารปัจจุบัน โดยจัดสร้างขึ้น พ.ศ. 2495 นายประดิษฐ์  แก้วแดง เป็นครูใหญ่ ต่อจากนายวิวัฒน์  
สุทธินนท์ ต่อมาเมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2499 นายประดิษฐ์  แก้วแดง ถึงแก่กรรม นายเคล้า  สุขไสย ได้เป็นครูใหญ่
แทน พ.ศ. 2516 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่พร้อมส้วม 1 หลัง จึงได้รื้ออาคารเก่าทิ้งย้ายมาสอน
ที่อาคารใหม่ ต่อมา พ.ศ. 2522  ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป.6 อาคารที่มีอยู ่ ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน    
ทางราชการจึงได้สร้างอาคารหลังท่ี 2 ให้เมื่อ พ.ศ. 2523  ต่อมาได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ ้น 1 หลัง เมื ่อ     
พ.ศ. 2524  ต่อมาทางราชการได้แต่ง ตั ้งนายเคล้า  สุขไสย ไปเป็นคร ูใหญ่บ้านย่านซื ่อ และแต่ง ตั ้ง             
นายชัย  พูลรมย์  มาเป็นครูใหญ่แทน ได้สร้างส้วมขึ้น 1 หลัง เมื่อ พ.ศ. 2526 ถึง  พ.ศ. 2528  นายเขียน นิลแก้ว  
ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน นายชัย  พูลรมย์ เมื่อ นายเขียน  นิลแก้ว ย้าย  ถึง พ.ศ. 2530 ทางราชการได้แต่งต้ังให้  
นายบุญยิ่ง  พลอินทร์  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อนายบุญยิ่ ง  พลอินทร์ ลาออก  ทางราชการได้แต่งต้ัง    
นายสันติ  ตรีปิยรัตน์  มาด ารงต าแหน่งแทนจนถึง วันท่ี 14  กันยายน 2536  นายรังษี  ณ นคร  ได้ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารแทน จนถึงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 นายรังษี  ณ นคร  ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านท่าส้ม  และนายประเจียด  กิตตินนทิกร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางสัก ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ วันท่ี  26 พฤศจิกายน  2551 ถึง 30 ตุลาคม 2562 เกษียณอายุราชการ        
และ 17 มกราคม 2563  นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร ได้รับบรรจุแต่งต้ังให้มาด า รงต าแหน่งผู้อ านวยการ        
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จนถึงปัจจุบัน 
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  ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ คู่คุณธรรม     
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้      
ด้านวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังให้ความส าคัญและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพ โดยค านึงถึงความต้องการ       
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
 
2. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 2.1 สภาพชุมชนโดยรวม 
  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี 51/2 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 13 ไร่ 3 งาน 3.5 ตารางวา มีเขตบริการ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 2 
ต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ จดหมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 7  ต าบลควนปริง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  ทิศใต้ จดหมู่ท่ี 6  ต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันออก จดหมู่ท่ี 6  ต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
   จดหมู่ท่ี 7  ต าบลควนปริง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันตก จดหมู่ท่ี 1  ต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
   จดหมู่ท่ี 3  ต าบลควนปริง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 ชุมชนบ้านพรุใหญ่ ต้ังอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีประมาณ 172 ครอบครัว รวมท้ังส้ิ น 
942 คน ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น วัฒนธรรมของชุมชนจึงยึดตาม หลักของ
ประเพณีและวัฒนธรรมตามหลักศาสนาค่อนข้างชัดเจน 
 วัฒนธรรมทางภาษา  ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาใต้ในการส่ือสาร และช่ือ – นามสกุล      
ของผู้ปกครอง นักเรียนส่วนใหญ่เป็นภาษายาวี 
 วัฒนธรรมการแต่งกาย  ชาวบ้านส่วนใหญ่เขตบริการของโรงเรียน แต่งกายแตกต่างกันออกไป ตามวัย อายุ 
คือ กลุ่มผู้สูงวัย ผู้ชายนุ่งผ้าโสร่ง สวมเส้ือแขนยาว สวมหมวก “ตายับ” ตามแบบมาเลเซีย สวมรองเท้า ส่วนผู้หญิง
นุ่งผ้าโสร่ง สวมเส้ือแขนยาว ใช้ผ้าคลุมศีรษะ สวมรองเท้า กลุ่มวัยกลางคนนิยมแต่งกายตามแบบสากล ท้ังชายและ
หญิง ผู้ชายสวมหมวก “ตายับ” ตามแบบมาเลเซีย ผู้หญิงใช้ผ้าคลุมศีรษะ เรียกว่า “ฮิยาบ” 
 ประเพณีการแต่งงาน  ชาวบ้านส่วนใหญ่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมท่ัวไปของไทย แต่ที่แตกต่างออกไป 
คือ มีการประกอบพิธีนิกะฮ์ การท าพิธีมักนิยมท ากันท่ีมัสยิด โดยมีผู้ปกครองท้ังฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ท่ีจ าเป็น
จะต้องเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย และพยานอีก 2 คน 
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 ประเพณีเก่ียวกับพิธีศพ  ชาวบ้านท่ีนับถือศาสนาอิสลามจัดพิธีศพตามหลักศาสนาอิสลาม คือ เมื่อมีคน
เสียชีวิต ญาติจะท าพิธีอาบน้ าศพและท าพิธีละหมาด หลังจากนั้นจะรีบน าศพไปฝังยังสุสานให้เร็วท่ีสุด 
ประเพณีเกี่ยวกับวันสนุกรื่นเริง  ชาวบ้านมีวันสนุกรื่นเริงตามหลักของศาสนาในแต่ละปีก าหนดให้มีวันรื่นเริง        
2 ครั้ง คือ วันอีด้ินฟิตตรี (หลังการถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน) และอีด้ินอัฏฮา 
 ความเชื่อด้านศาสนา  เนื ่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น ในเขตบริการของ
โรงเรียนจึงมีมัสยิด จ านวน 4 หลัง เพื่อใช้ปะกอบพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับหลักการ และ
ข้อก าหนดของศาสนา เช่น การถือศีลอด การประกอบพิธีฮัจญ์ พิธีเข้าสุนัสส์ เป็นต้น 
 ด้านเศรษฐกิจ  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับจ้างกรีดยาง และอาชีพค้าขาย
ระยะทาง  จากโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นระยะทาง 40 
กิโลเมตร 
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 2.2 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

   
 
 
 

 
  

ผู้บริหารสถานศึกษา 
(นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร) 

อบต.บางหมาก คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

(นางสาวช่อทิพย์  จ าปา) 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

(นายภัทรชนน  คงนคร) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

(นายธวัชชัย  สุเหร็น) 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

(นางสาววาสนา  ปานพรม) 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน   
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
15. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

1.การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ
เพ่ือเสนอตอ่เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
2. การจดัท าแผนปฏิบัตกิารใช้จา่ยเงิน ตามท่ี
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 
6. การตรวจสอบ ตดิตาม และรายงานการใช้
งบประมาณ 
7. การตรวจสอบ  ติดตาม และรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศกึษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11. การวางแผนพัสด ุ
12. การก าหนดแบบรูปรายการ หรอืคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงกอ่สร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอตอ่เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
การจัดท าและจัดหาพัสด ุ
14. การจัดหาพัสด ุ
15. การควบคุมดูแล บ ารุงรกัษาและจ าหนา่ยพัสด ุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
19. การน าเงินส่งคลัง 
20. การจัดท าบัญชีการเงิน 
21.  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และรายงาน 

1. การวางแผนอัตราก าลัง    
2. การจัดสรรหาอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา               
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4. การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้นการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การด าเนินการเก่ียวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การส่ังพักราชการ  และการส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานการด าเนินการทางวินัย และ
การลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบ และการจัดท าทะเบียนประวัติ 
14. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็น
เก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสริมการประเมิน วิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย  คุณธรรม และจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
20. การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

1. การพัฒนาระบบ และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา            
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การด าเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดตั้ง  
ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ  และตามอัธยาศัย   
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
19. งานประสานราชการส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
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   2.3 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวน

คร้ัง/ปี ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1 ห้องคอมพิวเตอร์ 550 
2 ห้องสมุด 400 
3 แปลงเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 200 
4 สนามกีฬา 200 

   
 2.4 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใชจ้ านวน
คร้ัง/ปี ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1 สนามบินตรัง 5 
2 องค์การบริหารส่วนต าบลบางหมาก 15 
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 25 
4 พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 5 
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 5 
6 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร วิทยาเขตตรัง 5 
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2 
8 ธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  1 
9 ตลาดนัด บ้านพรุใหญ่ 10 
10 สถานีรถไฟกันตัง 1 
11 โรงงานปลากระป๋องปุ้มปุ้ย 3 
12 อ าเภอกันตัง 2 
13 ท่าเทียบเรือกันตัง 5 
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 2.5 ข้อมูลนักเรียน   
     2.5.1 จ านวนนักเรียน ท้ังหมด 117 คน 
  2.5.2 จ านวนนักเรียนแยกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3                                        

8 
4 
5 

5 
10 
9 

13 
14 
14 

รวมอนุบาล 17 24 41 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

6 
8 
8 
9 
7 
8 

8 
3 
9 
8 
8 
4 

14 
11 
17 
17 
15 
12 

รวมประถม 46 40 86 
รวมทั้งหมด 63 64 127 
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2.6 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.6.1 ตาราง แสดงผู้บริหารโรงเรียน ต้ังแต่เริ่มเปิดท าการจนถึงปัจจุบัน 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. ที่ด ารงต าแหน่ง 

1 นายวิวัฒน์  สุทธินนท์ ครูใหญ่ 2489 – 2495 
2 นายประดิษฐ์  แก้วแดง ครูใหญ่ 2495 – 2499 
3 นายเคล้า  สุขไสย ครูใหญ่ 2499 – 2526 
4 นายชัย  พูลรมย์ ครูใหญ่ 2526 – 2528 
5 นายเขียน  นิลแก้ว ครูใหญ่ 2528 - 2530 
6 นายบุญยิ่ง  พลอินทร์ อาจารย์ใหญ่ 2530 - 2531 
7 นายสันติ  ตรีปิยรัตน์ อาจารย์ใหญ่ 2532 – 2536 
8 นายรังสี  ณ นคร อาจารย์ใหญ่ 2536 – 2551 
9 นายประเจียด  กิตตินนทิกร ผู้อ านวยการ 2551 – 2562 
10 นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร ผู้อ านวยการ 2563 – ปัจจุบัน 
 

2.6.2  ครูประจ าการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก ต าแหน่ง/วิทยฐานะ หมายเหตุ 

