
               สรุปแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2562 

 

  

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    59 

 

สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

งาน    วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ  นายสามารถ กินะรี 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม  2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  2551  กําหนดให้ครูผู ้สอนต้องจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนา              

การเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยถือเป็นหน้าท่ีครูตอ้งดาํเนินการ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสําคญัของการวิจยั                

เพื่อพฒันาการเรียนการสอน  เพือ่ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

2.2  เพื่อพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศดา้นวชิาการ 

2.3  เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะความรู้ท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร  

2.4 ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้แข่งขนัในระดบัต่าง ๆ ได ้

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  

  3.1.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีช่ือเสียงดา้นความเป็นเลิศทางวชิาการใน 

ระดบัต่างๆ     

  3.1.3 นกัเรียนมีทกัษะความรู้ท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

  3.2.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการทุกกลุ่มสาระฯ

  3.2.3 นกัเรียนไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัระดบัต่างๆอยา่งนอ้ยกลุ่มสาระฯละ 1 รายการ   

4. ผลการดําเนินงาน 

1.  คณะครูมีโครงการ กิจกรรมท่ีพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 



               สรุปแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2562 

 

  

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    60 

 

  2.  โรงเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบติัการต่างๆ   

  3.  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน 

  4.  ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถทางวชิาการตามมาตรฐานการศึกษา 

5. งบประมาณ 

  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

32,000 32,000 - - 32,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิของโรงเรียน, แบบทดสอบของเขตพื้นท่ี, สทศ.  

  6.1.2 การสงัเกต ตรวจผลงาน ช้ินงาน 

  6.1.3 ผลการประเมิน 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 31 

 เฉลีย่                                                 3.87 ร้อยละ 96.75 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    61 

 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี    (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก   (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม   [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                        [      ]   ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  งบประมาณท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมยงัไม่เพียงพอ 

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

ปรึกษาคณะทาํงานเพื่อปรับรูปแบบการจดักิจกรรมใหมี้ทางเลือกหลากหลายและเหมาะสมกบั

งบประมาณท่ีไดรั้บ 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                        (นายสามารถ กินะรี) 

        ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    62 

 

สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายวชิาการเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนน O-NET 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายสามารถ กินะรี 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ กรกฎาคม  2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม กุมภาพนัธ์ 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้จดัให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับโรงเรียน ,ระดับชาติ (O-NET) เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนสูงข้ึน โรงเรียนจึงจดัวางแผนเพื่อพฒันายกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกาํหนดไว ้   

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหมี้ระดบัคะแนน 3 ข้ึนไปเพิ่ม

สูงข้ึน 

2.2 เพื่อยกระดบัคะแนน O-NET ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหผ้า่นเกณฑก์ารประเมินของสมศ. 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 นกัเรียนพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

  3.1.2 นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหาและอยูร่่วมกบัคนอ่ืนอยา่งมีความสุข 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมชั้น ม.3 และม.6 เขา้ร่วมค่ายวชิาการร้อยละ 90  

ข้ึนไป 

 3.2.2 นกัเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัคะแนน 3 ข้ึนไปเพิ่มสูงข้ึน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.2.3 นกัเรียนมีผลการทดสอบในระดบัชาติผา่นเกณฑก์ารประเมินของสมศ. 

4. ผลการดําเนินงาน  

  1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) ตามเป้าหมายของโรงเรียน 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    63 

 

5. งบประมาณ 

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

10,000 10,000 - - 10,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบทดสอบของเขตพื้นท่ี, สทศ. 

6.1.2 ผลการประเมิน 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 29 

 เฉลีย่ 3.62 ร้อยละ 90.50 

 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4     ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    64 

 

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม   [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  งบประมาณท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมยงัไม่เพียงพอ 

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

ปรึกษาคณะทาํงานเพื่อปรับรูปแบบการจดักิจกรรมใหมี้ทางเลือกหลากหลายและเหมาะสมกบั

งบประมาณท่ีไดรั้บ 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                    (นายสามารถ กินะรี) 

                ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    65 

 

สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายสามารถ กินะรี 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม สิงหาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเป็นเป็นหน่วยงานการศึกษาท่ีจดัการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั   ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมี

มาตรฐานและสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  อีกทั้งตอ้งบริบทของโรงเรียน  โดยใชห้ลกัสูตรแกนกลางเป็น

หลกัในการจดัทาํหลกัสูตร  เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียนจาํปาหลวงจึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรแกนกลาง  มี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

2.2  เพื่อใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตรและสามารถใชห้ลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3  เพื่อให้โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีหลกัสูตรสถานศึกษาใชใ้นปีการศึกษา 2562  

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 หลกัสูตรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม เป็นหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานและครบตามตวัช้ีวดั

ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

  3.1.2 หลกัสูตรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีหลกัสูตรสถานศึกษาพุทธศกัราช 2561                           

ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ 

  3.2.2 ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตรสถานศึกษาและสามารถใชห้ลกัสูตรใน

การจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   



               สรุปแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2562 

 

  

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    66 

 

4. ผลการดําเนินงาน  

 4.1 ครูโรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคมมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตรและสามารถใชห้ลกัสูตรในการ

จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.2 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีหลกัสูตรสถานศึกษาใชใ้นปีการศึกษา 2562 

5. งบประมาณ 

  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

3,000 3,000 - - 3,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบประเมินหลกัสูตร 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 30 

 เฉลีย่ 3.75 ร้อยละ 93.75 

 

 

 



               สรุปแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2562 

 

  

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    67 

 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  - 

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

- 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                       (นายสามารถ  กินะรี) 

          ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    68 

 

สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายพลกฤษณ์  รินทรึก 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหก้า้วหนา้ ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่การเรียนรู้  การสนบัสนุนส่ือ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีหลากหลายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบวธีิการสอน และเทคนิค การสอนท่ีเนน้ให้

นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนและตลอดการจดักิจกรรม ยอ่มส่งผลใหก้ารเรียน

การสอนของครูมีประสิทธิภาพสูงข้ึน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนัจาํเป็นอยา่งยิง่                            

ซ่ึงปัจจุบนัมีบทบาทมากในการจดัการเรียนการสอนทางโรงเรียนไดม้องเห็นความสาํคญัจึงไดจ้ดัโครงการน้ีข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.2  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์โรงเรียนจาํปาหลวง

วทิยาคมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 2.3  เพื่อให้โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

3.1.1 ครูและนกัเรียนร้อยละ 100 สามารถใชส่ื้อเทคโนโลย ีในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา

ผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

3.1.2 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อจาํนวนนกัเรียน 1: 10 

3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถผลิตส่ือ  ใชส่ื้อ  นวตักรรมทางการศึกษามาใชใ้น

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้

3.2.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนระดบัดี 

 



               สรุปแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2562 

 

  

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    69 

 

 

4. ผลการดําเนินงาน  

4.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัดี 

 4.2 การจดัการเรียนการสอนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 4.3 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

5. งบประมาณ 

  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

20,000 20,000 - - 20,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบทดสอบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 31 

 เฉลีย่ 3.87 ร้อยละ 96.75            

 



               สรุปแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2562 

 

  

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    70 

 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  - 

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

- 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                           (นายพลกฤษณ์  รินทรึก) 

          ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    71 

 

สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม กีฬาภายในสถานศึกษา 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายอนุชาติ  ปัญญาดิษฐ ์

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ กรกฎาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม ธนัวาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

 การส่งเสริมการแข่งขนักีฬา  เป็นการดาํเนินการใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการท่ีดีทั้งส่วนคนครอบครัวและ

ชุมชน  ในดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ เนน้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั  ไดอ้อกกาํลงักาย ตามความถนดัและความ

สนใจ  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการออกกาํลงักายและไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข เป็นคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณลกัษณะ ดา้นสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

2.2 เพื่อปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีลกัษณะนิสัยอนัพงึประสงค ์เห็นคุณค่าของการกีฬา และการออกกาํลงักาย 

ไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติัตอ้งจริงจงัสมํ่าเสมอ และมีทกัษะยิง่ข้ึน 

2.3 เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความภูมิใจ ในความสามารถและความถนดัของตนเอง 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

3.1.1 ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียนวินยั รู้จกัแพ ้รู้จกัชนะ รู้จกัการให้อภยั 

ตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

3.1.2 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพในดา้นการกีฬาและดา้นการดนตรี 

3.1.3 ผูเ้รียนมีศกัยภาพความสนใจตนเองเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและสามารถอยูร่่วมกบั

คนอ่ืนอยา่งมีความสุข 

3.2  ด้านปริมาณ 

3.2.1 ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั รู้จกัแพ ้รู้จกัชนะ รู้จกัใหอ้ภยั 

3.2.2 ผูเ้รียนสามารถคน้พบศกัยภาพ ความถนดั ความสนใจของตนเองพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพแลการศึกษาต่อ และสามารถอยูร่่วมหรือทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี

ความสุขไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
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3.2.3 ผูเ้รียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นสุขภาพพลานามยั ดนตรี กีฬาความถนดัและ

ความสนใจ 

4. ผลการดําเนินงาน  

4.1 นกัเรียนมีสุขภาพพลานามยั แขง็แรงสมบูรณ์ดีๆยิง่ข้ึน 

4.2 โรงเรียนและหน่วยงานของรัฐ ทาํใหน้กัเรียนออกกาํลงักายตามความสนใจ และความถนดั 

4.3 นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 

  4.4 นกัเรียนมีระเบียบวนิยั ปฏิบติัตามกฎ กติกา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั มีความสามคัคีในหมู่คณะ และอยู่

