
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

 
 
 
 
 



สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์ 

 
 1. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

ร้อยละ 
ท่ีได้รับจัดสรร ท่ีใช้จริง 

1 
 
 
 
2 
3 
4 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
และประชาสัมพันธ์ 
   - อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ 
   - อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา   
จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
จัดท า Web Site โรงเรียน 
จัดท า ส.ค.ส. โรงเรียน 

4,000 3,760 
 

94 

รวม 4,000 3,760 94 

 
  2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ท่ี รายการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา  

ท่ีก าหนดไว้ ท่ีด าเนินการ  ตรง/ไม่ตรง 
1 
 
 
 
2 
 
3 
4 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ 
   - อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ 
   - อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา   
จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
จัดท า Web Site โรงเรียน 
จัดท า ส.ค.ส. โรงเรียน 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

ตรง 

 

 

 

 

 

 



3. วิธีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

3.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน   แบบบันทึกขอซ้ือพัสดุ แบบสอบถาม แบบประเมิน 
3.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้    ค่าร้อยละ   
3.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
1. ปริมาณวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ 

มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และ
ประชาสัมพันธ์ 

2. วารสารประชาสัมพันธ์ มีวารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. จัดท า Web Site โรงเรียน มี Web Site โรงเรียน 

 
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  4.8 45  3   
                 ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
                            () ควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก.................................................................................. 
                            (    )  ควรด าเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง…………………………………………………………….. 
                            (    )   ยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไปเนื่องจาก......................................................... 
                            (    ) อ่ืน ๆ…………………………… 

                      (ลงชื่อ) ผู้ประเมินโครงการ 
                              (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
ด าเนินการและเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

             (ลงชื่อ)     
              (นายธีรวัช  อุดค ามี) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ     พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อท่ี 2   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :   ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
     มาตรฐานท่ี 2 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษา   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้มีการต้ังส านักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือท าหน้าที ่ป ร ะเมินคุณภา พ
การศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะท าให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ไทยทั้งระบบ จากบทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่ง  ต้องด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการ
บริหารการศึกษาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
 
  ดังนั้นข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน จ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้รับทราบ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการนี้ เพ่ือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูล และผลการท างานของโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอ 
2.2  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และผลการท างานของโรงเรียน 
2.3  เพ่ือให้ชุมชน และผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

                 การเรียนการสอน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ 

 3.1.2 มีวารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 3.1.3 มี Web Site โรงเรียน 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 3.2.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ครบถ้วนอย่างน้อย 90%        
 3.2.2 ชุมชน และผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 
80% 



 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 
1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ 
   - อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ 
   - อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา   
2. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 
3. จัดท า Web Site โรงเรียน 
4. จัดท า ส.ค.ส. โรงเรียน 

1 ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
3. เสนอโครงการ 

ตุลาคม  2561 นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซ้ือ 
2. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
3. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  
4. จัดท า Web Site โรงเรียน 
5. จัดท า ส.ค.ส. โรงเรียน 

1 ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. น าเสนอกิจกรรม 

1 ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 
2. รายงานผล 

กันยายน  2562 นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 



5.  ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ  ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
และประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอ 
 
 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และผลการท างานของ
โรงเรียน 
 

1. ชุมชน และผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร
และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 
2. วารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 
3.  Web Site โรงเรียน 
 

 
6.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์อย่าง
เพียงพอ 
 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และผลการ
ท างานของโรงเรียน 
 

1. ปริมาณวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ 
 
 
2. วารสารประชาสัมพันธ์ 
3. จัดท า Web Site โรงเรียน 
 

2 รายการ 
 
 
 

1 ครั้ง 
1 Web Site 

 
 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ งบ 
ประมาณ 

นอก
งบประมาณ 

1 
 
2 
 

วัสดุอุปกรณ์และจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าบริการ Web Site โรงเรียน 

  
 

3,210 

790 
 
 
 

  790 
 

3,210 

 รวม      4,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 



8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. ปริมาณวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
และประชาสัมพันธ์ 
 
2. วารสารประชาสัมพันธ์ 
 

1. แบบบันทึกขอซ้ือพัสดุ 
2. แบบประเมินโครงการ 
 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 การพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์มีคุณภาพมากขึ้น 
9.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และผลการท างานของโรงเรียน 
9.3 ชุมชน และผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 

ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 
 
 
 
 
                              ลงชื่อ .................................... ...........ผู้อนมัุติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบโครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ 
Web Site โรงเรียน 

 

 

 
 



วารสารประชาสัมพันธ์ 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

 