1 น.ส.จุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร ศษ.บ การบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ/ช านาญการ  
2 นายบวร  สงยอด ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ครู/ช านาญการ  
3 นางลาวันดี  บัวบาน ศศ.บ ประวัติศาสตร์ ครู/ช านาญการพิเศษ  
4 น.ส.สมสวย  บุญโชติ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครู/ช านาญการ  
5 น.ส.วาสนา  ปานพรม ศษ.บ การบริหารการศึกษา ครู/ช านาญการ  
6 น.ส.ช่อทิพย์  จ าปา ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ครู/-  
7 นายปรีชา  ตู้ด า วทบ. สถิติประยุกต์ ครู/ช านาญการ  
8 นายภัทรชนน  คงนคร กศ.บ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู/-  
9 นายธวัชชัย  สุเหร็น ศษ.บ ภาษาไทย ครู/-  
10 นางหนึ่งหทัย  ปานทอง ศษ.บ สังคม ครู/ช านาญการ  
11 น.ส.สุปราณี  พินิจทรัพย์ วท.บ. เคมี ครู/-  
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2.6.3  พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

1 นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์ วท.บ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.1-6 
 

 2.6.4  ครูอัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน หมายเหตุ 
1 น.ส.อุใหม่  สัญกูล ศศ.บ อุตสาหกรรมการอาหาร อนุบาล 2 

เงินสนับสนุนจาก อปท. 
2 น.ส.สุดารัตน์  เพชรสุทธิ์ ค.บ สังคมศึกษา อนุบาล 1 
3 นายจิรัฎฐ์  ชุมดี ศป.บ. จิตรกรรม ป.1-6 เงินรานได้สถานศึกษา 
 

 2.6.5  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม บธ.บ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 

 2.6.6  ลูกจ้างประจ า 

ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
1 นายอับดุล  เพ็ชร์สนั่น ม.3 ช่างปูน 4 
 
  2.7 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ท่ี   ประเภทอาคาร ขนาด จ านวน การใช้สอย 

1 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 4  ห้องเรียน 1  หลัง 
- ห้องเรียน อ.1-3 
- ห้องเรียน ป.1 

2 
อาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29 
ปรับปรุง 2 ช้ัน 

6  ห้องเรียน 1  หลัง 
- ห้องเรียน ป.2-6 
- ห้องสมุด 

3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ห้อง 1  หลัง 
- โรงอาหาร 
- ห้องประชุม 

4 ส้วม 4 ท่ี/49 1 ห้อง 1  หลัง บริการนักเรียน 
5 สนามฟุตบอล - 1 สนาม บริการนักเรียน/ชุมชน 
6 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา - 1 สนาม บริการนักเรียน/ชุมชน 
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3. สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

  3.1 ข้อมูลร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563  

 
ระดับชั้น 

จ า
นว

นนั
กเ

รีย
น 

รายวิชา (พื้นฐาน)/จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
รายวิชา 

(เพิ่มเติม) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

ป.1 10 9 10 10 10 10 10 10 6 10 
ป.2 17 14 12 11 17 17 9 12 6 17 
ป.3 16 12 12 12 16 14 10 13 13 16 

ป.4 15 6 3 9 4 14 9 11 9 6 
ป.5 12 7 9 8 5 12 8 8 8 5 
ป.6 13 8 8 8 3 12 11 11 7 3 

รวม 83 56 54 58 55 79 57 65 49 57 
ร้อยละ 67.47 65.06 69.88 66.27 95.18 68.67 78.31 59.04 68.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย, 67% 

คณิตศาสตร,์ 65% 

วิทยาศาสตร,์ 70% 

สังคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, 66% 

ประวัตศิาสตร,์ 69% 

สุขศกึษาและพล
ศกึษา, 95% 

ศลิปะ, 69% 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี, 78% 

ภาษาอังกฤษ, 59% 
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 3.2 ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

ด้าน 
ผลการประเมินของแต่ละด้าน 

ระดับการประเมินของแต่ละด้าน 
ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 83.40 ดีมาก 

การอ่านรู้เรื่อง 90.00 ดีมาก 

รวม 2 ด้าน 86.70 ดีมาก 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

83.40 

90.00 

86.70 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
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 3.3 แสดงข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test: NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 42.25 31.00 36.62 
ระดับเขตพื้นท่ี 44.00 37.55 40.78 
ระดับประเทศ 47.46 40.47 43.97 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.25 44.00 
47.46 

31.00 

37.55 
40.47 

36.62 
40.78 

43.97 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพืน้ท่ี ระดับประเทศ 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยท้ัง 2 ด้าน 
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3.4 ข้อมูลผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ (ป.1-ป.6)   
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ผลการประเมิน (จ านวนคน) 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ป.1 10 6 4 0 0 
ป.2 17 7 5 5 0 
ป.3 16 6 9 1 0 
ป.4 15 5 8 2 0 
ป.5 12 6 4 2 0 
ป.6 13 4 4 5 0 
รวม 83 34 34 15 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.1 ป.2 ป.3 
ป.4 

ป.5 
ป.6 

0 0 0 0 
0 

0 

0 

5 

1 
2 2 

5 4 
5 

9 

8 

4 4 

6 
7 

6 

5 
6 

4 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
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 3.5 ข้อมูลผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา)   
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ผลการประเมิน (จ านวนคน) 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
ป.1 10 7 3 0 0 
ป.2 17 13 4 0 0 
ป.3 16 14 2 0 0 
ป.4 15 6 6 3 0 
ป.5 12 7 3 2 0 
ป.6 13 5 8 0 0 
รวม 83 52 26 5 0 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 
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0.0
0 

0.0
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0.0
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ร้อ
ยล

ะ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 



14 
 

 3.6 ข้อมูลผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ผลการประเมิน (จ านวนคน) 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
ป.1 10 7 3 0 0 
ป.2 17 13 4 0 0 
ป.3 16 14 2 0 0 
ป.4 15 12 3 0 0 
ป.5 12 9 3 0 0 
ป.6 13 8 5 0 0 
รวม 83 7 3 0 0 
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 3.7 ข้อมูลผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ผลการประเมิน (จ านวนคน) 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
ป.1 10 7 3 0 0 
ป.2 17 13 4 0 0 
ป.3 16 14 2 0 0 
ป.4 15 12 3 0 0 
ป.5 12 9 3 0 0 
ป.6 13 8 5 0 0 
รวม 83 63 20 0 0 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6 
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16 
 

 3.8 ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
  

100.00 100 100.00 100.00 100.00 100.00 

0.00

20.00

40.00
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100.00

120.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ท่ี มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  
ใ น ร ะ ดั บ ดี ขึ้ น ไ ป  ร ะ ดั บ ชั้ น  ป . 1  -  ป . 6   ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 3  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด ผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป(จ านวนคน) 

ป.1 10 10 
ป.2 17 17 
ป.3 16 16 
ป.4 15 15 
ป.5 12 12 
ป.6 13 13 
รวม 83 83 
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 3.10 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 
18% 

55% 

27% 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนครัง้ทีค่รเูข้ำรับกำรอบรมพฒันำทำงวิชำชีพ 

ยังไม่เคยรับการพัฒนา 

1 คร้ังต่อภาคเรียน 

2 คร้ังต่อภาคเรียน 

มากกว่า 2 คร้ังต่อภาคเรียน 
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3.11 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ  

ประเภทรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
สถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สพป.ตรัง 2 
Best Practice ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับดีเย่ียม 

เครือข่ายสถานศึกษาบูรพา
ศึกษา 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมาย
หารพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) : 
การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน ประจ าปี 2564 
ระดับปานกลาง 

สพป.ตรัง 2 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นางสาวจุฑาภรณ์ เช้ือเพ็ชร Best Practice ของผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ  
สพป.ตรัง 2 

0% 0% 0% 

100% 

ยงัไม่เคยรบัการพัฒนา 

1 ครัง้ต่อภาคเรียน 

2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

มากกว่า 2 ครัง้ต่อภาคเรียน 
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ประเภทรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับดี 

 

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีเย่ียม 

สพป.ตรัง 2 

คุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับดีมาก 

สพป.ตรัง 2 

ครู และบุคลากร 
นายปรีชา  ตู้ด า Best Practice ของครู ภายใต้โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับ
ดีเย่ียม 

เครือข่ายสถานศึกษาบูรพา
ศึกษา 

ผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการประกวด
แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี 
และ ถอดบทเรียน Best Practice ของครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต ระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับดี 

สพป.ตรัง 2 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 

 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา 
  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ได้ตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในภายนอกโรงเรียน ตลอดจนกลุ่ม 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน (Stakeholders) ซึ่งอาจมีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อแนวทาง การพัฒนา
ของโรงเรียน จึงจ าเป็นท่ีโรงเรียนต้องมีหลักเกณฑ์และแนวทางกาด าเนินงาน และความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้ เพื่อความอยู่รอด (Survive) และความเจริญก้าวหน้า 
(Growth) ของโรงเรียน 
  โดยได้สรุปเกี่ยวกับจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของโรงเรียนหลายประการ ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Matrix Analysis) 
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 1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

สภาพภายในสถานศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย  (S1) 
    1.1 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน 
มีการกระจายอ านาจการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม   
    1.2  สถานศึกษามีอิสระในการน านโยบายการบริหาร 
งานร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน  
จนงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 1.1 ขาดการใช้เทคโนโลยีประสานงานด้านนโยบายและ
การประชาสัมพันธ์ 
 

2. ปัจจัยด้านผลผลิตและการให้บริการ  (S2) 
 2.1  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้ 
 2.2  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย ส่งกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้อง
กับท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 2.3  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษาท่ีได้มาตรฐาน และก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพอย่างชัดเจน  

     
  2.1  ผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชาและคะแนน
O-NET ของนักเรียนยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 2.2   ทักษะการอ่าน และการเขียนของนักเรียนของผู้เรียน
ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย   
 
 

3. ปัจจัยด้านบุคลากร (Man) (M1) 
 3.1  ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีขวญัก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
 3.2 ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม   
 3.3  ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้คุณค่า
ขององค์กร เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

 
 3.1 ครูและบุคลากรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 ผลจากการวิจัยในช้ันเรียนไม่ได้น าไปพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4. ปัจจัยด้านการเงิน (Money) (M2) 
 4.1 สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ สามารถตรวจสอบได้ 

 
 4.1 โรงเรียนขนาดเล็กได้รับงบประมาณเพื่อการบริหาร 
จัดการและการพัฒนาการศึกษาไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
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สภาพภายในสถานศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

 4.2 สถานได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบุคคล
หน่วยงาน/องค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

 

5. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M3) 
 5.1 สถานศึกษามีอาคารเรียนท่ีเพียงพอเหมาะสม
กับจ านวนนักเรียนมีการพฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ี
อย่างสม่ าเสมอโดยความร่วมมือจากชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและให้บริการแก่ชุมชนและองค์กร
ภายนอก 
 5.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านวัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

 
  5.1 สถานศึกษาขาดแคลนวัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องสมุดต่าง  ๆรวมท้ังหนังสือท่ีจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ 
  5.2 สถานศึกษาไม่มีห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะห้อง
วิทยาศาสตร์ท่ีจะใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