ร่วมกบัสังคมอยา่งมีความสุข 

5. งบประมาณ 

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

10,000 10,000 - - 10,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

 6.1.1 แบบสอบถาม   6.1.2 แบบสัมภาษณ์ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4.00 ร้อยละ 100 
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คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  - งบประมาณไม่เพียงพอในการจดักิจกรรม 

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

- เพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ ใชจ่้ายใหป้ระหยดั 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                          (นายอนุชาติ  ปัญญาดิษฐ์) 

         ตาํแหน่ง พนกังานราชการ  

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วทิยากรภายนอก 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางสาวไพลิน  ชิณเทศ 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เห็นวา่การจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีเป็นอาชีพตาม

ความถนดัและความตอ้งการของชุมชน  นอกเหนือจากในสถานศึกษาจะดาํเนินการตามโครงสร้างแลว้  ผูเ้รียน

ควรได้ศึกษาหาความรู้และปฏิบติัจริง เพื่อเป็นทกัษะในการนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั และเป็นการสืบสาน

ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  จึงไดจ้ดัโครงการน้ีข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1  ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  เกิดความรู้  ความชาํนาญ ทั้งวชิาการและวชิาชีพ

อยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

2.2 ผูเ้รียนคน้พบความสนใจ ความถนดั และพฒันาความสามารถพิเศษเฉพาะตวัมองเห็นช่องทาง

ในการสร้างงาน   สร้างอาชีพในอนาคตไดเ้หมาะสมกบัตนเอง 

2.3  ผูเ้รียนเห็นคุณค่าขององคค์วามรู้ต่าง ๆสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้นการ

พฒันาตนเอง และประกอบสัมมาชีพ 

2.4  ผูเ้รียนสามารถสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่ออนุรักษ ์นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไดจ้ดัการทาํพานบายศรี 

และไดเ้รียนรู้ดนตรีพื้นเมือง จาํนวน   50  คน 

3.2.2 นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 ไดรั้บความรู้และสามารถปฏิบติักิจกรรมตามท่ีกาํหนด

พร้อมทั้งพฒันาตนเอง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      3.2 ด้านคุณภาพ 

          3.2.1 นกัเรียนไดรั้บความรู้และสามารถปฏิบติักิจกรรมตามท่ีกาํหนดพร้อมทั้งพฒันาตนเอง ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4. ผลการดําเนินงาน  

          นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความเขา้ใจ 

ทกัษะ และการปฏิบติัตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกาํหนด   สามารถนาํไปใชพ้ฒันางานของตนเองและเป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพ 

5. งบประมาณ 

 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 ตอบแบบสอบถาม 

 6.1.2.สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4.00 ร้อยละ 100 

 

 

 

 

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

3,000 3,000 - - 3,000 
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คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  - 

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

- 

 

                                             (ลงช่ือ)....................... .............................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นางสาวไพลิน  ชิณเทศ) 

         ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ  

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสัปดาห์หอ้งสมุด 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางศุภลกัษณ์ จิตจกัร 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

 สาํหรับการพฒันาใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนนั้น   จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปลูกฝังให้

นกัเรียนเป็นคนท่ีรักการอ่านและรู้จกัพฒันาตนเองจากการอ่านหนงัสือต่าง ๆ เพราะการอ่าน เป็นความรู้ขั้น

พื้นฐานท่ีสาํคญัของการศึกษา และการดาํรงชีวิต โดยเฉพาะการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเนน้ให้นกัเรียนอ่าน

ออกเขียนไดโ้ดยบูรณาการเร่ืองการอ่านเขา้กบัการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนกัเรียนมี

ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการสร้างนิสัยรักการอ่านและนกัเรียนสามารถนาํประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่านไป

พฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้                     

    และส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 

2. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้ 

    เพิ่มเติม 

3. เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  3.1.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเป็นคนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและรู้จกัพฒันาตนเอง 

  3.1.2 นกัเรียนสามารถอ่าน เขียน ไดถู้กตอ้งและสามารถวิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านได ้

  3.1.3 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเขา้ใชห้อ้งสมุดเพิ่มมากข้ึน 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  

  3.2.2 นกัเรียนทุกคนสามารถอ่าน เขียน ไดถู้กตอ้งและสามารถวเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่านได ้

  3.2.3 นกัเรียนเขา้ใชห้อ้งสมุดเพิ่มมากข้ึน 
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4. ผลการดําเนินงาน  

 4.1 นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ 

ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 

 4.2 นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

 4.3 นกัเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

5. งบประมาณ 

 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบประเมินการรักการอ่าน 

  6.1.2 แบบบนัทึกการอ่าน 

  6.1.3 แบบสังเกต 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 29 

 เฉลีย่ 3.62 ร้อยละ 90.50 

 

 

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

20,000 20,000 - - 20,000 
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คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

           - กิจกรรมบางวนัไม่ไดท้าํ 

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

- จะจดัทาํทุกวนัใหค้รบ 100 % เวลาหลงัรับประทานอาหาร 

 

                                             (ลงช่ือ).......................... ..........................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นางสาวอรวรรณ  เบ้ียวพา) 

              ตาํแหน่ง พนกังานราชการ  

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา  

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมวนัสุนทรภู่และภาษาไทยแห่งชาติ 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายศราวฒิุ ฉวแีปลง 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม กรกฎาคม 2563 

……………………………………………………….. 

1.  หลกัการและเหตุผล 

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดข้ออนุมติัจากคณะรัฐมนตรีของ

นายกยิ่งลกัษณ์ ชินวฒัน์ ให้วนัท่ี 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวนัภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุน้จิตสํานึกให้คน

ไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ “ภาษาไทย” ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์ท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของชาติ 

นอกเหนือจากวฒันธรรมอ่ืนๆ ซ่ึงทุกวนัน้ีนับวนัจะเส่ือมลงไปเร่ือยๆ เพราะอิทธิพลตะวนัตก และตลอดจน

ความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม อาํเภอดอนจาน 

จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัจึงไดจ้ดักิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติข้ึน 

 และดว้ยเน่ืองในวนัท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวนัระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวเีอกของไทยรวมทั้ง            

ยงัถือเป็นวนัภาษาไทยดว้ยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นกัเรียนเห็นถึง

ความสาํคญัของภาษาไทย ปลูกฝังใหน้กัเรียนเกิดความซาบซ้ึงในวชิาภาษาไทย  อนัเป็นการช่วยส่งเสริมวชิา

ภาษาไทย ใหด้าํเนินไปอยา่งไดผ้ล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นถึงความสาํคญัดงักล่าวจึงกาํหนดใหมี้

โครงการวนัสุนทรภู่ข้ึนมา 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

           2.1 เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแสดงออกดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

           2.2 เพื่อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

           2.3 เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

           2.4 เพื่อใหน้กัเรียนส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ใหเ้ยาวชนและบุคคลทัว่ไป

เขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรม  

3. เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

 3.1.1 ร้อยละ 80 นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวนัสุนทรภู่และภาษาไทยแห่งชาติ 
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 3.1.2 ร้อยละ 80 นกัเรียนมีความรู้จากการเขา้ชมนิทรรศการวนัสุนทรภู่และภาษาไทยแห่งชาติ 

 3.1.3 ร้อยละ 80 นกัเรียนส่งผลงานเขา้ร่วมการประกวดทกัษะทางภาษาไทย  

 3.2 ด้านคุณภาพ 

 3.2.1 นกัเรียนและบุคลากรตระหนกัถึงความสาํคญัของภาษาไทยและเขา้ร่วมกิจกรรม 

 3.2.2 นกัเรียนไดรั้บความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 

 3.2.3 นกัเรียนสามารถคิดวเิคราะห์ตามศกัยภาพของตนเองได ้

4. ผลการดําเนินงาน  

 4.1 นกัเรียนตระหนกัในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่ี

ไดท้รงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกบัภาษาไทย  

           4.2 นกัเรียนสามารถแสดงออกดา้นความคิดสร้างสรรค ์และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

           4.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

           4.4 นกัเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

           4.5 นกัเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ใหเ้ยาวชนและบุคคลทัว่ไป

เขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรม  

5. งบประมาณ 

 

 

 

 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม                 6.1.3 แบบบนัทึกผลการแข่งขนั 

  6.1.2 แบบสังเกต 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

7,000 7,000 - - 7,000 
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5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 29 

 เฉลีย่ 3.62 ร้อยละ 90.50 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

           -  

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นายศราวุฒิ ฉวแีปลง) 

                ตาํแหน่ง ครูผูช่้วย 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา  

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามยัโรงเรียน 

งาน   บริหารงานทัว่ไป 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางสาวรัตนา ภารสงดั 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

 ตามท่ีโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมตระหนกัถึงความสาํคญัของสุขภาพนกัเรียน  บุคลากรในโรงเรียน

และนกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาในดา้นต่าง ๆอยา่งรวดเร็วใน

บางคร้ังตวัเด็กอาจปรับตวัไม่ทนัและไม่เขา้ใจในสุขภาพอนามยัของตนเอง ดงันั้นการใหห้ลกัความรู้เก่ียวกบั

