
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ตำบลพรุพ ีอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 

ที ่   งป 24/2564            วันที่ 30 สิงหาคม 2565 

เรื่อง  รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

     ด้วยงานแผนงานโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารบุคคลและกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 น้ัน 

  ในการนี้ กลุ ่มงานแผนงบประมาณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 
2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ     
                   

      ลงชื่อ ........................................ ผู้รายงาน 

              (นางสาวธิดารัตน์ สาริกขา) 

        เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 

  

      ลงชื่อ ........................................ ผู้รายงาน 

              (นางสาวปิยวดี จันทบูรณ์) 

        เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 

ความคิดเหน็ของผู้อำนวยการ 

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

       

                                                                   ลงชื่อ .......................................  

                     (นางจันทนี รักษ์ธรรม) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  



คำนำ 

 

 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพรึพีพิทยาคมได้จัดทำดำเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 บัดนี้งานโครงการหรือกิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยและเป็นไป 
อย่างดีและเป็นระบบมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการกำหนดเป้าหมายในการ 
พัฒนาการวางแผนตามการปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศติดตามผล และประเมินโครงการเพื่อนำผ ลการ 
ประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

 จึงขอขอบคุณบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินการกิจกรรมทุกท่านที ่ให้ความร่วมมือในการ 

ดำเนินการในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

ที่กำหนดซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนพรุพีพิทยาคมและผู้เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการพัฒนางานให้มี 

ความก้าวหน้าต่อไป 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 



 

ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรยีน 

ประวัติโรงเรียนพรพุีพิทยาคม 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 364 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84270 โดยมีผู้นำชุมชนคือ กำนันเฟื่อง  หนูศรีแก้ว  ผู้ใหญ่เยื้อน  พรหมนคร  นายวิเชียร  ชูแก้ว และผู้ใหญ่
คลิ้ง  ศรีเพชร  เป็นคนประสานรวบรวมเงินบริจาคจากชุมชนจัดซื้อที่ดินครั้งแรก จำนวน 25 ไร่ และซื้อ
เพิ่มเติมรวม 41 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนประจำตำบล 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้ร ับอนุมัติจัดตั ้งเป็นโรงเรียนประจำตำบล สั งกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2518 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชน  คือโรงเรียนเทพพิชัย  ยุบมาอยู่ที่
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน 544 
คน โดยแยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  300 คน และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จำนวน  244 คน โรงเรียนได้แบ่งชั้นเรียนออกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 10 ห้องเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 ห้องเรียน รวมจำนวน 19 ห้องเรียน  มีนางจันทนี  รักษ์ธรรม  เป็น
ผู้อำนวยการ   
 
ผู้บริหารโรงเรยีนพรุพีพิทยาคม จำนวน 9 ท่าน ดังนี ้

 1. นายต้อง กองทอง ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 -  พ.ศ. 2528 
 2. นางสาวทิพวรรณ หวานแก้ว ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 -  พ.ศ. 2535 
 3. นางนตวรรณ ทับเวช ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 -  พ.ศ.2543 
 4. นางปราณี พิมาน ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 -  พ.ศ. 2551 
 5. นายสมคิด ขวัญพุฒ ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 -  พ.ศ. 2555 
 6. นายเชษฐ สำลีพันธ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 -  พ.ศ.2557 
 7. นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 -  พ.ศ 2559 
 8. นายจีรศักดิ ์เดชเกิด ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ 2559  -  พ.ศ. 2563 
 9. นางจันทนี รักษ์ธรรม ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2563 -  ปัจจุบัน 

 
 
    



 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรพุีพิทยาคม 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1084640568 
รหัส Smis 8 หลัก :   84032007 
รหัส Obec 6 หลัก :   640568 
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   พรุพีพิทยาคม 
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Phruphipittayakom School 
ที่อยู่ :   364 หมู่ที่ 2    
ตำบล :   พรุพ ี
อำเภอ :   บ้านนาสาร 
จังหวัด :   สุราษฎร์ธาน ี
รหัสไปรษณีย ์:   84270 
โทรศัพท์ :   077-267173 
โทรสาร :   077267173 
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัน-เดือน-ปี กอ่ตั้ง :  2518 
อีเมล์ :   phruphi_school@hotmail.com 
เว็บไซต์ :   www.phruphi.ac.th 

เครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา :   พรุพี-ควนศรี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   พรุพ ี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่
การศึกษา:    

  60 กม. 