6. ปัจจัยด้านการจัดการ (Management) ( M4)   
 6.1  สถานศึกษามีการวางระบบการบริหาร และ
การกระจายอ านาจในการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย
อย่างชัดเจน โดยใช้หลักประชาธิปไตยและใช้ความเป็น
กัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 
 6.2  สถานศึกษามีการประสานงานในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ   
อย่างต่อเนื่อง 
 6.3 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และมีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ 
 6.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางระบบ ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีระบบ
การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
 6.1 ขาดทักษะด้านการจัดการกับข้อมูลสารสนเทศ    
จึงไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 แผนงานเพื ่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ขาดความต่อเนื่อง และการติดตาม 
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 1.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

สภาพภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

1. ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (S) 
    1.1 สถานศึกษามีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ภูมิ ปัญญา ท่ีดีงามท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น
ท่ีหลากหลาย สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนได้ 
    1.2  สถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ีเขตชุมชน ท่ีมีการคมนาคม
สะดวก  
 1.3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 1.4 มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 
 1.1 ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
ผู้ปกครองมีรายได้น้อย และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ท่ีไม่สูงนัก 
 1.2 ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผล
ให้นักเรียนมีการใช้ส่ือโซเชียลกันอย่างแพร่หลาย แต่ขาด
ความรู้ และการคิดตัดสินใจในการใช้โซเชียลท่ีถูกต้อง และ
เหมาะสม 
 1.3 ครอบครัวส่วนใหญ่มีปัญหาการหย่าร้าง 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T) 
 2.1 สถานศึกษามีความต่ืนตัวในการน าเทคโนโลยี
มาใช่ในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2.2 ผู้เรียน มีความสนใจและต้องการท่ีจะพัฒนา
ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยี 

 
 2.1 ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ/บ ารุงรักษา ส่ือวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนื่องจากมีราคาสูง 
 2.2 ครอบครัว ชุมชนขาดการควบคุมการใช้เทคโนโลยี 
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (E) 
 3.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ร่วมกับ
ทางโรงเรียนได้รับการบริจาคทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
 3.1 สภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ผู้ปกครอง
มีการย้ายถ่ินฐาน ท่ีท างาน 
 3.2 เศรษฐกิจชุมชนไม่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 3.3 คนว่างงาน ท าให้เกิดความยากจน มีภาระหนี้สิน 
เพิ่มมากขึ้น 

4. ปัจจัยด้านการการเมือง กฎหมายและนโยบาย (P) 
 4.1 มกีฎหมาย พ.ร.บ. การศึกษา นโยบาย ท่ีชัดเจน 
เป็นรูปธรรมซึ่งเอื้อต่อการพฒันาการจัดการศึกษา 
 4.2 ผู้น าท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาให้ความส าคัญในการสนับสนุนการจัด 
การศึกษา  

 
 4.1 มีการเปล่ียนแปลงด้านการบริหาร ท าให้นโยบาย 
เปล่ียนตามรัฐบาลด้วย 
 4.2 การกระจายงบประมาณไม่ท่ัวถึงและไม่เหมาะสม 
 4.3 การเปล่ียนแปลงผู้บังคับบัญชา ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานของต้นสังกัดบ่อย ส่งผลให้การด าเนินงาน 
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สภาพภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

 4.3 ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นจาก
นโยบาย เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล 

ขาดความต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา 

 

1. วิสัยทัศน์ 
  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก้าวทันเทคโนโลยี    
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พันธกิจ 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่ความเป็น เลิศ และคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
 2.2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ า  ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา ท่ีมี
คุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม         
สู่การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 จัดการศึกษาท่ีสร้างความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 2.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป้าประสงค์ 
 3.1 โรงเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที ่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
 3.2 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ       
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล น าไปสู่การสร้างความสามรถในการแข่งขันของประเทศ 
 3.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้  และจรรยาบรรณ            
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.4 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ได้รับการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
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4. ค่านิยมองค์การ 
  SHOWING THE RESULT OF TOO MUCH RTRONG JUSTICE 
  ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเอกลักษณ์ ศักด์ิศรี สามัคคี มั่นคง 

5. ประเด็นกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
     และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และแนวทาง 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค  ลดความเหล่ือมล้ า  
     นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
    และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

ระดับคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับ
ดีข้ึนไป 
- พัฒนาการด้านร่างกาย 
- พัฒนาการด้านอารมณ์-
จิตใจ 
- พัฒนาการด้านสังคม 
- พัฒนาการด้านสติปัญญา 

 
 
 
 

ระดับดี 
ระดับดี 

 
ระดับดี 
ระดับดี 

 
 
 
 

ระดับดี 
ระดับดี 

 
ระดับดี 
ระดับดี 

1. พัฒนาบุคลากรปฐมวัยให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่
มีความหลากหลายอย่างต่อเน่ือง และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
2. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบ
ทุกด้านสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ชุมน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

2. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ที่เพ่ิมข้ึน 

1. ร้อยละของนักเรียน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระอยู่ในระดับ 3  
ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
54.63 

ร้อยละ 60 3. เร่งยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้สูงข้ึนด้วยกิจกรรมการ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

 2. ร้อยละของนักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด
ระดับดีข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ NT และ O-NET 
(ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์
,ภาษาต่างประเทศ)เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ  NT) 
50.76 

ร้อยละ (O-
NET) 
51.74 
30.00 
33.56 
25.88 

ร้อยละ 80 
 
 
 
- 

เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ค านึงถึง
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 

3. นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

1. ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
นักเรียนที่มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3R 
8C 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 75 
 

1. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอาศัย
ความร่วมมือจากชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนด มีภูมิคุ้มกันใน
ตนเอง  

1. ร้อยละของนักเรียนมี
คุณลักษณะค่านิยมที่ดีงาม
ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับ
ดีข้ึนไป 
2. ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถป้องกันตนเองจาก
ภัยรูปแบบใหม่ 
3. ร้อยละของนักเรียนมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ  
88.10 

 
 
 
 
- 
 
 
 

ร้อยละ 65 
 
 

 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 70 

 
 
 
ร้อยละ 70 

 

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ภายใต้บริบทของ
ท้องถ่ิน โดยความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวการใช้สื่อ เทคโนโลยี
อย่างเท่าทัน สามารถติดสินใจหรือ
เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์รเิริ่ม 

1. ครูและบุคลากรยุคใหม่ที่
มีขีดความสามารถในการ
เรียนรู้ รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2. ร้อยละของครูได้รับการ
พัฒนาวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
20 ช่ัวโมงต่อปี 
3. ร้อยละของครูและ
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 
4. ร้อยละของครูและ
บุคลากรร่วมมือกับชุมชน
และองค์ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพ่ือการปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

ร้อยละ  
100 

 
 

ร้อยละ  
100 

 
ร้อยละ  

70 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ  
100 

 
ร้อยละ  

80 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
100 

1. พัฒนาข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะที่
สูงข้ึน และสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเป็น
ระบบ และสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นระบบ 
3. พัฒนาครูและบุคลาการให้มีความรู้ 
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี โดย
อาศัยความร่วมมือจากชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

2. ครูและบุคลากรน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ร้อยละ  
100 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและแนวทางตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ภายใต้
บริบทท้องถ่ินที่นักเรียนอาศัย 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

1. สถานศึกษามีสภาพ 
แวดล้อมและบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ สู่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างย่ังยืน 

1. ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษาที่จัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพทาง
สังคมสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างย่ังยืน 
2. ระดับความส าเร็จของ
การจัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัยอย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 
3. ระดับความส าเร็จของ
โรงเรียนที่มีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

ระดับดี 
 
 
 
 

ระดับดี 
 
 
 
 

ระดับดี 

ระดับดี 
 
 
 
 

ระดับดี 
 
 
 
 

ระดับดี 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่ง
เรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้โดย
แสวงหาความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มุ่งเสริม สืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
2. ระดับความร่วมมือของ
คนชุมชนที่ร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
3. ร้อยละของนักเรียน
สามารถที่สามารถต่อยอด
ทักษะสู่การสร้างอาชีพ 

ระดับดี 
 
 
 

ระดับดี 
 
 
 

ระดับดี 

ระดับดี 
 
 
 

ระดับดี 
 
 
 

ระดับดี 

1. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดย
ความร่วมมือของชุมชน 
2. พัฒนาและต่อยอดทักษะความรู้
ของนักเรียนสู่การประกอบอาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และแนวทาง 

 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

1. สถานศึกษาจัดสภาพ 
แวดล้อมที่ค านึงความ
เหมาะสม ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้อง
กับแนวทางตามหลัก
ปรัชญาของสถานศึกษา 

1. ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษาในการจัดสภาพ 
แวดล้อมให้น่าอยู่ มีความ
ปลอดภัยกับนักเรียน 
2. ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษาในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3. ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับดี 
 
 
 

ระดับดี 
 
 
 

ระดับดี 

ระดับดี 
 
 
 

ระดับดี 
 
 
 

ระดับดี 

1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิมของ
สถานศึกษาให้มีความร่มร่ืน สวยงาม 
และปลอดภัย โดยอาศัยความร่วมมือ
จากชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่มี
อยู่เดิมของสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียน
และชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจาก
ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  

1. ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

1. ร้อยละของครูผู้สอนมี
แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละของครูผู้สอน
ได้รับ การนิเทศ ติดตามการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ  
50 
 
 
 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
100 

 
 
 

ร้อยละ  
100 

1. พัฒนาการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้
ที่บูรณาการแนวทางของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริงโดย
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม และทรัพยากร
บุคคลในท้องถ่ิน 
2. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้วยการรูปแบบที่หลากหลาย 

1. นักเรียนมีความมีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถน า
แนวทางตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

1. ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน าแนวทางตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและแนวทางตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง ภายใต้บริบท
ท้องถ่ินที่นักเรียนอาศัย 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค  ลดความเหล่ือมล้ า นักเรียน 

 ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

1. สถานศึกษามีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร (ICT) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษาท่ีจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษาในการให้บริการ 
และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของสถานศึกษา
ให้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ  

ดี 
 
 
 

ร้อยละ  
70 
 
 
 
ดี 

ดี 
 
 
 

ร้อยละ  
80 
 
 
 
ดี 

1. พัฒนาและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา และการ
น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3. ปรับปรุงระบบการให้บริการ และการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

 

6. แผนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 6.1 แนวคิดเก่ียวกับการระดมทรัพยากร 
 การบริหารทรัพยากร คือ การพยายามใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
กระบวนการ บริหารทรัพยากรการศึกษา มีหลายแนวคิด โดยเริ่มต้น โดยเริ่มต้น จากการก าหนดนโยบาย
เป้าหมาย การก าหนด ความต้องการ การแสวงหา การจัดสรร การควบคุม และการประเมินการใช้ 
 แนวคิดในการระดมทรัพยากรของโรงเรียนบ้านบ้านเหนือคลองได้จัดการระดมทรัพยากร ท้ังผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนรวม โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือแบ่งปันเกื้อหนุน อาจจัดในรูปแบบ
ของกิจกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกันกับหน่วยงานอื่น ในเรื่องของวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ร่วมกันโรงเรียนให้
ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนในท้องถิ่น และสร้างหลักสูตรท้องถิ่นท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับชุมชน 
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 6.2 หลักในการบริหารทรัพยากรทางศึกษา 
 6.2.1 หลักความเสมอภาค ในการบริหารทรัพยากรต้องถือหลักความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด คือ ต้องมี
ความเสมอภาคในด้านคุณภาพและความเสมอภาคในด้านโอกาส ซึ่งความเสนอภาคแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 1) ความเสมอภาคในแนวราบ ได้แก่  นักเรียนกลุ่มภาวะเหมือนกันจะได้รับการปฏิบั ติ            
อย่างทัดเทียมกัน 
 2) ความเสมอภาคในแนวตั้ง ได้แก่ การกระท ากับนักเรียนท่ีแตกต่างกันออกไป 
 6.2.2 หลักประสิทธิผล หลักการด าเนินงานของหน่วยงานก็คือการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสง ค์       
ของหน่วยงานนั้น ๆ ได้ก าหนดไว้ การใช้หรือการบริหารทรัพยากรก็คือพยายามหาส่ิงมาช่วยเหลือสนับสนุนให้        
การด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย 
 6.2.3 หลักประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจะรวมท้ังประสิทธิภาพในการจัดสรร
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น คน เงิน วัสดุ อาคาร สถานท่ีหรือท่ีดิน 

 6.3 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา 
 6.3.1 นิติธรรม ได้แก่ การออก กฎ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย และเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของครู นักเรียน
ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโดยท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความยินยอมพร้อมใจปฏิบัติ ตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับเหล่านั้น 
 6.3.2 หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามของศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีสังคม
ยอมรับว่าพึ่งปฏิบัติ รณรงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
คนมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย 
 6.3.3 หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในสถานศึกษา โดยปรับปรุง
กลไกลการท างานของทุกส่วนผ่ายให้มีความโปร่งใส ชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยสะดวกและเข้าใจง่าย มีกระบวนการ
ให้ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
 6.34 หลักความมีส่วนร่วมได้แก่ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหา
ส าคัญของสถานศึกษา ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์หรือการแสดงประชามติ 
 6.3.5 หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจปัญหา 
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง กล้ายอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตน 
 6.3.6 หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สถานศึกษา รณรงค์ให้มีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ่มค่า รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 
 
 
 



33 
 

7. การด าเนินงานเพ่ือการระดมทรัพยากรจากชุมชนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
 7.1 ประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรทางศึกษา พร้อมท้ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและให้แรงจูในการระดมทรัพยากร จากบุคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา       
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
 7.2 เสนอแผนงานและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 7.3 สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งช่วยสนับสนุนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 7.4 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้รับทราบท่ังถึงในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา โดยการท าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ทางส่ือออนไลน์ในการรับบริจาคหรือการช่วยเหลือ
สนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
 7.5 จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบาล บุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เช่น การจ าหน่ายผลผลิตต่าง ๆ 
ของโรงเรียน การจัดท าบัตรการกุศลการศึกษา 
 7.6 ประชาสัมพันธ์ผลงานของครูและนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความศรัทธาและ
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชน 
 7.7 ใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นท่ีได้จากการระดมทรัพยากรให้สอดคล้องกับโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 7.8 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

8. การบริหารทรัพยากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
 ผู้บริหารศึกษามีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการบริหารการศึกษา เริ่มต้ังแต่การก าหนดนโยบาย และแผนของ
สถานศึกษา โดยจัดให้มีการท าแผนงานของสถานศึกษาของตนขึ้น เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
จึงจะท าการก าหนดทรัพยากรท่ีต้องการ โดยรวบรวมความต้องการด้านทรัพยากรจากแผนงาน มีการจ าแนกเป็น
หมวดหมู่ ท่ี ต้องการอย่างชัดเจน รวมถึงการแสวงหาทรัพยากร โดยแสวงหาจากแหล่งทรัพยากร ต่าง ๆ                
เช่น งบประมาณ เงินรายได้ เงินบริจาค ทรัพยากรจากชุมชน ผู้บริหารต้องมีการจัดสรรทรัพยากร โดยจัดเรียง
ตามล าดับความส าคัญ หรือความพร้อมของโครงการท่ีจะท า หลักการส าคัญอยู่ท่ีการใช้ทรัพยากร โดยมีการใช้การวาง
แผนการใช้ เช่น จะใช้กระดาษในกิจกรรมใด เพื่อมิให้เก็บไว้โดยเปล่าประโยชน์ และควบคุมการใช้อย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีการประเมินการใช้ เช่นประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเพียงพอ ปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 
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 8.1 มีการจัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการตรวจสอบและรองรับการประเมินภายใน  
 8.2 มีการวางแผนงบประมาณการใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 8.3 มีการค านวณต้นทุนในการใช้จ่ายของกิจกรรมต่าง ๆ 
 8.4 มีการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
 8.5 มีการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
 8.6 มีการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 8.7 มีการบริหารสินทรัพย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างคุ้มค่า 
 8.8 มีการตรวจสอบภายในเพื่อช้ีแนะแนวทางท่ีถูกต้อง 
 8.9 ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
 8.10 การรับบริจาคจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 

9. แผนการร่วมมือในการพัฒนางานกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 แผนการร่วมมือในการพัฒนางานกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางหมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะกรรมภาคี 4 ฝ่าย จิตอาสา         
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ประชาชนท่ัวไปในชุมชน หน่วยงานราชการ  
 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ด าเนินการบริหารโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การบริหาร สถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามแผนงาน ดังต่อไปนี้ 
ท่ี ปัญหา/การพัฒนา ความร่วมมือในการพัฒนางาน จากบุคล/หน่วยงาน 

1 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ขาดครูผู้สอนปฐมวัย 1. จัดสรรงบประมาณจ้างจาก อบต. 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

เครือข่ายสถานศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

- กลุ่ม PLC ภายใน

สถานศึกษา 

- เครือข่ายสถานศึกษา 

2 ความยากจน และการเคล่ือนย้ายถ่ินฐาน 1. จัดหาทุนการศึกษา 

2. ส่งเสริมการระกอบอาชีพ 

3. การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย

ครัวเรือน 

 

- อบต. 

- ปราชญ์ชาวบ้าน 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ศิษย์เก่า 

- คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

- ผู้น าศาสนา 
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ที่ ปัญหา/การพัฒนา ความร่วมมือในการพัฒนางาน จากบุคล/หน่วยงาน 

3 นักเรียนขาดการดูแลสุขภาพ 1. ความรู้ด้านโภชนาการ 

2. ความรู้ด้านทันตกรรม 

3. ความรู้ด้านป้องกันโรคระบาด 

4. จัดห้องพยาบาล 

5. ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย

เบ้ืองต้น 

- รพ.สต.ตะเคียนหลบฟ้า 

- วสส. จังหวัดตรัง 

 

4 สนามเด็กเล่น 1. ระดมทุนจากศิษย์เก่า 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานร่วมจัดหาทุน 

- หน่วยงานต่างๆ  

- ศิษย์เก่า 

- คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

10. ภาพความส าเร็จของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
นักเรียน  

  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ ผลิตงาน

และน าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้   มีคุณธรรม      

รักความเป็นไทย รักษ์ความเป็นท้องถิ่น ใส่ใจในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา     

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ครู 

 มีความเป็นมืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัย        

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ จงรักภักดีต่อองค์กร  มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ตามศักยภาพเต็มก าลัง ความสามารถ   

 ผู้บริหาร 

 เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในการ

พัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
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 โรงเรียน 

 เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพการจัดการศึกษา มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่นอบอุ่น และปลอดภัย เอื้อต่อ

การเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

 ผู้ปกครองและชุมชน 

 ให้การยอมรับ เช่ือถือ มีส่วนร่วมพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 

 ผู้ปกครองและชุมชน 
 ให้การยอมรับ เช่ือถือ มีส่วนร่วมพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
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ส่วนที่ 4 
แผนการใช้งบประมาณและโครงการตามแผนงาน 

 

กลยุทธิ์ ประเด็นการพัฒนา โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2564 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีเพิ่มข้ึน 

3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรก าหนด มีภูมิคุ้มกันใน
ตนเอง 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

70,000 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย 

337,632 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ เพื่อการ
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูและบุคลากรยุคใหม่ท่ีมีขีด
ความสามารถในการเรียนรู้ รองรับ
การเปล่ียนแปลง และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากรน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

180,000 

2. โครงการการพัฒนาระบบการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

10,000 
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กลยุทธิ์ ประเด็นการพัฒนา โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2564 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่ง
การเรียนรู ้

1. สถานศึกษามีสภาพ 
แวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สู่การ
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มุ่งเสริม สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการคุณธรรมน าพรุใหญ ่ 8,500 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และแนวทาง 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. สถานศึกษาจัดสภาพ แวดล้อมท่ี
ค านึงความเหมาะสม ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับ
แนวทางตามหลักปรัชญาของ
สถานศึกษา 

2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีบูรณาการแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนมีความมีความรู้  
ความเข้าใจ และสามารถน าแนวทาง
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

1. โครงการการจัดการศึกษาท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6,000 

2. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

641,469 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการเพื่อสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค   
ลดความเหล่ือมล้ า  
นักเรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT) 
มาใช้ในการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

272,769.85 

2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

6,500 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบ 

  การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง 

  พุทธศักราช  2560)และหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ศตวรรษที่  21 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   5,000    บาท  ใช้ไป   4,595   บาท  เหลือ     405       บาท  

           ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท     ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      5,000     บาท ใช้ไปทั้งหมด     4,595      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน - กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวช่อทิพย์  จ าปา 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามรถ ทักษะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

 1.4 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน เหมาะสมตามวัย 

 1.5 เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ความสามารถ และทักษะ

ในกลุ่มการเรียนรู้หลัก พร้อมในการทดสอบระดับชาติ และมีผลการทดสอบสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

 2.1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จ านวน  

82 คน 

 2.1.3 พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน  

82 คน 

 2.1.4 เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติของของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

(NT) จ านวน 15 คน และ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) จ านวน 13 คน  

 2.1.5 พัฒนาการสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา จ านวน 82 คน 

 2.1.6 เตรียมความพร้อมพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 2.1.7 นิเทศครูผู้สอนด้วยแบบ Coaching จ านวน 11 คน 

 2.1.8 พัฒนาห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 2.2.3 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 2.2.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 
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 2.2.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น

เลิศ ร้อยละ 80 

 2.2.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 2.2.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อ 