สุขภาพ และการใหบ้ริการดา้นสุขภาพอนามยัตลอดจนการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่นกัเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน งานอนามยัเห็นวา่มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะดาํเนินการโครงการน้ีเพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ

ถูกตอ้งและมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รวมถึงการป้องกนัโรคและอนัตรายท่ีจะเกิดต่อนกัเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน  

2. วตัถุประสงค์ 

                    2.1 เพื่อใหบ้ริการความรู้เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั และส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่นกัเรียน 

                    2.2 เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน   การเฝ้าระวงัสุขภาพ  การป้องกนัโรค  

                           และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 

       2.3  เพื่อใหบ้ริการยาเวชภณัฑ ์และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่บุคลากรในโรงเรียนและนกัเรียน 

                    2.4 เพื่อปรับปรุงหอ้งพยาบาล 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

           3.1.1 นกัเรียนทุกคนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั และไดรั้บบริการการตรวจสุขภาพ ขั้น

พื้นฐาน และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้อยา่งทัว่ถึง 

                       3.1.2 นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 

 3.2 ด้านปริมาณ 

         3.2.1 จดัซ้ือเวชภณัฑ ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการพยาบาลใหเ้พียงพอแก่บุคลากร                

นกัเรียนและห้องพยาบาลท่ีน่าเขา้ใชบ้ริการ            
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         3.2.2 นกัเรียนร้อยละ  100  เขา้ร่วมการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและไดรั้บการรักษาพยาบาล                      

เบ้ืองตน้      

                      3.2.3 บริการใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพอนามยัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 – 2 คร้ัง  

4. ผลการดําเนินงาน  

                    4.1 นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั  

                    4.2 นกัเรียนไดรั้บการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน   การเฝ้าระวงัสุขภาพ การป้องกนัโรค                  

และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 

       4.3   โรงเรียนมีการใหบ้ริการยาเวชภณัฑ ์และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่บุคลากรในโรงเรียนและ

นกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. งบประมาณ 

 

 

 

 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 สังเกตพฤติกรรม  6.1.2 ตอบแบบสอบถาม 

ที่ รายการประเมนิ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4.00 ร้อยละ 100 

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

3,000 3,000 - - 3,000 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    85 

 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา      

  - งบประมาณไม่เพียงพอ               

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

  - ควรสานต่อกิจกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นกิจกรรมต่อเน่ืองของโรงเรียนเพราะทุกกิจกรรมมีส่วน

พฒันาสุขภาพของนกัเรียนทั้งโรงเรียน  

  - ควรเพิ่มงบประมาณใหเ้พียงและใชอ้ยา่งประหยดั                                             

 

                                             (ลงช่ือ)................... .................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นางสาวรัตนา ภารสงดั) 

              ตาํแหน่ง ครูพี่เล้ียงเด็ก 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา  

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    86 

 

สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม สนบัสนุนวสัดุ  ครุภณัฑ ์การจดัการเรียนรู้ 

งาน   แผนและงบประมาณ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมแบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม                                

คือกลุ่มงานบริหารวชิาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มงานบริหารบุคคล และกลุ่มงาน

บริหารทัว่ไป  ซ่ึงเป็นโครงสร้างหลกัในการบริหารงานของโรงเรียน  การใชส่ื้อวสัดุ  ครุภณัฑ ์ เป็นเร่ืองสาํคญั

และจาํเป็นในการจดัการศึกษา  ซ่ึงโรงเรียนตอ้งจดัการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการใชว้สัดุ  ครุภณัฑ ์ ในการจดัการเรียนการสอน  

 2.2  เพื่อใหก้ารบริหารงาน 4 กลุ่มงานมีความคล่องตวัในการใชส่ื้อ  วสัดุ  ครุภณัฑ ์

 2.3  เพื่อใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

           3.1.1  ทุกกลุ่มงานบริหารและทุกกลุ่มสาระมีวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานครบสมบูรณ์ 

  3.1.2 การใชส่ื้อวสัดุ ครุภณัฑ์ การจดัการเรียนรู้มีความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ  

 3.2  ด้านปริมาณ 

            3.2.1  ครูร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการสนบัสนุนส่ือ  ครุภณัฑ ์                       

4. ผลการดําเนินงาน  

      4.1 ครูมีความพึงพอใจในการเสริมสนบัสนุนการใชว้สัดุ ครุภณัฑ ์ในการจดัการเรียนการสอน  

 4.2 การบริหารงาน 4 กลุ่มงานมีความคล่องตวัในการใชส่ื้อ วสัดุ ครุภณัฑ ์

 4.3 การบริหารจดัการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 

 

 



               สรุปแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2562 
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5. งบประมาณ 

 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 31 

 เฉลีย่ 3.87 ร้อยละ 96.75 

 

 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

 

 

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

90,100 90,100 - - 90,100 



               สรุปแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2562 

 

  

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    88 

 

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา      

  ไม่มี               

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

  ไม่มี               

พฒันาสุขภาพของนกัเรียนทั้งโรงเรียน                                              

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ) 

         ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ  

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา  

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม พฒันาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

งาน   บริหารงานทัว่ไป 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายโกวทิย ์ เฉิดเจิรญ 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาผูเ้รียนให้เรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพนั้น  สถานศึกษาจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัแหล่งเรียนรู้ให้

หลากหลายมีประสิทธิภาพและพอเพียงกบัจาํนวนนกัเรียน  เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้พฒันา

กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ดว้ยตวัเอง  ไม่วา่จะเป็น  อาคารสถานท่ี  บริเวณโรงเรียน  ห้องเรียน  และ

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ  ในโรงเรียน 

 2.2  เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและพฒันาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

 2.3  เพื่อให้โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม  เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

           3.1.1  โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีหอ้งเรียนและอาคารสถานท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้ 

  3.1.2   นกัเรียนสามารถใชแ้หล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของตนเอง  

 3.2  ด้านปริมาณ 

            3.2.1  ครูร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน 

  3.2.2  นกัเรียนร้อยละ 80  มีความพึงพอใจในการใชแ้หล่งเรียนรู้                        

4. ผลการดําเนินงาน  

      4.1 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ในโรงเรียน 

 4.2 แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีสภาพท่ีสมบูรณ์ใชง้านได ้

 4.3 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
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5. งบประมาณ 

 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 24 

 เฉลีย่ 3.00 ร้อยละ 75 

 

 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

 

 

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

40,000 40,000 - - 40,000 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    91 

 

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดี   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา      

  - นกัเรียนยงัไม่ช่วยกนัรักษาความสะอาดเท่าท่ีควร ยงัมีการทิ้งขยะไม่เป็นท่ี 

  - งบประมาณไม่เพียงพอ               

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

  -  ควรเพิ่มงบประมาณในการดูแลภูมิทศัน์ของโรงเรียนพฒันาสุขภาพของนกัเรียนทั้งโรงเรียน                                              

 

                                              

 

    (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นายโกวทิย ์ เฉิดเจริญ) 

         ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ  

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา  

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม จดัซ้ือ-จดัซ่อม วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีสากล 

งาน   บริหารงานวชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายอนุชาติ ปัญญาดิษฐ ์

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

 อุปกรณ์ทางดนตรีเป็นส่วนสาํคญั  ในการฝึกทกัษะทางดนตรี  เพื่อใชใ้นการฝึกซอ้ม  เพื่อเสริมทกัษะ  

ใหเ้กิดความชาํนาญ  พฒันาฝีมือใหก้า้วหนา้  ในปัจจุบนัโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม  มีเคร่ืองดนตรีท่ีเกิดความ

เส่ือมสภาพ  ชาํรุดทรุดโทรม  เน่ืองจาก มีอายกุารใชง้านมายาวนาน  จาํเป็นตอ้ง มีการจดัซ้ือ  และปรับปรุง

แกไ้ข  ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้  เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ในการนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน และฝึก

ปฏิบติัทกัษะทางดนตรีสากล  ตลอดจนนาํไปใชใ้นการแสดง ผลงานของนกัเรียนในสถานศึกษา และต่อ

สาธารณะชน  

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองวงสตริง 

 2.2  เพื่อซ่อมแซมเคร่ืองวงสตริง   

 2.3  เพื่อสร้างนิสัยใหน้กัเรียนมีความรักดนตรี 

 2.4  เพื่อฝึกประสบการณการเรียนรู้โดยตรงให้แก่นกัเรียน 

 2.5  เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

 2.6 เพื่อใหบ้ริการชุมชนในงานประเพณีต่าง ๆ 

 2.7  เพื่อใหชุ้มชนไดเ้ห็นความสามารถของบุตรหลาน 

 2.8 เพื่อนาํช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน  

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

1. กลองชุด 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบ 

2. อุปกรณ์ซ่อมแซมเคร่ืองวงสตริง       

3.2  เชิงคุณภาพ 

       1.  ผูเ้รียนไดเ้คร่ืองดนตรีสากลท่ีไดม้าตรฐาน 

4. ผลการดําเนินงาน 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    93 

 

 4.1 นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ 

 4.2 นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 4.3 ชุมชนมองเห็นความสาํคญัของโรงเรียน 

5. งบประมาณ 

 

 

 

 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉล่ีย 4.00 ร้อยละ 100 

คาํช้ีแจง   เกณฑก์ารประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดบั ดีมาก   

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

20,000 20,000 - - 20,000 
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                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา      

  - ไม่มี  

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

  - ไม่มี  

 

                                             (ลงช่ือ)................... .................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นายอนุชาติ ปัญญาดิษฐ์) 