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:      15 กม. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phruphi.ac.th/


 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ปรัชญา        ธมฺโม  สุจิณโณ  สขุมา  วหาติ  
                 ( ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว  นำสขุมาให้ ) 
คำขวญั  ประพฤติดี  เรียนดี  สามัคค ี กีฬาเด่น  เน้นเทคโนโลยี 
สีประจำโรงเรียน  สีฟ้า – ขาว 
                      สีฟ้า   หมายถงึ    ความสุภาพอ่อนน้อม 

    สีขาว  หมายถงึ   คุณธรรม  จริยธรรม  
อักษรย่อ พร.พ. 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน หลวงพ่อคงแก้ว  
ลักษณะเป็นพระพุทธศิลาแลง โบราณ ครึ่งองค์ขุดพบที่วัดควนศรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้าน

เคารพนับถือ 

 
หลวงพ่อคงแก้วพระพุทธรปูประจำโรงเรียน 

พระมหานทีสุวรรณปฏิมากรบริจาคโดย รศ. ดร.อัณณพ และนางกาญจนา ชูบำรุงเป็นจำนวนเงิน 
28,000 บาท  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 

 
พระมหานทสีุวรรณปฏิมากร 

 
 



 

แสดงข้อมูลบคุลากร และนกัเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2564  
ที ่ ประเภทบุคคล เพศ ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์

(เฉลี่ย) 
ชาย หญิง ต่ำ

กว่า 
ป.ตร ี

ปริญญา
ตรี 

สูง
กว่า 
ป.ตร ี

เฉลี่ย การ
สอน 
(ปี) 

การ
ทำงาน 

(ปี) 
1 ผู้อำนวยการ - 1 - - 1 50 - 26 
2 รองผู้อำนวยการ - 1 - - 1 52 - 8 
3 ครูประจำการ 10 20 - 22 8 45 24 20 
4 ครูผู้ช่วย - - - - - - - - 
5 พนักงานราชการ - - - - - - - - 
6 ครูอัตราจ้าง 1 3 - 3 - 27 2 2 
7 พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียน

ร่วม 
- - - - - - - - 

8 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ               
เรียนรวม 

- 1 - 1 - 27 2 2 

9 เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - 33 - 11 
10 เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ - - - - - - - - 
11 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ ์ - - - -  - - - 
12 นักการภารโรง 2 - 2 - - 52 - 20 
13 ลูกจ้างช่ัวคราว - 1 1 - - 46 - 5 
 รวม 13 28 3 27 10 42 - 17 

 
มีครูที่สอนตามวิชาเอก      34    คน (คิดเป็นร้อยละ  100 ) 
มีครูที่สอนตามความถนัด    -  คน (คิดเป็นร้อยละ   0 ) 
ครูผู้สอนมีชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ย       20   ชม./สัปดาห์  
 
 
 
 



 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564   (ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564)  

 

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน 
1) อาคารเรียน อาคารประกอบ  อาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง    

ประเภทอาคาร แบบ 
การใช้งาน  

ห้องเรียน สำนักงาน ปฏิบัติการ 
รวม(ห้อง/

หลัง) 
อาคารเรียน 208A - 3 3 6 
อาคารเรียน(ครึ่งหลัง) 216(ค) 5 - 3 8 
อาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29) 216(ล) 7 3 6 16 
อาคารเรียน 106ต 7 1 1 9 
โรงฝึกงาน มาตรฐาน - - 5 หน่วย 3 หลัง 
หอประชุม 100/27   1 1 หลัง 
โรงอาหาร ชั่วคราว    1 หลัง 
ห้องน้ำ/ห้องส้วม 6 ที่นั่ง    4 หลัง 
บ้านพักครู     7 หลัง 
บ้านพักภารโรง     1 หลัง 
หอถังประปา     1 หน่วย 
สนามบาสเกตบอล     1 สนาม 
สนามฟุตซอล     1 สนาม 

 
2)  คอมพิวเตอร์ มีจำนวนทั้งหมด 60  เครื่อง  ใช้เพื่อการเรียนการสอนและใช้สืบค้นข้อมูล ทาง

อินเตอร์เน็ตได ้60 เครื่อง  ใช้ในงานบริหาร  5  เครื่อง 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง รวม 
ม.1 40 43 83 
ม.2 48 32 80 
ม.3 51 34 85 
ม.4 26 48 74 
ม.5 49 54 103 
ม.6 23 43 66 
รวม 237 254 491 



 