 3.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 3.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 

 3.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 

 3.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 3.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

4. ผลด าเนินการ 

 ครูโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2560) และหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

    

            

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางสาวช่อทิพย์  จ าปา) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรม พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   5,000    บาท  ใช้ไป   5,000   บาท  เหลือ       0      บาท  

                  ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท           ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      5,000     บาท ใช้ไปทั้งหมด     5,000      บำท 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563  - กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวช่อทิพย์  จ าปา 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามรถ ทักษะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

 1.4 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน เหมาะสมตามวัย 

 1.5 เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ความสามารถ และทักษะ

ในกลุ่มการเรียนรู้หลัก พร้อมในการทดสอบระดับชาติ และมีผลการทดสอบสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

 2.1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จ านวน  

82 คน 

 2.1.3 พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน  

82 คน 

 2.1.4 เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติของของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

(NT) จ านวน 15 คน และ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) จ านวน 13 คน  

 2.1.5 พัฒนาการสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา จ านวน 82 คน 

 2.1.6 เตรียมความพร้อมพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 2.1.7 นิเทศครูผู้สอนด้วยแบบ Coaching จ านวน 11 คน 

 2.1.8 พัฒนาห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 2.2.3 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 2.2.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 
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 2.2.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น

เลิศ ร้อยละ 80 

 2.2.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 2.2.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อ 

 3.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 3.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 

 3.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 

 3.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 3.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

4. ผลด าเนินการ 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 -6 ร้อยละ 70 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.4 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.4      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางสาวช่อทิพย์  จ าปา) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรม พัฒนาการอ่านการเขียน   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   6,000    บาท  ใช้ไป   6,000   บาท    เหลือ      -        บาท  

                         ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท     ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      6,000     บาท ใช้ไปทั้งหมด     6,000      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563  - กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวช่อทิพย์  จ าปา 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามรถ ทักษะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

 1.4 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน เหมาะสมตามวัย 

 1.5 เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ความสามารถ และทักษะ

ในกลุ่มการเรียนรู้หลัก พร้อมในการทดสอบระดับชาติ และมีผลการทดสอบสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 

 



50 
 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

 2.1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จ านวน  

82 คน 

 2.1.3 พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน  

82 คน 

 2.1.4 เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติของของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

(NT) จ านวน 15 คน และ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) จ านวน 13 คน  

 2.1.5 พัฒนาการสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา จ านวน 82 คน 

 2.1.6 เตรียมความพร้อมพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 2.1.7 นิเทศครูผู้สอนด้วยแบบ Coaching จ านวน 11 คน 

 2.1.8 พัฒนาห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 2.2.3 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 2.2.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 
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 2.2.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น

เลิศ ร้อยละ 80 

 2.2.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 2.2.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อ 

 3.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 3.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 

 3.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 

 3.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 3.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

4. ผลด าเนินการ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.4 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.4      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

   

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางสาวช่อทิพย์  จ าปา) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรม เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และ (NT)   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   2,000    บาท  ใช้ไป   0   บาท  เหลือ      2,000      บาท  

            ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท               ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      2,000     บาท ใช้ไปทั้งหมด     -      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563  - กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวช่อทิพย์  จ าปา 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามรถ ทักษะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

 1.4 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน เหมาะสมตามวัย 

 1.5 เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ความสามารถ และทักษะ

ในกลุ่มการเรียนรู้หลัก พร้อมในการทดสอบระดับชาติ และมีผลการทดสอบสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

 2.1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จ านวน  

82 คน 

 2.1.3 พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน  

82 คน 

 2.1.4 เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติของของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

(NT) จ านวน 15 คน และ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) จ านวน 13 คน  

 2.1.5 พัฒนาการสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา จ านวน 82 คน 

 2.1.6 เตรียมความพร้อมพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 2.1.7 นิเทศครูผู้สอนด้วยแบบ Coaching จ านวน 11 คน 

 2.1.8 พัฒนาห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 2.2.3 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 2.2.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 
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 2.2.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น

เลิศ ร้อยละ 80 

 2.2.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 2.2.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อ 

 3.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 3.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 

 3.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 

 3.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 3.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

4. ผลด าเนินการ 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19) ท าให้ไม่สามรถจัดกิจกรรมตามท่ีได้ก าหนด   

ไว้ได้ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21  
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      -      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

 -  

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางสาวช่อทิพย์  จ าปา) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรม พัฒนาการสร้าง/ใช้นวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  และผลสัมฤทธิ์ 

  ทางการเรียน   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   12,000   บาท  ใช้ไป   10,475   บาท  เหลือ    1,575    บาท  

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท     ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      12,000     บาท ใช้ไปทั้งหมด     10,475      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563  - กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวช่อทิพย์  จ าปา 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามรถ ทักษะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

 1.4 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน เหมาะสมตามวัย 

 1.5 เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ความสามารถ และทักษะ

ในกลุ่มการเรียนรู้หลัก พร้อมในการทดสอบระดับชาติ และมีผลการทดสอบสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

 2.1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จ านวน  

82 คน 

 2.1.3 พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน  

82 คน 

 2.1.4 เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติของของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

(NT) จ านวน 15 คน และ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) จ านวน 13 คน  

 2.1.5 พัฒนาการสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา จ านวน 82 คน 

 2.1.6 เตรียมความพร้อมพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 2.1.7 นิเทศครูผู้สอนด้วยแบบ Coaching จ านวน 11 คน 

 2.1.8 พัฒนาห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 2.2.3 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 2.2.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 
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 2.2.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น

เลิศ ร้อยละ 80 

 2.2.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 2.2.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อ 

 3.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 3.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 

 3.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 

 3.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 3.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

4. ผลด าเนินการ 

 ครูโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80  สร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษา 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.4 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.4      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   
 - 

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางสาวช่อทิพย์  จ าปา) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรม เตรียมความพร้อม  พัฒนาความสามารถพิเศษมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   3,000    บาท  ใช้ไป   2,215   บาท  เหลือ    785        บาท  

                  ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท           ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      3,000     บาท ใช้ไปทั้งหมด     2,215      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563  - กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวช่อทิพย์  จ าปา 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามรถ ทักษะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

 1.4 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน เหมาะสมตามวัย 

 1.5 เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ความสามารถ และทักษะ

ในกลุ่มการเรียนรู้หลัก พร้อมในการทดสอบระดับชาติ และมีผลการทดสอบสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

 2.1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จ านวน  

82 คน 

 2.1.3 พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน  

82 คน 

 2.1.4 เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติของของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

(NT) จ านวน 15 คน และ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) จ านวน 13 คน  

 2.1.5 พัฒนาการสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา จ านวน 82 คน 

 2.1.6 เตรียมความพร้อมพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 2.1.7 นิเทศครูผู้สอนด้วยแบบ Coaching จ านวน 11 คน 

 2.1.8 พัฒนาห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 2.2.3 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 2.2.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 
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 2.2.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความ เป็น

เลิศ ร้อยละ 80 

 2.2.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 2.2.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อ 

 3.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 3.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 

 3.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 

 3.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 3.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

4. ผลด าเนินการ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 ท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถ

พิเศษ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.4 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.4      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางสาวช่อทิพย์  จ าปา) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรม นิเทศภายในโดยใช้รูปแบบ  coaching   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป   690   บาท  เหลือ     310        บาท  

           ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท     ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท ใช้ไปทั้งหมด     690      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563  - กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวช่อทิพย์  จ าปา 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามรถ ทักษะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

 1.4 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน เหมาะสมตามวัย 

 1.5 เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ความสามารถ และทักษะ

ในกลุ่มการเรียนรู้หลัก พร้อมในการทดสอบระดับชาติ และมีผลการทดสอบสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

 2.1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จ านวน  

82 คน 

 2.1.3 พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน  

82 คน 

 2.1.4 เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติของของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

(NT) จ านวน 15 คน และ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) จ านวน 13 คน  

 2.1.5 พัฒนาการสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา จ านวน 82 คน 

 2.1.6 เตรียมความพร้อมพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 2.1.7 นิเทศครูผู้สอนด้วยแบบ Coaching จ านวน 11 คน 

 2.1.8 พัฒนาห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 2.2.3 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 2.2.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 
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 2.2.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น

เลิศ ร้อยละ 80 

 2.2.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 2.2.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อ 

 3.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 3.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 

 3.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 

 3.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 3.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

4. ผลด าเนินการ 

 ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศแบบ coaching  ตลอดปีการศึกษา 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.4 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.4      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางสาวช่อทิพย์  จ าปา) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   36,000  บาท  ใช้ไป  35,899   บาท  เหลือ   101     บาท  

           ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท     ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      36,000     บาท ใช้ไปทั้งหมด    35,899      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563  - กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวช่อทิพย์  จ าปา 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามรถ ทักษะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

 1.4 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน เหมาะสมตามวัย 

 1.5 เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ความสามารถ และทักษะ

ในกลุ่มการเรียนรู้หลัก พร้อมในการทดสอบระดับชาติ และมีผลการทดสอบสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

 2.1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จ านวน  

82 คน 

 2.1.3 พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน  

82 คน 

 2.1.4 เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติของของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

(NT) จ านวน 15 คน และ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) จ านวน 13 คน  

 2.1.5 พัฒนาการสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา จ านวน 82 คน 

 2.1.6 เตรียมความพร้อมพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 2.1.7 นิเทศครูผู้สอนด้วยแบบ Coaching จ านวน 11 คน 

 2.1.8 พัฒนาห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 2.2.3 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน และการเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 2.2.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 
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 2.2.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น

เลิศ ร้อยละ 80 

 2.2.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 2.2.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 70 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อ 

 3.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ทดสอบระดับชาติ ร้อย 100 

 3.5 ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้การยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 

 3.6 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 

 3.7 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วยแบบ Coaching ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 

 3.8 นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 

4. ผลด าเนินการ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อย 100 ได้ใช้ห้องสมุดและห้องวิทยาศาสตร์ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.4 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.4      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางสาวช่อทิพย์  จ าปา) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย   

กิจกรรม การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   10,000    บาท  ใช้ไป   7,500    บาท  เหลือ     2,500      บาท 

              ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                   ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      10,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     7,500     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวสมสวย  บุญโชติ  2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์  3. นางสาวอุใหม่  สัญกูล 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ให้มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 1.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่อย่างหลากหลาย 

 1.3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี 

 2.1.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ี

หลากหลาย 
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 2.1.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 3 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 2.2.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 2.2.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 3.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 3.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 90 มีพัฒนาการ ท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี  

 4.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการจัดประการณ์ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.2 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.2      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึน้ไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

    

               

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

               (นางสาวสมสวย  บุญโชติ) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย   

กิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   15,000   บาท  ใช้ไป  11,714    บาท  เหลือ      3,286        บาท 