         ตาํแหน่ง พนกังานราชการ  

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    95 

 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพโรงเรียนดีและโรงเรียนคุณภาพประจาํตาํบล 

งาน   บริหารงานทัว่ไป 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายพลกฤษณ์ รินทรึก 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

 ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2545 

ดว้ยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดใหห้วัใจสาํคญัของการศึกษา  คือการส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวติท่ีดีและดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข   มีกระบวนการคิดท่ี

เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกดา้น ทั้งทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  

และการดาํรงตนในชีวิตประจาํวนั   

ดงันั้นเพื่อปลูกฝังใหเ้ยาวชนไทยรุ่นใหม่เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  วฒันธรรมและค่านิยมหลกั 12 ประการ

ของคนไทยท่ีถูกตอ้งกบัสภาพจิตใจ  ใหเ้ขม้แขง็ใหถู้กตอ้งตามครรลองครองธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณี

อนัดีงามของไทยจึงไดส่้งเสริมและพฒันาเยาวชนรุ่มใหม่ใหต้ระหนกัและเห็นความสาํคญัของการปฏิบติัตน

ตามประเพณี  พิธีกรรม ตลอดจนวฒันธรรมทอ้งถ่ินอนัจะส่งผลใหเ้ยาวชนไทย  ไดน้าํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน

ชีวติประจาํวนั อีกทั้งเป็นการรักษามาตรฐานของการเป็นตน้แบบโรงเรียนดีศรีตาํบลใหเ้ป็นท่ียอมรับของชุมชน

และสังคมต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีถูกตอ้ง 

2.2   เพื่อจดัประสบการณ์จริงใหน้กัเรียน  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมดา้นส่งเสริม

จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีถูกตอ้ง นาํหลกัปฏิบติั 5 หอ้งชีวติไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

2.3   เพื่อใหน้าํหลกัธรรมทางศาสนาไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆในชีวติประจาํวนั 

2.4   เพื่อใหน้กัเรียนมีความกตญั�ู  กตเวทีต่อ  บิดา – มารดา ครู และผูมี้พระคุณ 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.1.1 นกัเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลกัค่านิยม 12 ประการ มีวฒันธรรมท่ีดีงาม 

ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบักฎเกณฑ ์รู้จกัหนา้ท่ี มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    96 

 

 3.1.2 นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์จริงและนาํมาแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

 3.1.3 นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการสืบสานวฒันธรรม

ไทย 

 3.1.4 นกัเรียนเป็นผูมี้ความกตญั�ูต่อผูมี้พระคุณ 

3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.2.1 นกัเรียนร้อยละ 80 ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง เหมาะสมตามประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาและ

วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ความสามารถ 

 3.2.2  นกัเรียนร้อยละ  80  นาํหลกัธรรมทางศาสนา  นาํหลกั 5 หอ้งชีวติไปใชใ้นชีวติประจาํวนัใน

การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกวธีิ  มีจิตใจ สุขมุ  เยอืกเยน็  เห็นคุณค่าการเป็นคนดี  มีคุณธรรม  

4. ผลการดําเนินงาน  

       4.1 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลกั 12 ประการ 

 4.2 นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีทอ้งถ่ิน 

 4.3 นกัเรียนนาํหลกัธรรมทางศาสนา นาํหลกั 5 หอ้งชีวิตไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆในชีวติประจาํวนั 

 4.4 นกัเรียนมีความกตญั�ู กตเวทีต่อ บิดา – มารดา ครู และผูมี้พระคุณ 

 4.5 นกัเรียนไดสื้บสานประเพณีทอ้งถ่ินท่ีดีงาม 

5. งบประมาณ 

 

 

 

 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

10,000 10,000 - - 10,000 
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4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4.00 ร้อยละ 100 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา      

  - ไม่มี  

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

  - ไม่มี  

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นายพลกฤษณ์ รินทรึก) 

            ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการ  

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา  

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการเด็กดีศรีตาํบล 

งาน   บริหารงานทัว่ไป 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

เน่ืองดว้ยจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2) 

พ.ศ. 2545 ดว้ยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดใหห้วัใจสาํคญัของการศึกษา  คือการ

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีและดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข                         

มีกระบวนการคิดท่ีเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกดา้น ทั้งทางเศรษฐกิจ  

การเมือง  การปกครอง  และการดาํรงตนในชีวิตประจาํวนั   

2. วตัถุประสงค์ 

2.1.  เพื่อสร้างนกัเรียนตน้แบบดา้นศีลธรรมท่ีมีคุณธรรมพื้นฐานเป็นพทุธศาสนิกชนท่ีแทจ้ริง 

2.2   เพื่อยกระดบัมาตรฐานศีลธรรมของนกัเรียนไทยเพื่อเป็นตน้แบบใหก้บัเยาวชนโลก ตลอดจน

พลโลกใหสู้งข้ึน 

2.3   เพื่อฟ้ืนฟูวฒันธรรมชาวพุทธท่ีดีงามคืนสู่สังคมไทยใหส้มกบัท่ีประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง

พระพุทธศาสนา 

2.4   เพื่อสร้างกลุ่ม/เครือข่ายผูน้าํเยาวชนตน้แบบดา้นศีลธรรม เพื่อสร้างความเขม้แขง็เครือข่าย

บา้น วดั โรงเรียน 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.1.1 โรงเรียนดีศรีตาํบลมีนกัเรียนตน้แบบดา้นศีลธรรมทั้งโรงเรียน 

3.1.2 เกิดนกัเรียนกลุ่มแกนนาํเด็กดีศรีตาํบลท่ีเป็นผูน้าํเยาวชนตน้แบบ 

3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.2.1 มีนกัเรียนกลุ่มแกนนาํเด็กดีศรีตาํบลท่ีเป็นผูน้าํเยาวชนตน้แบบโรงเรียนละ 45 คน 

3.2.2 นกัเรียนร้อยละ 100 เป็นนกัเรียนตน้แบบดา้นศีลธรรมท่ีมีคุณธรรมพื้นฐานเป็น

พุทธศาสนิกชนท่ีแทจ้ริง 
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4. ผลการดําเนินงาน  

4.1   มีนกัเรียนตน้แบบดา้นศีลธรรมท่ีมีคุณธรรมพื้นฐานเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีแทจ้ริง 

4.2   ยกระดบัมาตรฐานศีลธรรมของนกัเรียนไทยเพื่อเป็นตน้แบบใหก้บัเยาวชนโลก ตลอดจนพล

โลกใหสู้งข้ึน 

4.3   ฟ้ืนฟูวฒันธรรมชาวพุทธท่ีดีงามคืนสู่สังคมไทยใหส้มกบัท่ีประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง

พระพุทธศาสนา 

4.4   มีกลุ่ม/เครือข่ายผูน้าํเยาวชนตน้แบบดา้นศีลธรรม เพื่อสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายบา้น วดั 

โรงเรียน 

5. งบประมาณ 

 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 26 

 เฉลีย่ 3.25 ร้อยละ 81.25 

 

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

1,000 1,000 - - 1,000 
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คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา      

  - ไม่มี  

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

  - ไม่มี  

 

                                             (ลงช่ือ)................... .................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์) 

         ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ  

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา  

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

งาน   บริหารงานทัว่ไป 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายพลกฤษณ์ รินทรึก 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

ดว้ยสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ทุกโรงเรียน ดาํเนินการช่วยเหลือ

นกัเรียนอยา่งเป็นระบบ   เห็นเป็นรูปธรรม  และให้มีคุณภาพมาตรฐาน  เพื่อเป็นการกระตุน้ส่งเสริมสนบัสนุน

ใหก้ารดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พฒันาส่งเสริม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทั้งในเร่ืองพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ยาเสพ

ติดของนกัเรียน  เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและสร้างขวญักาํลงัจากครู ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคคื์อ เป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2545  

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบ และมี ประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อใหบุ้คลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ  และความสามารถในการดูแล ช่วยเหลือ

นกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากการดูแลช่วยเหลือของครู ผูป้กครอง และชุมชน 

2.4 เพื่อใหน้กัเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ โทษของส่ิงเสพติดทุกประเภท 

2.5 เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจกบันกัเรียนท่ีความดี 

3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้านคุณภาพ 

3.1.1 โรงเรียนนาํปาหลวงวทิยาคมมีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 

3.1.2 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถดูแลนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพได้

อยา่งทัว่ถึง 

3.1.3 นกัเรียนโรงเรียนปาหลวงวทิยาคมมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคทุ์กคน 

3.2 ด้านปริมาณ 
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 3.2.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนร้อยละ 100 

3.2.2 บุคลากรในโรงเรียนจาํปาหลาวงวทิยาคมมีความรู้ความเขา้ใจร้อยละ 100  

4. ผลการดําเนินงาน  

4.1 การดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4.2 บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.3 นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากการดูแลช่วยเหลือของครู ผูป้กครองและชุมชน 

4.4 นกัเรียนไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

5. งบประมาณ 

 

 

 

 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 26 

 เฉลีย่ 3.25 ร้อยละ 81.25 

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

5,000 5,000 - - 5,000 
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คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา      

  - ไม่มี  

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

  - ไม่มี  

 

                                             (ลงช่ือ).................... ................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นายพลกฤษณ์ รินทรึก) 

              ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการ  

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา  

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการนกัเรียน 

งาน   บริหารทัว่ไป 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายพลกฤษณ์  รินทรึก 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

