
 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

บริหารจัดการศึกษาเชิงรุก 

 

 

 

นางวาสนา เอี่ยมราคิน 

 

 

 

 
รายงานผลการด าเนินโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
 

 

 



 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
โครงการ  การบริหารการจัดการศึกษาเชิงรุก 

 

 

 1. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

ร้อยละ 
ท่ีได้รับจัดสรร ท่ีใช้จริง 

1 
 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบขั้น
พ้ืนฐานระดับชาติ 
- ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ 

- เชิญครูบุคลากรจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตมาให้

ความรู้ในวิชาที่ขาดแคลน 

-การส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย DLTV 

-การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยActive 
Learning 

10,000 0 - 

2 กิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10,000 0 - 

3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุกสู่ผู้ปกครอง 

-ออกแนะแนวนักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

-แสดงผลงานและน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 

-ชุมชนสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

2,000 0 - 

รวม    

* ได้รับงบสนับสนุนจาก สพม.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ท่ี รายการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ท่ีก าหนดไว้ ท่ีด าเนินการ ตรง/ไม่ตรง 
1 
 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติ 
-ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ 

-เชิญครูบุคลากรจากโรงเรียนใน 
สหวิทยาเขตมาให้ความรู้ในวิชาที่
ขาดแคลน 
-การส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย 
DLTV 
-การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย 
Active Learning 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
ถึง  

วันที่ 30 กันยายน 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
ถึง 

 วันที่ 30 กันยายน 2563 

ตรง 

2 กิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 
วันที่ 30 กันยายน 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 
วันที่ 30 กันยายน 2563 

ตรง 

3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเชิง
รุกสู่ผู้ปกครอง 

-ออกแนะแนวนักเรียนโรงเรียนใน

เขตพ้ืนที่บริการ 

-แสดงผลงานและน านักเรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมชุมชน 

-ชุมชนสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 
ถึง  

วันที่ 30 เมษายน 2563 

วันที่ 1 มีนาคม 2563  
ถึง  

วันที่ 30 เมษายน 2563 

ตรง 

3. วิธีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

3.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน   ……………………………………………………………………………………… 

 1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ และ ผลการประเมิน O-NET   

 

 



 

3.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ........(ค่าจ านวน  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย)................ค่าร้อยละ....... 

3.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

ส่วนใหญ่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

นักเรียนมีผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

นักเรียนมีผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ
เพ่ิมขึ้นในบางวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีจ านวนนักเรียนในปี
การศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีจ านวนนักเรียนในปี
การศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

         บรรลุตามตัวชี้วัด                                          

          ไม่บรรลุตัวชี้วัด  เพราะ............................................................................................................. ............. 

แนวทางแก้ไข............................................................................................................................................... ........ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินผลงานของโครงการ / งาน 

  ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 %    ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 51 – 65 %  
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 66 – 80 %     ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 81 - 90 %  
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90%  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านทรัพยากรท่ีใช้       
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ       
1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง      
1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน / โครงการ      

1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน / โครงการ      
1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน / โครงการ       
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้      
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน      
3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
3.1 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้      
3.2 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้      
3.3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้      

รวม  เฉล่ีย 3.8 5 24 9   
                 ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

                            (   ) ควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก.................................................................................. 
                            (  / )  ควรด าเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง…………………………………………………………….. 

                            (    )   ยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไปเนื่องจาก......................................................... 
                            (    ) อ่ืน ๆ…………………………… 

                      (ลงชื่อ)      ผู้ประเมินโครงการ 
                                      ( นางวาสนา เอ่ียมราคิน ) 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
ส่งเสริมและพัฒนาวิธีด าเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       
(ลงชื่อ) 

        (นายธีรวัช  อุดค ามี) 

                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการการบริหารการจัดการศึกษาเชิงรุก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ   การบริหารการจัดการศึกษาเชิงรุก   

แผนงาน/งาน        การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :     นางวาสนา  เอ่ียมราคิน 
ลักษณะโครงการ :     (   ) โครงการต่อเน่ือง         ( / ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
      มาตรฐานท่ี 1 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 -  30 กันยายน 2563 
1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจ าต าบล มีจ านวนนักเรียนน้อย
กว่า 120 คน  มีครูผู้สอนไม่ครบวิชาเอกในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติค่อนข้างต่ า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง มี
รายได้                     ไม่แน่นอน และท างานต่างจังหวัด นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติและอยู่ห่างไกล
จากโรงเรียน ซ่ึงไม่มีรถโดยสารประจ าทางหรือรถรับส่งนักเรียนบริการ ท าให้การเดินทางไม่สะดวก ประกอบ
กับโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้เปิดสอนในหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขยายโอกาส) ท าให้มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนต่อน้อยลง 
รวมทั้งส่งผลให้การจัดสรรอัตราต าแหน่งครูน้อยลงไม่ครบตามจ านวนวิชาเอกที่ เปิดสอน และงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีผลท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติของนักเรียนค่อนข้างต่ า ทางโรงเรียนทุ่ง
โพธิ์พิทยาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความสามารถเติมเต็มศักยภาพผู้ เรียนขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบขั้น
พ้ืนฐานระดับชาติ 

2)  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
3)  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการ
ทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติสูงขึ้น 
 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 



 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นจากปีการศึกษา 

2562 

 2)  นักเรียนมีผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  

3)  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

5. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบ
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ 

- ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ 
- เชิญครูบุคลากรจากโรงเรียนในสห

วิทยาเขตมาให้ความรู้ในวิชาที่ขาด
แคลน 

- การส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย 
DLTV 

- การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย 
Active Learning 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 หัวหน้าฝ่าย
วิชาการและครู              
แต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ตลอดปีการศึกษา 10,000 หัวหน้าฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

3. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุกสู่

ผู้ปกครอง 

- ออกแนะแนวนักเรียนโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการ 

- แสดงผลงานและน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชน 

- ชุมชนสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 หัวหน้างาน 
แนะแนว 

     

6. สถานท่ีด าเนินการ   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 



 

 

7. การประเมินโครงการ 

ท่ี ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด                

และประเมินผล 

1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 

กับ 2562 

ค่าร้อยละ 

2 นักเรียนมีผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน

ระดับชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

เปรียบเทียบผลการทดสอบขั้น
พ้ืนฐานระดับชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

3 

ค่าร้อยละ 

3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีจ านวนนักเรียนใน
ปีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 กับ 2563 

ค่าร้อยละ 

 
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนทีความรู้และทักษะที่จ า เป็นตามหลักสูตรและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อและวัสดุอุปกรณ์ - - 10,000 - 10,000 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 - - - 10,000 

3 ค่าน้ ามัน - 2,000 - - 2,000 

 รวม 10,000 2,000 10,000 - 22,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

           ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 ( นางวาสนา  เอ่ียมราคิน ) 
 
                

                              ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพการด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการศึกษาเชิงรุก 
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและอาชีพ 

 

 

 

 

 



 

รูปติวสอบ O – NET 

 

 

 

 

 

 

 



รูปติวสอบ O – NET 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