           ใช้งบเกิน……-……..บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท              ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      15,000     บาท  ใช้ไปทั้งหมด     11,714     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวสมสวย  บุญโชติ  2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์  3. นางสาวอุใหม่  สัญกูล 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ให้มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 1.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่อย่างหลากหลาย 

 1.3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี 
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 2.1.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ี

หลากหลาย 

 2.1.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 3 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 2.2.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 2.2.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 3.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 3.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 90 มีพัฒนาการ ท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี  

 4.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการจัดประการณ์ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.2 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.2      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

    

            

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

               (นางสาวสมสวย  บุญโชติ) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย   

กิจกรรม เด็กปฐมวัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   10,000   บาท  ใช้ไป  4,736    บาท  เหลือ      5,264        บาท 

          ใช้งบเกิน……-……..บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท             ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      10,000     บาท  ใช้ไปทั้งหมด     4,736     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวสมสวย  บุญโชติ  2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์  3. นางสาวอุใหม่  สัญกูล 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ให้มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 1.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่อย่างหลากหลาย 

 1.3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี 



86 
 

 2.1.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ี

หลากหลาย 

 2.1.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 3 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 2.2.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 2.2.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 3.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 3.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 90 มีพัฒนาการ ท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี  

 4.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการจัดประการณ์ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.2 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.2      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

    

            

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

               (นางสาวสมสวย  บุญโชติ) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย   

กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   13,500   บาท  ใช้ไป       -     บาท  เหลือ    13,500    บาท  

            ใช้งบเกิน……-……..บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท      ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      13,500     บาท  ใช้ไปทั้งหมด       -      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวสมสวย  บุญโชติ  2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์  3. นางสาวอุใหม่  สัญกูล 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ให้มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 1.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่อย่างหลากหลาย 

 1.3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี 
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 2.1.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ี

หลากหลาย 

 2.1.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 3 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 2.2.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 2.2.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 3.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 3.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

4. ผลด าเนินการ 

 - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19) ท าให้ไม่สามรถจัดกิจกรรมตามท่ีได้ก าหนด   

ไว้ได้ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21  
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      -      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

 - 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

               (นางสาวสมสวย  บุญโชติ) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย   

กิจกรรม สร้างสนามเด็กเล่น “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร 279,132  บาท  ใช้ไป  88,998    บาท  เหลือ    190,134   บาท  

              ใช้งบเกิน……-……..บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท        ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด    279,132   บาท    ใช้ไปทั้งหมด     88,998     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวสมสวย  บุญโชติ  2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์  3. นางสาวอุใหม่  สัญกูล 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ให้มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 1.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่อย่างหลากหลาย 

 1.3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี 
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 2.1.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ี

หลากหลาย 

 2.1.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 3 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 2.2.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 2.2.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 3.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 3.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

4. ผลด าเนินการ 

 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่ ร้อยละ 100 ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19) ท าให้ไม่สามรถจัดกิจกรรมตามท่ีได้ก าหนด 

ไว้ได้ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

               (นางสาวสมสวย  บุญโชติ)  
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย   

กิจกรรม บัณฑิตน้อย 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร  10,000  บาท  ใช้ไป   7,680    บาท  เหลือ    2,320   บาท  

                      ใช้งบเกิน……-……..บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท      ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด    10,000   บาท          ใช้ไปทั้งหมด    7,680     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวสมสวย  บุญโชติ  2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์  3. นางสาวอุใหม่  สัญกูล 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถใน 
          การแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ให้มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 1.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่อย่างหลากหลาย 

 1.3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี 
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 2.1.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 35 คน ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ี

หลากหลาย 

 2.1.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 3 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 2.2.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 2.2.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

3. ตัวชีวั้ดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 

 3.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ร้อยละ 100 

 3.3 ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 

4. ผลด าเนินการ 

 นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย 

5.ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.8 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4,8      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

               (นางสาวสมสวย  บุญโชติ) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรม ศึกษารูปแบบและแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,172    บาท  ใช้ไป   0  บาท         เหลือ    1,172    บาท  

          ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท            ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,172     บาท  ใช้ไปทั้งหมด     0      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 2. นางสาววาสนา  ปานพรม 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า 

         นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างสม่ าเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน 

5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 
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 2.1.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.1.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 

 2.2.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 

 2.2.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 

 3.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 

 3.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

4. ผลด าเนินการ 

 ครูร้อยละ 80 สามารถจัดท าคู่มือการด าเนินงานของสถานศึกษาและสรุปผลงานในรอบปีงบประมาณ 

พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.0 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.0      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางหนึ่งหทัย  ปานทอง) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรม สนับสนุนค่าหนังสือเรียน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   66,000    บาท  ใช้ไป   66,317 บาท     เหลือ       0     บาท  

                       ใช้งบเกิน     317     บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท       ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      66,000     บาท ใช้ไปทั้งหมด     66,317      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม 2564 - พฤษภาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววาสนา  ปานพรม 2. นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า 

         นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างสม่ าเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน 

5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรี ยน และค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 
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 2.1.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.1.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 

 2.2.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 

 2.2.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 

 3.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 

 3.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 4.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 5.0 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      5.0      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 



107 
 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางหนึ่งหทัย  ปานทอง) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรม สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 2.5.1 งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   79,000    บาท  ใช้ไป  81,560  บาท   เหลือ     0     บาท  

                        ใช้งบเกิน    2,560      บาท 

 2.5.2 งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท        ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      79,000     บาท ใช้ไปทั้งหมด    81,560      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม 2564 - พฤษภาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววาสนา  ปานพรม 2. นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า 

         นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างสม่ าเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน 

5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 
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 2.1.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.1.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 

 2.2.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 

 2.2.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 

 3.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 

 3.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 4.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.4 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.4      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางหนึ่งหทัย  ปานทอง) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   126,597.85 บาท  ใช้ไป   92,379.75 บาท   เหลือ  34,218.10 บาท 

                  ใช้งบเกิน    บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท           ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด   126,579.85   บาท ใช้ไปทั้งหมด    92,379.75  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววาสนา  ปานพรม 2. นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า 

         นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างสม่ าเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน 

5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 
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 2.1.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.1.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 

 2.2.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 

 2.2.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างสม่ าเสมอและเป็นธรรม 

 3.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 

 3.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 4.2 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ด าเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางหนึ่งหทัย  ปานทอง) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบุคคล 

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กิจกรรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   3,000    บาท  ใช้ไป     0    บาท  เหลือ     3,000      บาท  

                  ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                  ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด   3,0000   บาท        ใช้ไปทั้งหมด     0      บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธวัชชัย  สุเหร็น 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

          เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรักต่อองค์กร 

 1.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามความต้องการเต็มศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง 

 1.3 เพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 1.4 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมเกิดเป็นส่ือ 

และนวัตกรรมของตนเอง 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร 

 2.1.2 ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง           

ต่อปีการศึกษา 

 2.1.3 ข้าราชการครู จ านวน 6 คน ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 2.1.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ    

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2.1.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 2.1.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร ร้อยละ 100 

 2.2.2 ข้าราชการครู ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 

ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา 

 2.2.3 ข้าราชการครู ร้อนละ 100 ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 2.2.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ       

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2.2.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 2.2.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร ร้อยละ 100 

 3.2 ข้าราชการครู ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 

ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา 

 3.3 ข้าราชการครู ร้อนละ 100 ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 3.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ          

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 3.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 3.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 3.7 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์ และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ร้อยละ 100 

4. ผลด าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

- 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21  
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      -      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

 - 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นายธวัชชัย  สุเหร็น) 

           

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบุคคล 

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี การผลิตส่ือ และนวัตกรรม 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป     850    บาท  เหลือ     150      บาท  

                      ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                     ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด   1,000   บาท        ใช้ไปทั้งหมด    850     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายธวัชชัย  สุเหร็น 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

           เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรักต่อองค์กร 

 1.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามความต้องการเต็มศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง 

 1.3 เพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 1.4 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมเกิดเป็นส่ือ 

และนวัตกรรมของตนเอง 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชงิปริมาณ 

 2.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร 

 2.1.2 ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง           

ต่อปีการศึกษา 

 2.1.3 ข้าราชการครู จ านวน 6 คน ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 2.1.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ    

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2.1.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 2.1.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร ร้อยละ 100 

 2.2.2 ข้าราชการครู ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 

ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา 

 2.2.3 ข้าราชการครู ร้อนละ 100 ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 2.2.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ       

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2.2.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 2.2.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร ร้อยละ 100 
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 3.2 ข้าราชการครู ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 

ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา 

 3.3 ข้าราชการครู ร้อนละ 100 ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 3.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ          

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 3.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 3.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 3.7 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์ และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ร้อยละ 100 

4. ผลด าเนินการ 

 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.2 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.2      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นายธวัชชัย  สุเหร็น) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบุคคล 

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กิจกรรม ส่งเริมและสนับสนุนข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   6,000    บาท  ใช้ไป     6,000    บาท  เหลือ     0      บาท  

                      ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                     ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด   6,000   บาท        ใช้ไปทั้งหมด    6,000     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธวัชชัย  สุเหร็น 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

          เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรักต่อองค์กร 

 1.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามความต้องการเต็มศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง 

 1.3 เพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 1.4 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมเกิดเป็นส่ือ 

และนวัตกรรมของตนเอง 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร 

 2.1.2 ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง           

ต่อปีการศึกษา 

 2.1.3 ข้าราชการครู จ านวน 6 คน ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 2.1.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ    

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2.1.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 2.1.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร ร้อยละ 100 

 2.2.2 ข้าราชการครู ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 

ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา 

 2.2.3 ข้าราชการครู ร้อนละ 100 ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 2.2.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ       

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2.2.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 2.2.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร ร้อยละ 100 

 3.2 ข้าราชการครู ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 

ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา 

 3.3 ข้าราชการครู ร้อนละ 100 ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 3.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ          

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 3.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 3.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 3.7 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์ และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ร้อยละ 100 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 ข้าราชการครู ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่ครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 

ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา 

 4.2 ข้าราชการครู ร้อนละ 100 ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.8 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.8     . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                 (นายธวัชชัย  สุเหร็น) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบุคคล 

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กิจกรรม วางแผนการก าหนดอัตราก าลังครู/สร้างขวัญก าลังใจ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   170,000   บาท ใช้ไป   154,000    บาท เหลือ     16,000      บาท 

                       ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                          ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด   170,000   บาท        ใช้ไปทั้งหมด    154,000     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธวัชชัย  สุเหร็น 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

          เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรักต่อองค์กร 

 1.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามความต้องการเต็มศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง 

 1.3 เพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 1.4 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมเกิดเป็นส่ือ 

และนวัตกรรมของตนเอง 

 

 

 



130 
 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร 

 2.1.2 ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง           

ต่อปีการศึกษา 

 2.1.3 ข้าราชการครู จ านวน 6 คน ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 2.1.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ    

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2.1.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 2.1.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร ร้อยละ 100 