ในสภาพปัญหาปัจจุบนัของสังคมไทย ประชาชนบางส่วนยงัไม่เขา้ใจในหลกัการปกครองใน

ระบอบประชาประชาธิปไตย โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมตระหนกัถึงความสาํคญัของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  จึงไดจ้ดัตั้งโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานกัเรียน  ในโรงเรียนข้ึน เพื่อเป็นการฝึกให้

นกัเรียนรู้จกัหนา้ท่ีของตนเองในการปกครองและรูปแบบขั้นตอนของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

พร้อมทั้งเนน้เก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองไปพร้อม ๆกนั  เม่ือนกัเรียนจบการศึกษาออกไปจากโรงเรียน

แลว้  ก็จะเป็นประชาชนท่ีปฏิบติัตนในการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเขา้ใจรูปแบบการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป 

เพื่อเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเอง ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของทาง

โรงเรียนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนจึงจดัใหมี้โครงการน้ีข้ึน 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหน้กัเรียนมีวินยัในตนเอง ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของทางโรงเรียน 

2.2 เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยใหก้บันกัเรียน 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ด้านคุณภาพ 

3.1.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีความเป็นประชาธิปไตย 

3.1.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเป็นผูมี้วินยัและปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั  

3.1.3 นกัเรียนโรงเรียนปาหลวงวทิยาคมมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคทุ์กคน 

3.2 ด้านปริมาณ 

3.2.1 นกัเรียน กระทาํผดิกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียนลดลงร้อยละ 10 

3.2.2 นกัเรียนร้อยละ 90 มีความเป็นประชาธิปไตยและใชสิ้ทธิเลือกตั้งสภานกัเรียน 
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4. ผลการดําเนินงาน  

4.1 นกัเรียนมีวินยัในตนเอง ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของทางโรงเรียน 

4.2 นกัเรียนเป็นผูมี้ประชาธิปไตย รู้สิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง 

5. งบประมาณ  

  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

3,000 3,000 - - 3,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 31 

 เฉลีย่ 3.87 ร้อยละ 96.75            
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คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  - 

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

- 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                     (นายพลกฤษณ์ รินทรึก) 

                   ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งาน   บริหารทัว่ไป 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางสาวไพลิน ชิณเทศ 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.หลกัการและเหตุผล 

หลกัการสําคญัของการปฏิบติั เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ ของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัฯคือการจดัการบริหารดินและนํ้ า การบริหารเวลา  เงินทุน และกาํลงัคน เพื่อให้เกิดผลผลิตเพียงพอใน

การเล้ียงตนเองให้มีรายไดห้มุนเวยีนตลอดปี   ในระยะแรกควรผลิตพืชหมุนเวียนในการบริโภคก่อน   กินอยู่

อยา่งประหยดัขยนัหมนัเพียร สามคัคีช่วยเหลือเก้ือกูลกนั จากการหาผลผลิตไดม้ากเกินกวา่บริโภคแลว้จึงนาํ

ออกจาํหน่ายแนวปฏิบติั คือแบ่งพื้นท่ีการถือครองการเกษตร โดยเฉล่ียแลว้ เกษตรกรไทยจะมีพื้นท่ีโดยเฉล่ีย

ประมาณ  5 – 10ไร่ ต่อครอบครัว มีฐานะค่อนขา้งยากจน จาํนวนสมาชิกในบา้นประมาณ 6 คนโดยแบ่งพื้นท่ี

ออกเป็นสัดส่วน  30/30/30/10 สามารถยืดหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม จากหลกัการดงักล่าวสามารถท่ีจะทาํให้

ชีวิตมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และนักเรียนสามารถนาํไปปฏิบติัร่วมกบัผูป้กครอง พร้อมนําไปใช้ในการดาํเนิน

ชีวติประจาํวนั 

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2 เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรทฤษฏีใหม่ 

 2.3 เพื่อใหน้กัเรียนไดน้าํความรู้ท่ีไดน้าํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3. เป้าหมาย 

      3.1 ด้านปริมาณ 

             3.1.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม ร้อยละ 100 มีความเขา้ใจในเกษตรทฤษฏีใหม่ 

             3.1.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม ร้อยละ 100 ไดน้อ้มนาํหลกัปรัชญาของ           

                                    เศรษฐกิจพอเพียงไปลงมือปฏิบติัจริง 

 3.2 ด้านคุณภาพ 

             3.2.1 นกัเรียนทุกคนเขา้ใจแนวคิดของการเกษตรแบบพอเพียง 

             3.2.2 นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
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4. ผลการดําเนินงาน  

          4.1 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ และการปฏิบติัตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกาํหนด    

 4.2 นกัเรียนนาํไปใชพ้ฒันางานของตนเองและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

5. งบประมาณ  

  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

3,000 3,000 - - 3,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4 ร้อยละ 100            
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คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  - 

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

- 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นางสาวไพลิน ชิณเทศ) 

     ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางสาวปรียานุช หนัวสิยั 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

              ในสภาวะแห่งยคุทุนนิยม ท่ีเศรษฐกิจเป็นตวัขบัเคล่ือนและผลกัดนัใหป้ระเทศต่าง ๆ กา้วรุดไป

ขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัประเทศต่าง ๆ นั้นอยูร่วมกนัเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยูโ่ดดเด่ียวได ้จึงตอ้ง

มีการรวมตวักนัของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มอาํนาจในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัในเวทีระหวา่งประเทศ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ร่วมและพฒันาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กนั 

ดว้ยเหตุน้ี ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือ อาเซียน จึงไดมี้ขอ้ตกลงใหอ้าเซียนรวมตวัเป็นชุมชนหรือ

ประชาคมเดียวกนัใหส้าํเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 

  ประเทศไทยก็เป็นหน่ึงใน  10 ประเทศของกลุ่มอาเซียน ดงันั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการอยู่

ร่วมกนั การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในแต่ละประเทศ การพึ่งพาอาศยักนัและกนั ท่ีจะพฒันาประเทศไปพร้อมๆ กนั

นั้น จึงไดจ้ดัทาํโครงการศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียนข้ึนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนกัเรียน ในการแสวงหาความรู้ 

เร่ืองประชาคมอาเซียน 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1 เพือ่พฒันาสร้างศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียนในโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 

2.2  เพื่อใหผู้เ้รียนมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  

2.3  เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 

    3.1.2 นกัเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สามารถคน้ควา้ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัอาเซียนได ้

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม มีศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 1 แห่ง 
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  3.2.2  นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมทุกคนไดเ้ขา้ศึกษา คน้ควา้ หาความรู้ ท่ีศูนยก์าร

เรียนรู้อาเซียน   

4. ผลการดําเนินงาน  

4.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม มีศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 

4.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดค้น้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัอาเซียน 

5. งบประมาณ  

  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

2,000 2,000 - - 2,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 30 

 เฉลีย่ 3.87 ร้อยละ 96.75           
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คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  - ระยะเวลามีจาํกดัในการดาํเนินโครงการ 

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

- เพิ่มระยะเวลาใหม้ากข้ึน 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                          (นางสาวปรียานุช หนัวสิัย) 

              ตาํแหน่ง ครู 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทาํ 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางสาวไพลิน ชิณเทศ 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.หลกัการและเหตุผล 

โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดจ้ดัทาํโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพในโรงเรียน เพื่อให้นกัเรียนใน

โรงเรียนมีทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ใหมี้ทกัษะและความรู้ดา้นวชิาชีพและยงัเสริมสร้างใหน้กัเรียน

พึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดาํเนินชีวติบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนน้ใหทุ้กคนดาํเนินชีวิตดว้ย

ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพือ่ใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อส่งเสริมทกัษะในการประกอบอาชีพ  

 2.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

3.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียนและแบ่งเบาภาระใหแ้ก่ครอบครัว 

3. เป้าหมาย 

    3.1 ด้านคุณภาพ 

          1.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีแนวทางในการประกอบอาชีพ  

          2.นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

          3.นกัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

    3.2 ด้านปริมาณ 

            นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -  มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ฝึกการประกอบอาชีพ ตลอดปีการศึกษา 

4. ผลการดําเนินการ 

 4.1 นกัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียน รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ เป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพ  
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5. งบประมาณ 5,000 บาท 

  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

12,000 12,000   12,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

  6.1.2 แบบสังเกต 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 31 

 เฉลีย่ 3.87 ร้อยละ 96.75           
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คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -  

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นางสาวไพลิน ชิณเทศ) 

                ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 

งาน   บริหารงานวชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางลกัษณา ปรีพูล 

เร่ิมดาํเนินการตามโรงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1. หลกัการและเหตุผล  

        โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงอนุรักษต์น้ยางนา ตั้งแต่ปี 2503 ทรงเห็นความสาํคญัของการอนุรักษ์

พนัธุกรรมพืช ทรงดาํเนินโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ใน

ปี 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาํริให้ดาํเนินการอนุรักษ ์

พืชพรรณของประเทศและดาํเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยไดด้าํเนินการโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ และจดัสร้างธนาคารพืชพรรณข้ึนในโครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา ตั้งแต่ปี 

2536 เป็นตน้มา โดยส่วนหน่ึงของพระราชดาํริบางประการเก่ียวกบัการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช คือ การสอนและ

การอบรมใหเ้ด็กมีจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ืชพรรณนั้น ควรใชว้ธีิปลูกฝังใหเ้ด็กเห็นความงดงาม ความสนใจ 

และเกิดความปิติท่ีจะทาํการศึกษาและอนุรักษพ์ืชพรรณต่อไป   

ดงันั้นเพื่อดาํเนินการตามพระราชดาํริฯ โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัดงักล่าว จึง

ไดจ้ดัทาํโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ โดยไดจ้ดักิจกรรมซ่ึงเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง

เพื่อให ้นกัเรียน  ครูและผูท่ี้สนใจไดมี้ความรู้ และมีจิตสาํนึกท่ีดีในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช และมีแหล่งเรียนรู้

เก่ียวกบัพืชสมุนไพร สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

2. วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อสนองพระราชดาํริโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 2. เพื่อจดัทาํสวนสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สาํหรับนกัเรียน ครู 

และผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้ และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 3. เพื่อปลูกจิตสาํนึกท่ีดีในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช รู้สึกหวงแหน เขา้ใจถึงความสาํคญัและเห็น

คุณประโยชน์ของพชืสมุนไพร 

3.  เป้าหมาย 
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           3.1 เชิงปริมาณ    

       ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจาํนวน 20 คนและนกัเรียนจาํนวน 168 คน มีความรู้

เก่ียวกบัการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช และพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

           3.2 เชิงคุณภาพ    

       ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและนกัเรียน มีจิตสาํนึกท่ีดีในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 

รู้สึกหวงแหน เขา้ใจถึงความสาํคญัและเห็นคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

4. ผลการดําเนินงาน 

 1. นกัเรียน ครู และผูท่ี้สนใจ จิตสาํนึกท่ีดีในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช รู้สึกหวงแหน เขา้ใจถึง

ความสาํคญัและเห็นคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพร  

 2.  นกัเรียน ครู และผูท่ี้สนใจ มีความรู้เก่ียวกบัพนัธุกรรมพืช และพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 3.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สาํหรับนกัเรียน ครู และผูท่ี้สนใจ ไดเ้ขา้

มาศึกษาหาความรู้    

5. งบประมาณ 5,000 บาท 

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

5,000 5,000   5,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     
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7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 31 

 เฉลีย่ 3.87 ร้อยละ 96.75           

 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -  

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

                                          

      (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                       (นางลกัษณา  ปรีพูล) 

      ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ.ป.ค.ใหท้างเลือก  (การจดัการศึกษาทางเลือก) 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายสามารถ กินะรี 

เร่ิมดาํเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

              ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 มาตรา 4 มาตรา  15 การศึกษาตลอดชีวติ โรงเรียน

จดัการศึกษาโครงสร้าง  3  ระบบ   ไดแ้ก่  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการจดัการศึกษาตาม

อธัยาศยั  หมวด 4 วา่ดว้ยแนวทางการจดัการศึกษาทุกมาตราและมาตรา 39 โรงเรียนเป็นนิติบุคคลแห่ง

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 )  พ.ศ. 2546    

โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมจึงไดจ้ดัโครงการ จ.ป.ค. ให้ทางเลือกซ่ึงเป็นโครงการท่ีบูรณาการจดัการ

เรียนการสอนทั้งในระบบ และการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ใหก้บันกัเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาและ

ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรม ดา้นวชิาการ หรือดา้นสงัคม ครอบครัว ใหส้ามารถเรียนรู้ไดจ้นจบ

หลกัสูตรตามความมุ่งหวงัของชาติสอดรับกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1. เพื่อประกนัสิทธิและโอกาสของนกัเรียนใหไ้ดรั้บการศึกษาตลอดชีวิต 

 2.2  เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

3. เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

   3.1.1  นกัเรียนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในเขตพื้นท่ีบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน  100% 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

 3.2.1  นกัเรียนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาท่ีสมคัรเขา้เรียนตามโครงการ จ.ป.ค.ให้

ทางเลือกจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน 

4. ผลการดําเนินงาน  

 4.1. โรงเรียนมีการประกนัสิทธิและโอกาสของนกัเรียนใหไ้ดรั้บการศึกษาตลอดชีวิต 

 4.2 นกัเรียนไดรั้บโอกาสและมีความเสมอภาคทางการศึกษา 
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5. งบประมาณ  

  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

5,000 5,000 - - 5,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4 ร้อยละ 100          

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 
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7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -  

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                          (นายสามารถ กินะรี) 

        ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม แนะแนวการศึกษา 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางพิมพล์ภสั โคตาสี 

เร่ิมดาํเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  6  ไดก้ล่าวถึง  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป  เพื่อ

พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม   มีจริยธรรมและ

วฒันธรรม  ในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 2551 ไดจ้ดักิจกรรมแนะแนวเป็น 1 ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 การดาํเนินการจดัการบริการแนะแนวในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ จะช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาการอยา่ง

ต่อเน่ืองและสร้างความมัน่ใจแก่นกัเรียน  อนัจะทาํให้นกัเรียนเติบโตเป็นผูใ้หญ่อย่างมีสุขภาพท่ีดี มีความสุข  

ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากงานแนะแนวเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนทั้งโดย

ทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้งานแนะแนวของโรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคมประสบความสําเร็จบรรลุตาม

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันางานแนะแนว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ห้องปฏิบัติการแนะแนวนั้ นควรจะเป็นสถานท่ีจูงใจนักเรียน  ครู – อาจารย์  ตลอดจนผูป้กครองนักเรียน

ปรารถนาจะเขา้มาใชบ้ริการแนะแนว จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานแนะแนวเป็นไปอยา่งเป็นระบบ 

 2.  เพื่อใหน้กัเรียนรับรู้ ข่าวสาร ขอ้มูล เก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ และการพฒันาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

 3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง และสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ พร้อมจะออกเผชิญโลกภายนอกอยา่งมัน่ใจ 

 4.  เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ราบแนวทาง และสามารถตดัสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพไดต้รงกบั

ความสนใจ ความสามารถและความถนดัของตนเอง 

 5.  เพื่อให้โรงเรียนมีห้องแนะแนวท่ีถูกสุขลกัษณะตามหลกัการบริการงานแนะแนว 
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 6.  เพื่อใหห้้องแนะแนวเป็นสถานท่ีท่ีนกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้เร่ืองการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

และการพฒันาบุคลิกภาพ 

3. เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 นกัเรียนร้อยละ  80  มีความรู้ ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัการศึกษา อาชีพและบุคลิกภาพและสามารถ

ช่วยเหลือตนเอง  ใหอ้ยูใ่นสังคมไดย้า่งมีความสุข 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. จะช่วยใหน้กัเรียนเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเอง และปรับตวัให้เขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 

 2. นกัเรียนรู้จกัตดัสินใจดว้ยตนเองในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพไดเ้หมาะสม 

 3. นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม สามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

4. ผลการดําเนินงาน  

 4.1 ไดง้านแนะแนวเป็นไปอยา่งเป็นระบบ 

 4.2   นกัเรียนไดรั้บรู้ ข่าวสาร ขอ้มูล เก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ และการพฒันาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

 4.3   นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

และสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ 

พร้อมจะออกเผชิญโลกภายนอกอยา่งมัน่ใจ 

 4.4 นกัเรียนไดท้ราบแนวทาง และสามารถตดัสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพไดต้รงกบัความ

สนใจ ความสามารถและความถนดัของตนเอง 

5. งบประมาณ  

  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

5,000 5,000 - - 5,000 
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6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 31 

 เฉลีย่ 3.87ร้อยละ 96.75         

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 
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7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -  งบประมาณในการดาํเนินการไม่เพียงพอ 

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

- เพิ่มงบประมาณ 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                     (นางพิมพล์ภสั โคตาสี) 

          ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 

งาน   แผนและงบประมาณ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายประดิษฐ ์ภูสีฤทธ์ิ 

เร่ิมดาํเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

 รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายดา้นการศึกษาท่ีชดัเจนโดยใหทุ้กคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี  15  ปี  

ตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามญัพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ใหเ้กิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทั้งผูย้ากไร้ 

ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบากผูบ้กพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา และชนต่างวฒันธรรม 

รวมทั้งการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ.  2550  มาตรา  49 ไดบ้ญัญติัวา่  “ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอภาคกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ี

รัฐจะจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย” และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.  2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 บญัญติัวา่ “การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคล

มีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีจะตอ้งจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง

และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย โดยรัฐจะจดัหนงัสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน และ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหก้บัผูเ้รียนทุกคน” 

 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดด้าํเนินการตามเจตนารมณ์ ดงักล่าวขา้งตน้โดยจดัทาํโครงการดาํเนินงานตาม

นโยบาย เรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพข้ึน ดงันั้นโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมจึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตาม

โครงการเรียนฟรี 15 ปี เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2. วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับรายการหนงัสือ  อุปกรณ์การ

เรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน 

3. เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นกัเรียน  จาํนวน  168 คน ไดรั้บการจดัการศึกษาเรียนฟรี 15  ปีอยา่งมีคุณภาพทุกคน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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  - นกัเรียนทุกคนไดรั้บการจดัการศึกษาเรียนฟรีใน  4 กิจกรรม เป็นเวลา 15 ปี อยา่งเตม็ท่ีและมี

ประสิทธิภาพ 
4. ผลการดําเนินงาน  

 4.1 นกัเรียนไดรั้บเงินค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนครบทุกคน 