 2.2.2 ข้าราชการครู ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 

ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา 

 2.2.3 ข้าราชการครู ร้อนละ 100 ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 2.2.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ       

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2.2.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 2.2.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความรัก

ต่อองค์กร ร้อยละ 100 

 3.2 ข้าราชการครู ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง ไม่น้อยกว่า 20 

ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา 

 3.3 ข้าราชการครู ร้อนละ 100 ยื่นประเมินเพื่อขอวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 3.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ          

เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 3.5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี 

 3.6 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 3.7 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์ และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ร้อยละ 100 

4. ผลด าเนินการ 

 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์ และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ร้อยละ 100 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

- 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 5 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      5     . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                 (นายธวัชชัย  สุเหร็น) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 

โครงการ การพัฒนาระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   2,000    บาท  ใช้ไป     0      บาท     เหลือ     2,000      บาท 

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                       ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      2,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     0     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายปรีชา  ตู้ด า 2. นายภัทรชนน  คงนคร   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

          เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้โรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 2.1.2 สถานศึกษามรีะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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 2.1.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 2.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 2.2.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี

ขึ้นไป 

 2.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 3.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 3.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี  

ขึ้นไป 

 3.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

4. ผลด าเนินการ 

 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
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5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.2 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.2      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                     (นายปรีชา  ตู้ด า) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 

โครงการ การพัฒนาระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรม การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป     0      บาท     เหลือ     1,000      บาท 

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                       ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     0     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายปรีชา  ตู้ด า 2. นายภัทรชนน  คงนคร   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

          เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้โรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 2.1.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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 2.1.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 2.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 2.2.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี

ขึ้นไป 

 2.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 3.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 3.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี  

ขึ้นไป 

 3.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 
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4. ผลด าเนินการ 

 สถานศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีให้มีความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
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คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

 

 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                     (นายปรีชา  ตู้ด า) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 

โครงการ การพัฒนาระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรม การพัฒนาระบบการบริหารงาน 4 ฝ่าย 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป    500     บาท    เหลือ      500      บาท  

                              ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                       ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     500     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายปรีชา  ตู้ด า 2. นายภัทรชนน  คงนคร   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

          เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้โรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
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 2.1.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 2.1.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 2.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 2.2.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี

ขึ้นไป 

 2.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 3.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 3.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี  

ขึน้ไป 

 3.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

 



143 
 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 สถานศึกษาได้มีการพัฒนาระบบการบริหารงาน 4 ฝ่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานศึกษา  

 4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึน้ไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.4 
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คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.4      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

 

 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                     (นายปรีชา  ตู้ด า) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 

โครงการ การพัฒนาระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรม พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   5,000    บาท  ใช้ไป    4,210     บาท    เหลือ      790      บาท 

                       ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                         ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      5,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     4,210     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายปรีชา  ตู้ด า 2. นายภัทรชนน  คงนคร   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

          เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้โรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 2.1.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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 2.1.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 2.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 2.2.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี

ขึ้นไป 

 2.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 3.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 3.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี  

ขึ้นไป 

 3.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

4. ผลด าเนินการ 

 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี  
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5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                     (นายปรีชา  ตู้ด า) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 

โครงการ การพัฒนาระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป      0     บาท    เหลือ     1,000      บาท  

                            ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                      ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด     1,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     0     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายปรีชา  ตู้ด า 2. นายภัทรชนน  คงนคร   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

          เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้โรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 2.1.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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 2.1.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 2.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 2.2.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี

ขึ้นไป 

 2.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักการบริหารงสนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 3.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 3.3 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี  

ขึ้นไป 

 3.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

4. ผลด าเนินการ 

 สถานศึกษามีการจัดการปะชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นประจ าทุกปี 
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5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                    (นายปรีชา  ตู้ด า) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 

โครงการ คุณธรรมน าพรุใหญ่ 

กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป     0      บาท  เหลือ     1,000      บาท  

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                   ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     0     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายภัทรชนน  คงนคร  2. นายปรีชา  ตู้ด า   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเคารพการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 15 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2.1.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น 

ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

 2.1.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 2.2.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 3.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 
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 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 3.5 บุคลากรโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 100 

 3.6 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 4.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่ร้อยละ 90  ปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาน 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.8 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =       4.8    . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

 - 

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                 (นายภัทรชนน  คงนคร) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 

โครงการ คุณธรรมน าพรุใหญ่ 

กิจกรรม โรงเรียนธนาคาร 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป     0      บาท  เหลือ     1,000      บาท  

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                   ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     0     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายภัทรชนน  คงนคร  2. นายปรีชา  ตู้ด า   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเคารพการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 15 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2.1.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น 

ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

 2.1.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 2.2.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 3.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 
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 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 3.5 บุคลากรโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 100 

 3.6 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผลด าเนินการ 

 - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19) ท าให้ไม่สามรถจัดกิจกรรมตามท่ีได้ก าหนด   

ไว้ได้ 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21  
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =       -    . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

 - 

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                 (นายภัทรชนน  คงนคร) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 

โครงการ คุณธรรมน าพรุใหญ่ 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   3,500    บาท  ใช้ไป  3,400  บาท  เหลือ      100      บาท  

                   ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                   ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      3,500     บาท ใช้ไปทั้งหมด     3,400    บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายภัทรชนน  คงนคร  2. นายปรีชา  ตู้ด า   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเคารพการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 15 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2.1.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น 

ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

 2.1.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 2.2.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 3.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 
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 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 3.5 บุคลากรโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 100 

 3.6 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 4.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับ

สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ  

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้   เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                 (นายภัทรชนน  คงนคร) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 

โครงการ คุณธรรมน าพรุใหญ่ 

กิจกรรม ค่านิยมไทย 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 2.5.1 งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร  1,000    บาท  ใช้ไป   900  บาท  เหลือ    100      บาท  

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2.5.2 งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท           ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท  ใช้ไปทั้งหมด     900    บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายภัทรชนน  คงนคร  2. นายปรีชา  ตู้ด า   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเคารพการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 15 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2.1.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น 

ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

 2.1.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 2.2.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 3.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 
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 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 3.5 บุคลากรโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 100 

 3.6 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้   เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                 (นายภัทรชนน  คงนคร) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 

โครงการ คุณธรรมน าพรุใหญ่ 

กิจกรรม เสริมทักษะ ฝึกอาชีพ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร  1,000    บาท  ใช้ไป     0    บาท  เหลือ    1,000      บาท  

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท           ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท  ใช้ไปทั้งหมด     0    บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายภัทรชนน  คงนคร  2. นายปรีชา  ตู้ด า   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเคารพการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 15 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2.1.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น 

ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

 2.1.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 2.2.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 3.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 
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 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 3.5 บุคลากรโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 100 

 3.6 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 4.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.2 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =       4.2     . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                 (นายภัทรชนน  คงนคร) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 

โครงการ คุณธรรมน าพรุใหญ่ 

กิจกรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร  1,000    บาท  ใช้ไป     0    บาท  เหลือ    1,000      บาท  

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท           ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท  ใช้ไปทั้งหมด     0    บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายภัทรชนน  คงนคร  2. นายปรีชา  ตู้ด า   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเคารพการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 15 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2.1.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น 

ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

 2.1.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 2.2.5 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

 3.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 
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 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3.4 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณี ท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 90 

 3.5 บุคลากรโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 100 

 3.6 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 บุคลากรโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ร้อยละ 100 ปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.2 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =       4.2     . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                 (นายภัทรชนน  คงนคร) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานท่ัวไป 

โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม เย่ียมบ้านนักเรียน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   2,000    บาท  ใช้ไป   2,000    บาท  เหลือ     0      บาท  

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                   ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      2,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     2,000     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน - สิงหาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์ 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า 

         นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระดับและประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการ

ดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงสภาพปัญหาและความต้องการ 

 1.2 เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน และน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 2.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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 2.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 2.1.4 ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง ผู้เรียน     

ทุกคน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 2.2.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 2.2.4 ครู ร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 สถานศึกษามีดารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง ผู้เรียน     

ทุกคน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 3.4 ครู ร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ผลด าเนินการ 

 ครู ร้อยละ 100 เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีนโยบายให้ครูที่ปรึกษา
เย่ียมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

    

                

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางหนึ่งหทัย  ปานทอง) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานท่ัวไป 

โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม คัดกรองนักเรียน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป   1,000    บาท  เหลือ     0      บาท  

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                   ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     1,000     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน - กรกฎาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์ 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า 

         นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระดับและประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการ

ดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงสภาพปัญหาและความต้องการ 

 1.2 เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน และน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 2.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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 2.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 2.1.4 ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง ผู้เรียน     

ทุกคน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 2.2.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 2.2.4 ครู ร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง ผู้เรียน     

ทุกคน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 3.4 ครู ร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ผลด าเนินการ 

 ร้อยละ80 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

ระบบกรอกข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมีการเปล่ียนแปลงระบบและเวลาบ่อย 

จนท าให้เด็กบางคนเสียโอกาส 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.4 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.4      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางหนึ่งหทัย  ปานทอง) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานท่ัวไป 

โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,500    บาท  ใช้ไป   826    บาท  เหลือ      674      บาท  

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                   ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,500     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     826     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์ 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า 

         นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระดับและประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการ

ดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงสภาพปัญหาและความต้องการ 

 1.2 เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน และน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 2.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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 2.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 2.1.4 ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง ผู้เรียน     

ทุกคน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 2.2.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 2.2.4 ครู ร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง ผู้เรียน     

ทุกคน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 3.4 ครู ร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ผลด าเนินการ 

 ร้อยละ 90 สถานศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนใน

การป้องกันแก้ไขและพฒันานักเรียน 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 ควรให้เวลาในการพบปะพูดคุยข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนของผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาช้ันเรียนให้ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.8 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.8      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางหนึ่งหทัย  ปานทอง) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานท่ัวไป 

โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม กิจกรรมการแนะแนว 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป    0     บาท  เหลือ     1,000      บาท  

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                   ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     0     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์ 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า 

         นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระดับและประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการ

ดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงสภาพปัญหาและความต้องการ 

 1.2 เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน และน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 2.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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 2.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 2.1.4 ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง ผู้เรียน     

ทุกคน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 2.2.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 2.2.4 ครู ร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง ผู้เรียน     

ทุกคน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 3.4 ครู ร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ100 เข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 4.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อ 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.2 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.2      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางหนึ่งหทัย  ปานทอง) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานท่ัวไป 

โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม กิจกรรมการรับนักเรียน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป    800     บาท  เหลือ     200      บาท  

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                   ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     800     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - พฤษภาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์ 

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า 

         นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระดับและประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการ

ดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงสภาพปัญหาและความต้องการ 

 1.2 เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน และน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 2.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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 2.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 13 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 2.1.4 ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง ผู้เรียน     