 4.2 นกัเรียนไดรั้บเงินค่าอุปกรณ์การเรียนทุกคน 

 4.3 นกัเรียนไดรั้บหนงัสือยมืเรียนครบทุกรายวชิา 

 4.4 นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีโรงเรียนจดัใหโ้ดยไม่เสียใชจ่้าย 

5. งบประมาณ  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

433,372 433,372 - - 433,372 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4 ร้อยละ 100         

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 
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  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -   

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                             (นายประดิษฐ ์ภูสีฤทธ์ิ) 

     ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม พฒันาเด็กพิเศษเรียนร่วม 

งาน   วชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายศราวฒิุ ฉวแีปลง 

เร่ิมดาํเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการไดด้าํเนินการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้รอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม เป้าหมาย 

และพร้อมท่ีจะดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

สาํหรับกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่อง ใหทุ้กโรงเรียนทั้งในระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา รับบุคคล

ดงักล่าวเขา้เรียนร่วมและจดัการศึกษาใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ ซ่ึงโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดจ้ดัการ

เรียนร่วม ในกบันกัเรียนพิการเรียนร่วม  

ดงันั้นการจดัการเรียนร่วม โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม จึงไดจ้ดัทาํโครงการข้ึนเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน

การจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนพกิาร ใหน้กัเรียนพิการเรียนร่วมไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ 

บริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษา(คูปองการศึกษา) ตลอดจนการพฒันาองคค์วามรู้ เก่ียวกบัการศึกษา

พิเศษ กระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหมี้ความรู้ ความสามารถในการจดัการ

เรียนการสอนใหก้บันกัเรียนพิการเรียนร่วมไดรั้บพฒันาความรู้ความสามารถ และอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อสนบัสนุนให้นกัเรียนพิการเรียนร่วมไดรั้บการอุดหนุน ส่ิงอาํนวยสะดวก ส่ือ บริการและ

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

2.2  เพื่อสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ กระบวนการจดัการเรียนร่วมใหก้บัครูและบุคลากร

ในโรงเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนพิการเรียนร่วม 

2.3  เพื่อใหน้กัเรียนพิการเรียนร่วมไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพของแต่ละคนอยา่งเหมาะสมและ

ต่อเน่ือง 

2.4  เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรเผยแพร่นาํเสนอผลการดาํเนินงานการจดัการเรียนร่วม และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนักบัเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาพิเศษ 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

3.1.1 นกัเรียนพิการเรียนร่วมไดรั้บการบริการทางการศึกษา ตลอดจนการสนบัสนุนส่ิงอาํนวย

ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ และทัว่ถึง 

3.1.2 ครูและบุคลากรมีองคค์วามรู้และมีการนาเสนอผลงานเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษสามารถจดั

กระบวนการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนพกิารเรียนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 นกัเรียนพิการเรียนร่วมบรรลุผลการเรียนรู้ตามแผนจดัการเรียนรู้รายบุคคล 

3.1.4 โรงเรียนมีการพฒันาระบบการจดัการเรียนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.2 ด้านปริมาณ 

3.2.1 นกัเรียนพิการเรียนร่วมโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดรั้บส่ือ ส่ิงอาํนวยความสะดวก  

และช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 

3.2.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมสนใจเขา้รับการอบรมดา้นการศึกษาพิเศษ

ครบทุกคน  

3.2.3  ครูไดดู้แลช่วยเหลือทางดา้นการศึกษาใหก้บันกัเรียนเรียนร่วมคิดเป็นร้อยละ 80  

4. ผลการดําเนินงาน  

4.1 ครูมีความเขา้ใจจดัการสอนเด็กเรียนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีทกัษะดา้นอาชีพและ

เทคโนโลยท่ีีสูงข้ึน 

4.2 นกัเรียนเรียนร่วม เรียนอยา่งมีความสุข ไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 

4.3 ผูป้กครอง ชุมชนมีโรงเรียนท่ีเขา้ใจจดัการศึกษาพิเศษใหก้บัผูเ้รียนไดท้ัว่ถึงทุกประเภท 

4.4 นกัเรียนปกติเห็นความพิการของนกัเรียนเรียนร่วม เป็นเร่ืองปกติในสังคม และฝึกตนเองใหรู้้จกั

ช่วยเหลือผูอ่ื้น มีจิตสาธารณะสูงข้ึน 

4.5 นกัเรียนเรียนร่วมมีพฒันาการทางดา้น อารมณ์ สังคม สติปัญญา อยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน 

5. งบประมาณ  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

5,000 5,000 - - 5,000 
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6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 31 

 เฉลีย่ 3.87 ร้อยละ 96.75         

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 
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7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -   

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

 

 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                  (นายศราวุฒิ  ฉวแีปลง) 

              ตาํแหน่ง ครูผูช่้วย 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม พฒันาบุคลากรสู่การจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

งาน   งานบุคคล 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางสาวไพลิน ชิณเทศ 

เร่ิมดาํเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานท่ีสําคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ผูเ้รียนพฒันาสู่จุดมุ่งหมายท่ี

กาํหนดไวไ้ด้อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะครูผูส้อนตอ้งได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในยุคท่ีสภาพแวดล้อม

เปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ครูจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมและพฒันาผูเ้รียนใหพ้ฒันาตนเองทุก

ดา้น  

โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของ

บุคลากรในสถานศึกษา ท่ีจะต้องพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้ งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทศัน์ ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะไดน้าํมาถ่ายทอดสู่ผูเ้รียน  ตลอดจนมี

การสร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อเพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนดัและวชิาท่ีรับผดิชอบสอน 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ 

2.2  เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้หาประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี  

2.3 สร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีดีต่อบุคลากรในโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 บุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีการพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองและ

สามารถนาํความรู้มาใชใ้นการพพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และ

ประกอบอาชีพ 

 3.2 ด้านปริมาณ 

 3.2.1 บุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม จาํนวน 20 คน ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมและพฒันา

ตนเอง ครบร้อยละ 100 

      3.2.2 บุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม จาํนวน 20 คน ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี                  

ร้อยละ 80 

      3.2.3 บุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม จาํนวน 20 คน มีขวญัและกาํลงัใจท่ีดีพร้อมท่ีจะ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ศกัยภาพทุกคน 

4. ผลการดําเนินงาน  

4.1 บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ ในการจดักระบวนการเรียนรู้และนาํมาใช้

พฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียน 

4.2 บุคลากรในโรงเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้หาประสบการณ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

                    4.3 บุคลากรในโรงเรียนมีขวญัและกาํลงัใจท่ีดีพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

5. งบประมาณ  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

25,000 25,000 - - 25,000 
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6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4  ร้อยละ 100         

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 
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7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -   

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                 (นางสาวไพลิน ชิณเทศ) 

     ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม นิเทศภายใน 

งาน   งานวชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายสามารถ กินะรี 

เร่ิมดาํเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ไดก้าํหนดบทบญัญติัใน

หมวดต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองความมุ่งหมายและหลกัการ  สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา  ระบบการศึกษา  แนว

ทางการจดัการศึกษา  การบริหารจดัการศึกษา  มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ครูคณาจารยแ์ละ

บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงการศึกษาไทยทั้งระบบ  รวมทั้งนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ไดก้ล่าวถึงการพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ไวใ้นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 ดงันั้นสถานศึกษาจึงควรจดัการนิเทศภายใน  กาํกบั  ติดตามตรวจสอบ  และนาํผลไปปรับปรุง

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนอยูเ่สมอ  ซ่ึงจะส่งผลใหค้รูผูส้อนไดป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อใหค้รูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.2  เพื่อใหค้รูโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนและ

การทาํงานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

2.3  เพื่อใหผู้บ้ริหารไดมี้โอกาสกาํกบัติดตามการจดัการเรียนการสอนของครู 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  3.1.2  ครูมีความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 ผูบ้ริหารนิเทศภายในอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

  3.2.2  ครูผา่นการนิเทศภายในร้อยละ 100 
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4. ผลการดําเนินงาน  

4.1 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4.2 ครูโรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนและการ 

ทาํงานในหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

4.3 ผูบ้ริหารมีโอกาสกาํกบัติดตามการจดัการเรียนการสอนของครู 

5. งบประมาณ  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

1,000 1,000 - - 1,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4  ร้อยละ 100         
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คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -   

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

 

 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                (นายสามารถ กินะรี) 

      ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม พฒันางานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ 

งาน   งานวชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายสามารถ กินะรี 

เร่ิมดาํเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

 การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนในสังคมโลกปัจจุบนั จาํเป็นตอ้งพฒันาการเรียนรู้ของ

นกัเรียนให้เป็นไปตามยคุสมยั  และสนบัสนุนนโยบายการพฒันาของรัฐ  ระบบการบริหารงานวชิาการนบัเป็น

ปัจจยัพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนอนัไดแ้ก่  การพฒันาการจดัการเรียนการ

สอน   การซ่อมเสริมการเรียนรู้   การพฒันาระบบทะเบียนจดัทาํฐานขอ้มูลผูเ้รียนให้เป็นปัจจุบนั นาํไปใชใ้น

การวางแผนงาน  การพฒันาระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนจดัการประเมินผลการเรียนรู้ผูน้าํมาพฒันา

และปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้  ใหส้อดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนั และเสริมสร้าง

การพฒันาทอ้งถ่ิน    การวิจยัทางการศึกษาเป็นการพฒันากระบวนการเรียนการสอน เพราะการวจิยันั้นเป็นการ

คน้ควา้หาความรู้อยา่งเป็นระบบอาศยัหลกัการทฤษฏี และแนวปฏิบติัท่ีมีเหตุผล ดงันั้นครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้

เก่ียวกบัการวจิยัเพื่อใชใ้นกระบวนการแกปั้ญหาพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยอาศยัเทคนิคและหลกัการท่ี

มีเหตุมีผล นอกจากน้ีครู และบุคลากรทาง การศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี

จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการทางวจิยัหรือสร้างนวตักรรม ของตนเพื่อขอรับการประเมิน ตาํแหน่งทาง

วชิาการ ฉะนั้นครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาจึงตอ้งมีความเขา้ใจแนวคิดและแนวทางวจิยัทางการศึกษา

เพื่อประโยชน์ในการนาํไปปฏิบติั เพื่อความกา้วหนา้ในวิชาชีพของตน และเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ใหสู้งข้ึน 

 2.2 เพื่อพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการทาํงานวิจยัตามสภาพปัญหา 

2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการดาํเนินการวิจยัทางการศึกษาของครู 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนกัในการจดักระบวนการเรียนรู้มากข้ึน 

  3.1.2 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยัทางการศึกษามากข้ึน 

  3.1.3 นกัเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

สูงข้ึนและผา่นขีดจาํกดัล่าง 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 นกัเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผา่น 

ขีดจาํกดัล่างทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉล่ียอยา่งนอ้ยร้อยละ25 และเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระ 

  3.2.2 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยัมากกวา่ร้อยละ 80 

4. ผลการดําเนินงาน  

4.1 นกัเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงข้ึนและผา่นขีดจาํกดัล่าง 

4.2 ครูมีงานวิจยัตามสภาพปัญหาเพื่อพฒันาการศึกษามากยิง่ข้ึน 

5. งบประมาณ  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

2,000 2,000 - - 2,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     
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6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 31 

 เฉลีย่ 3.87  ร้อยละ 96.75         

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -   

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

 

                                             (ลงช่ือ)........................ ............................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                    (นายสามารถ กินะรี) 

      ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม พฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งาน   งานบริหารงานทัว่ไป 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายพลกฤษณ์ รินทรึก 

เร่ิมดาํเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

              สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหบ้รรลุตามความมุ่งหมาย 

ของการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

จึงกาํหนดใหมี้คณะกรรมการซ่ึงเป็นองคค์ณะบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีกาํหบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของ

สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจดัการทางการศึกษา โดยจดัการศึกษาเพื่อทุกคนทุก

ฝ่าย(Education  for  All )  และทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ( All  for  Education )  

              ดงันั้น  เพื่อใหก้ารดาํเนินการประสบความสาํเร็จและใหส้ถานศึกษา และคณะกรรมการมีความเขา้ใจ

บทบาทหนา้ท่ีของกนัและกนั ประสานสอดคลอ้งกนัในวิธีการทาํงาน  จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2.  วตัถุประสงค์ 

  2.1. เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 2.2. เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา กาํกบั สนบัสนุน และส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา      

 ตามบทบาทและหนา้ท่ี  

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

         3.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาเตม็

ศกัยภาพ       

 3.2 ด้านปริมาณ 

          3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้ร่วมประชุมภาคเรียนละ 2 คร้ัง และไปศึกษาดูงาน

ปีละ 1 คร้ัง  

4. ผลการดําเนินงาน  

 4.1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามจาํนวน 

 4.2 คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบั สนบัสนุน ส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา 
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กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    144 

 

5. งบประมาณ  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

  9,250 9,250 9,250 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4  ร้อยละ 100         

 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    
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สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -   

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

 

 

                                             (ลงช่ือ).......................... ..........................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                             (นายพลกฤษณ์ รินทรึก) 

                             ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

งาน   งานวชิาการ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายสามารถ กินะรี 

เร่ิมดาํเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2562 

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวด 6 ไดใ้หค้วามสาํคญัวา่ดว้ยการประกนั

คุณภาพการศึกษาในมาตรา 48 ใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีการประกนัคุณภาพภายใน และใหถื้อวา่การประกนั

คุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาให้

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด เป้าหมายของการประกนัคุณภาพภายในนั้น เป็นเคร่ืองสะทอ้นใหส้ถานศึกษาได้

นาํไปพิจารณาจดัการศึกษา ใหเ้กิดประโยชน์กบัผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี ดงันั้นการประกนัคุณภาพจึงเป็นการประกนั

คุณภาพเพื่อผูเ้รียน 

 การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่ง

ต่อเน่ืองโดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหผู้บ้ริหารครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ไดต้ระหนกัเห็นความสาํคญัและ

ร่วมกนัรับผดิชอบการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้  

 2.2 เพื่อจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

ประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน  

2.3 เพื่อใหห้น่วยงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการ 

ดาํเนินงานจดัการศึกษาและเขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากยิง่ข้ึน  

2.4  เพือ่จดัระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากาํหนด  

2.5 เพื่อจดัระบบการนิเทศภายในใหมี้ประสิทธิภาพ  

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน  
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  3.1.2 ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากาํหนด 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 ร้อยละ 80 ของนกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน และ

โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  3.2.2 ร้อยละ 80 ของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

4. ผลการดําเนินงาน  

4.1 ผูบ้ริหารครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ตระหนกัเห็นความสาํคญัและร่วมกนั

รับผดิชอบการจดัการศึกษา เพือ่พฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้  

 4.2 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

ประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน  

4.3 ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบผลการ ดาํเนินงานจดัการศึกษาและเขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบในการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมากยิง่ข้ึน  

4.4 ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  

4.5 ระบบการนิเทศภายในในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  

 

5. งบประมาณ  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

2,000 2,000 - - 2,000 
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6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4  ร้อยละ 100         

 

คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 
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7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -   

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                                (นายสามารถ กินะรี) 

                     ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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สรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม พฒันากลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย (วชิาการ,แผนและงบประมาณ,บุคคล บริหารทัว่ไป) 

งาน   แผนและงบประมาณ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นายประดิษฐ ์ภูสีฤทธ์ิ 

เร่ิมดาํเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2562  

ส้ินสุดโครงการ /กิจกรรม มีนาคม 2563 

………………………………………………………..    

1.  หลกัการและเหตุผล 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  ไดแ้บ่งส่วน

ราชการภายในสถานศึกษา  เพื่อทาํหนา้ท่ีส่งเสริม  สนบัสนุนสถานศึกษาใหจ้ดัการศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมี

คุณภาพทั้งหมด  4  กลุ่มงาน คือ  กลุ่มบริหารงานวชิาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  

และกลุ่มบริหารงานทัว่ไป  กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานมีความสาํคญัในการส่งเสริม  สนบัสนุนและพฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา  และเพื่อใหก้ารบริหารจดัการงานตามโครงสร้างการบริหาร

กลุ่มงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุตามวตัถุประสงค ์ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัซ้ือ  จดัหา

วสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้พียงพอ  กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณจึง

ไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึน     

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อใหก้ลุ่มบริหารงานวิชาการ งานแผนและงบประมาณ งานบุคคล และ งานบริหารทัว่ไปมีวสัดุ 

อุปกรณ์ ครุภณัฑแ์ละเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ   

 2.2  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานปฏิบติังานไดส้ะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์

 3.2   ด้านปริมาณ 

 กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานมีวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑแ์ละเอกสารต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ   
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4. ผลการดําเนินงาน  

 4.1 กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานมีวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑแ์ละเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ   

 4.2 กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์

 

5. งบประมาณ  

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จากรายหัว จากแหล่งอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตั้งไว้ ใช้จริง ตั้งไว้ ใช้จริง 

20,000 20,000 - - 20,000 

 

6. การประเมินผลโครงการ 

 6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

  6.1.1 แบบสอบถาม 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ผลการดาํเนินงานโครงการ / กิจกรรม สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์     

2 ผลสาํเร็จของโครงการ  / กิจกรรม  เป็นไปตามเป้าหมาย     

3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม     

4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดาํเนินงาน / ระยะเวลาท่ีใช ้     

5 ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้     

6 การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด     

7 ความร่วมมือของทีมงาน     

8 ความสาํเร็จและความพึงพอใจกบัโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     

 รวม 32 

 เฉลีย่ 4  ร้อยละ 100         
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คําช้ีแจง   เกณฑ์การประเมิน 

  ระดบัคะแนน    1 ควรปรับปรุง  (ตํ่ากวา่ 60 %) 

  ระดบัคะแนน    2 พอใช ้ (60 % - 69%)               

  ระดบัคะแนน    3     ดี   (70 % - 79%)               

ระดบัคะแนน    4      ดีมาก  (80 % ข้ึนไป)    

สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรม    [ ]   น่าพึงพอใจ อยูใ่น  ระดับ ดีมาก   

                                                                         [      ]    ควรปรับปรุง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 7.1 ปัญหา                    

  -   

 7.2 แนวทางแกไ้ข / การพฒันาในคร้ังต่อไป 

-  

 

 

                                             (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน/ ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

                                                              (นายประดิษฐ ์ภูสีฤทธ์ิ) 

                  ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ความคิดเห็นเพิม่เติมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

                                                                               (นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา) 

                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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