ทุกคน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 2.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 2.2.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 2.2.4 ครู ร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง ผู้เรียน     

ทุกคน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

 3.4 ครู ร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ผลด าเนินการ 

 ประชากรวัยเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.4 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.4      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

    

                

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

                (นางหนึ่งหทัย  ปานทอง) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 

โครงการ การจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรม การสร้างวินัยในการท้ิงขยะ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป     300      บาท  เหลือ     700      บาท  

                       ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                       ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      1,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     300     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางลาวันดี  บัวบาน 2. นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อสร้างวินัยในการท้ิงขยะให้กับนักเรียน 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการเรื่องการจัดการขยะ การน าขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น ระบบ

และมีประสิทธิภาพ 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 2.4 ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างวินัยในการท้ิงขยะ 

 2.1.2 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีความรู้ 

ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับขยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 2.1.4 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนร้อยละ 100 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในการท้ิงขยะ 

 2.2.2 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 มีความรู้     

ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับขยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 90 ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 2.2.4 ชุมชน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

ขึ้นไป 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในการท้ิงขยะ 

 3.2 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 มีความรู้     

ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับขยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 90 ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 3.4 ชุมชน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

ขึ้นไป 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 นักเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในการท้ิงขยะ 

 4.2 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 มีความรู้     

ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับขยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.2 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.2      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

             (นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 

โครงการ การจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรม นักจัดการขยะ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   2,000    บาท  ใช้ไป     1,840      บาท  เหลือ     160      บาท 

                ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                   ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      2,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     1,840     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางลาวันดี  บัวบาน 2. นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อสร้างวินัยในการท้ิงขยะให้กับนักเรียน 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการเรื่องการจัดการขยะ การน าขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น ระบบ

และมีประสิทธิภาพ 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 2.4 ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างวินัยในการท้ิงขยะ 

 2.1.2 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีความรู้ 

ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับขยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 2.1.4 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนร้อยละ 100 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในการท้ิงขยะ 

 2.2.2 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 มีความรู้     

ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับขยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 90 ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 2.2.4 ชุมชน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

ขึ้นไป 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในการท้ิงขยะ 

 3.2 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 มีความรู้     

ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับขยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 90 ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 3.4 ชุมชน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

ขึ้นไป 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 นักเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในการท้ิงขยะ 

 4.2 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 มีความรู้     

ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับขยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

             (นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 

โครงการ การจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   3,000    บาท  ใช้ไป     2,643      บาท  เหลือ      357      บาท 

                ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                         ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด      3,000     บาท          ใช้ไปทั้งหมด     2,357     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางลาวันดี  บัวบาน 2. นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อสร้างวินัยในการท้ิงขยะให้กับนักเรียน 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการเรื่องการจัดการขยะ การน าขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น ระบบ

และมีประสิทธิภาพ 

 1.3 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 2.4 ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
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2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างวินัยในการท้ิงขยะ 

 2.1.2 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีความรู้ 

ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับขยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 2.1.4 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนร้อยละ 100 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในการท้ิงขยะ 

 2.2.2 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 มีความรู้     

ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับขยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 90 ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 2.2.4 ชุมชน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

ขึ้นไป 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในการทิ้งขยะ 

 3.2 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 80 มีความรู้     

ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับขยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 90 ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 3.4 ชุมชน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

ขึ้นไป 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 90 ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

 4.2 ชุมชน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 
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6. ข้อเสนอแนะ 

 - 

7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

             (นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 

โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรม อาหารกลางวัน (อาหารอ่อนหวาน) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร  622,469.  บาท  ใช้ไป   595,508.36   บาท  เหลือ   26,960.64    บาท 

                    ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                             ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด   622,469   บาท      ใช้ไปทั้งหมด    595,508.36  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววาสนา  ปานพรม 2. นางสาวสมสวย  บุญโชติ   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบ

ข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง 

และคนรอบข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย  

 2.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความ

ปลอดภัย 
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 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน และผู้ปกครองจ านวน 80 คน ตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 2.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย       

ร้อยละ 90 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 3.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย         

ร้อยละ 90 (แนวทางคู่มือ “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

ขึ้นไป 

4. ผลด าเนินการ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ100 ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอิ่มทุกคน 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 5 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      5      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

              (นางสาววาสนา  ปานพรม) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 

โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรม มาตรฐานห้องพยาบาล 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   3,000    บาท  ใช้ไป     0     บาท     เหลือ   3,000    บาท  

                       ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                       ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด    3,000    บาท       ใช้ไปทั้งหมด      0       บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววาสนา  ปานพรม 2. นางสาวสมสวย  บุญโชติ   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบ

ข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง 

และคนรอบข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย  

 2.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความ

ปลอดภัย 
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 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน และผู้ปกครองจ านวน 80 คน ตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 2.2 เชงิคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 2.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย       

ร้อยละ 90 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 3.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย         

ร้อยละ 90 (แนวทางคู่มือ “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

ขึ้นไป 

4. ผลด าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จึงหยุดจัดกิจกรรมเพื่อเว้น
ระยะห่าง ตามนโยบาลของกระทรวงสาธารณสุข 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21  
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      -      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

              (นางสาววาสนา  ปานพรม) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 

โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรม ขยับการบริหารสมอง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป     0     บาท     เหลือ   1,000    บาท  

                       ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                       ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด    1,000    บาท       ใช้ไปทั้งหมด      0       บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววาสนา  ปานพรม 2. นางสาวสมสวย  บุญโชติ   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบ

ข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง 

และคนรอบข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย  

 2.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความ

ปลอดภัย 
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 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน และผู้ปกครองจ านวน 80 คน ตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 2.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย       

ร้อยละ 90 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 3.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีคว ามปลอดภัย         

ร้อยละ 90 (แนวทางคู่มือ “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

ขึ้นไป 

4. ผลด าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จึงหยุดจัดกิจกรรมเพื่อเว้น
ระยะห่าง ตามนโยบาลของกระทรวงสาธารณสุข 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21  
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      -      . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 

8. ภาพประกอบการด าเนินงาน  

  

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

              (นางสาววาสนา  ปานพรม) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 

โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรม ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   8,000    บาท  ใช้ไป   6,989    บาท     เหลือ   1,011    บาท  

                         ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                         ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด   8,000    บาท       ใช้ไปทั้งหมด      6,989       บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววาสนา  ปานพรม 2. นางสาวสมสวย  บุญโชติ   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบ

ข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง 

และคนรอบข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย  

 2.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความ

ปลอดภัย 
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 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน และผู้ปกครองจ านวน 80 คน ตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 2.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย       

ร้อยละ 90 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 3.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย         

ร้อยละ 90 (แนวทางคู่มือ “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

ขึ้นไป 

4. ผลด าเนินการ 

 4.1 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนมีสนามกีฬาท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย 

 4.2 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่ร้อยละ 100 ไม่ยุ่งกับยาเสพติด 

 4.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 100 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6     . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

              (นางสาววาสนา  ปานพรม) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 

โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรม รู้ทันโรคภัยใกล้ตัว 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   2,000    บาท  ใช้ไป     0    บาท     เหลือ   2,000    บาท  

                     ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                     ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด   2,000    บาท       ใช้ไปทั้งหมด      0     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววาสนา  ปานพรม 2. นางสาวสมสวย  บุญโชติ   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบ

ข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง 

และคนรอบข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย  

 2.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความ

ปลอดภัย 
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 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน และผู้ปกครองจ านวน 80 คน ตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 2.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย       

ร้อยละ 90 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 3.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย         

ร้อยละ 90 (แนวทางคู่มือ “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

ขึ้นไป 

4. ผลด าเนินการ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 100 รู้ถึงสาเหตุการเกิดโรคและสามารถป้องกันโรคภัยใกล้ตัวได้ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6     . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

              (นางสาววาสนา  ปานพรม) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 

โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรม ฟันสวยยิ้มใส 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   1,000    บาท  ใช้ไป     0    บาท     เหลือ   1,000    บาท  

                     ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                     ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด   1,000    บาท       ใช้ไปทั้งหมด      0     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววาสนา  ปานพรม 2. นางสาวสมสวย  บุญโชติ   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบ

ข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย 

 1.2 เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง 

และคนรอบข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย  

 2.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความ

ปลอดภัย 
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 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน และผู้ปกครองจ านวน 80 คน ตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 2.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 2.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย       

ร้อยละ 90 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 3.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีคว ามปลอดภัย         

ร้อยละ 90 (แนวทางคู่มือ “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

ขึ้นไป 

4. ผลด าเนินการ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร้อยละ 90 มีความรู้และทักษะในการแปรงฟันท่ีถูกวิธี มีสุขภาพช่องปาก

และฟันท่ีดี ปลอดภัยจากโรคฟันผุ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6     . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

              (นางสาววาสนา  ปานพรม) 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

สรุปประเมินผล/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 

โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1. งบอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรร   4,000    บาท  ใช้ไป    3,970    บาท     เหลือ   30    บาท  

                          ใช้งบเกิน    -      บาท 

 2. งบรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรร     -     บาท                          ใช้ไป        -       บาท  

  รวมงบประมาณทั้งหมด   4,000    บาท       ใช้ไปทั้งหมด      3,970     บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววาสนา  ปานพรม 2. นางสาวสมสวย  บุญโชติ   

ตามสนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบ

ข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย 

 1.2 เพื่อใหน้ักเรียนอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เชิงปริมาณ 

 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง 

และคนรอบข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย  

 2.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความ

ปลอดภัย 
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 2.1.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 117 คน และผู้ปกครองจ านวน 80 คน ตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 2.2 เชิงคณุภาพ 

 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 2.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย       

ร้อยละ 90 

 2.2.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตนเอง และคนรอบข้าง 

และมีทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลาย ร้อยละ 100  

 3.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัย         

ร้อยละ 90 (แนวทางคู่มือ “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

 3.3 นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 

ขึ้นไป 

4. ผลด าเนินการ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัยและเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

5. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

6. ข้อเสนอแนะ 

 - 
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7. สรุปผลในภาพรวม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  1  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต่ ากว่า  50% 

  2  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 – 59% 

  3  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 – 69% 

  4  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 – 79% 

  5  คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึ้นไป 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
2 ความพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

รวม (ผลรวมทุกช่อง) 21 4.6 
 

คะแนนเฉล่ีย (ผลรวมของทุกช่องหารด้วย 5) =      4.6     . 

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                  

 ถ้าได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 4 แสดงว่าการด าเนินงาน/โครงการ  ควรปรับปรุง. 

สรุปผล การด าเนินงาน/โครงการนี ้  เป็นท่ีน่าพอใจ  ควรปรับปรุง 
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8. ภาพประกอบการด าเนินงาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ………………………………..……ผู้รับผิดชอบ  

              (นางสาววาสนา  ปานพรม) 
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ภาคผนวก 
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