3)  ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  13  ห้อง  ได้แก่  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องจริยธรรม 
ห้องสมุด  ห้องโสตทัศนศึกษา   ห้องกิจการนักเรียน  ห้องพยาบาล  ห้องศิลปะ  ห้องดนตรี  ห้องแนะแนว 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องภาษาต่างประเทศ  ห้องคณิตศาสตร์ และห้องภาษาไทย 

4)  ห้องสื่อการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5)  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่  สนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล   

หอประชมุใต้ถุนอาคารเรียนเลิศปัญญา  ใต้ถุนอาคารเรียนพิชญ  บริเวณใต้ร่มไม้ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบัน 



 

ส่วนที่ 2 สภาพปัจจบุัน 

2.1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
1. สภาพชุมชนโดยรอบของโรงเรียนเป็นสงัคมที่

ช่วยเหลือเกื้อกูล ผู้นำเห็นความสำคัญของการศกึษา 
เป็นชุมชนเกษตรทำให้มีวิถีชิตแบบพอเพียง 

2. มีแหล ่งเร ียนร ู ้  เช ่น ว ัด ศ ูนย ์เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ถนน หนทางสะดวก 

ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพเลี้ยง

ครอบครัว มีปัญหาหย่าร้าง ไม่มี เวลาสนับสนุน
การศึกษาของบุตรหลานได้เท่าที่ควร 
 
 

ด้านเทคโนโลย ี
     ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลดีต่อการ
บริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ทำให้
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าได ้

ด้านเทคโนโลย ี
1.ระบบอินเตอร ์ เน็ตย ังไม ่ม ีประส ิทธ ิภาพ

เท่าที่ควร 
2. นักเรียนบางส่วนใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ไม่

เหมาะสม ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
 

ด้านเศรษฐกิจ 
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน 
ชุมชนไม่ค่อยสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ทำให้รายได้ไม่แน่นอน เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ
และราคาของผลผล ิตทางการเกษตรทำให ้ไม่
สนับสนุน  การจัดการศึกษาอย่างเต็มที ่  

ด้านการเมืองและกฎหมาย 
1. นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของ

รัฐบาลเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 
นโยบายด้านการศึกษามีการปรับเปลี่ยนบ่อย

ส่งผลให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 

ด้านพฤติกรรมลูกค้า 
1.โรงเรียนอยู่ในเขตบริการพื้นที่บริการทำให้

ประสานงานงานกับผู้ปกครองและนักเรียนอย่าง
รวดเร็ว 
 

ด้านพฤติกรรมลูกค้า 
1.สภาพครอบครัวเป็นครอบครัวแตกแยก มี

การหย่าร้าง ทำให้นักเรียนไมไ่ด้อยู่ร่วมกับพ่อแม ่
2.ผู้ปกครองไมไ่ด้ดูแลช่วยนักเรียนเท่าที่ควร 



 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์จาก 7s 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านโครงสร้าง S1 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
ตามภารกิจของโรงเรียน 

2. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนครอบคลุมทุก
งาน 
 

ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน S1 
1.ผู้รับผิดชอบงานขาดความรู้ความเข้าใจในการ

ปฎิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมาย 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนได้รับ

มอบหมายภารกิจนอกเหนือจากการสอนไม่ตรง
ความรู้ความสามารถ 

ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน S2 
1. โรงเรียนมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กล

ยุทธ ์เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ตรงกับหน่วยงานต้นสังกัด
และสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 

2. มีแผนงาน/โครงการ๑กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน S2 
1. ครูไม่นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ
2. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม/ไม่ครบตามที่

กำหนด 
 

ด้านระบบภายในการดำเนินงานของหนว่ยงาน S3 
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสอดคล้องกับ

ระเบียบ กฎหมาย และหลักการกระจายอำนาจและ
มีคู่มือการปฏิบัติงาน 

2. มีเทคโนโลยใีนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
อื่น 

ด้านระบบภายในการดำเนินงานของหนว่ยงาน S3 
1. ระบบเทคโนโลยียังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
2. สถานศึกษาขาดระบบข้อมูลในการกำกับและ
ติดตามและประเมินผล 

 

ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ S4 
1. ผู ้บริหารสามารถจัดการบริหารการศึกษา

เชิงกลยุทธ์ได ้
2. มีการบริหารแบบกระจายอำนาจให้บุคลากร

ได้แสดงศักยภาพ และปฏิบัติงานได้เต็มที่ 

ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ S4 
1.ผู้บริหารไม่กำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน

ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 

ด้านบุคลากรและสมาชิก S5 
1. มีบุคลากรเพียงพอในการรับผิดชอบต่อ

หน้าที่หี่ได้รับมอบหมาย 

ด้านบุคลากรและสมาชิก S5 
1. ครูไมค่รบทกุกลุ่มสาระ 

 



 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหนว่ยงาน 
S6 

1. ครูมีความรูป้ริญญาตรี และปริญญาโทจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูมีการอบรมตลอดในการพัฒนาตนเอง 

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหนว่ยงาน 
S6 

1. ครูขาดการทำนวัตกรรมส่งผลต่อการทำวิจัย 
2. ครูต้องทำหน้าอื่นๆ เช่น การเงิน  พัสดุ ทำให้

งานการเงินพัสดุไม่บรรลุเป้าหมาย 
ด้านคา่นิยมรว่มของสมาชกิ S7 

1. บุคลากรทำงานเป็นทีม มุ่งมุ่งผลสำเร็จของ
งานมีเป้าหมายทำงานร่วมกัน 

ด้านคา่นิยมรว่มของสมาชกิ S7 
1. ขาดแรงจูงใจในการทำงาน  
2. ผู้บริหารมองการทำงานเฉพาะบางคน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการบริหารโรงเรียน 



 

ส่วนที่ 3 ทศิทางการบริหารโรงเรียน 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค/์กลยุทธ์/จุดเน้น /ยุทธศาสตร์ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก. บทนำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง 
ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี 
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาชั้น พื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ว่า  กำหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวช้องกับการ
จัดการศึกษาชั้น พื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง ยั่งยืนตามหลักธรรม       มาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการ ผลักคันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560- 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้            
6 ยุทธศาสตร์ คือ 
          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแช่งชัน 
          3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 สำนักงานคระกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ซาติเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
มนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชองประเทศอย่างเป็นระบบ โดย
มุ่งเน้น การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เด็กเก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไปช้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีชองชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่ จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะลื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาห้อง
ถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดชองตนเอง 



 

 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมัน่คง ประชากรมีความสุข เศรษฐกิจ 
พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรปูประเทศ 
นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและ 
แนวทางในการดำเนินการ ดังนี ้

ข. วิสัยทศัน์ 
 “สรา้งคุณภาพทุนมนุษย์ สูส่ังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

ค. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึ กษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และ เป้าหมายการพัฒนาทียังยืน (Sustanable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 

(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

ง. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน มีความรักในสถาบันหลักชองชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเมือง มีหลัดคอดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยม 'ที่พึง'ประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอาร ีมีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ ได้รัก
การ พัฒนา  อย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสรรถนะ
ตาม หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน



 

การพึ่งพา ตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global citizen) 
พร้อมก้าวสากล น่าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (พิการ) กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป ้าหมายการพัฒนาอย่างย ั ่งย ืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน สำนักเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ 
บริหารจัดการเซิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และ
การ รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

จ. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยยืด

หลัก ชองการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแช่งขันชองประเทศในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัด การศึกษาชั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0   

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคงชองมนุษย์และชองชาติ                                                      
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแช่งขันชองประเทศ                                            
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ                             

เหลี่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                          
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ฉ. กลยุทธเ์ชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ

บทนำ 
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชองมนุษย์และชองชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ 

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันชองชาติ ยืดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีชองชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมรัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 



 

ชุมซน สังคม และ ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็น
ผู้เรียนที่มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความ รุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ควบคุมกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทของพื้นฐาน สภาพภูมศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความ
แตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เซ่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดขายแดน
ภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่ม ชาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาชื้นพื้นฐานที่มี คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
เป็นต้น 

เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2. ผู้เรียนทุกคนทีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดขอบต่อครอบครัว 
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุ กรูปแบบที่มี 

ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร 
เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการการจัดการศึกษาที่มี คุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนมี่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต 
อาสา รับผิดขอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และลังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก รูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เซ่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน การค้า มนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในเขตชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและพัฒนา อย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณธรรมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่



 

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้อยู่ในพื้นที่ ห่างไกล
ทุรกันดาร ชายแดน ขายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี คุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่

6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมน่าพระบรมราโซบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ แสดงออก
ถึงความรุกในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เปน็พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรยีนให้เป็นพลเมืองดีของชาตแิละเปน็พลโลกที่ดี 
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักชองชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของ ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมรัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อ ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี ้

1.1 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
กำกบัและประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 

1.2  สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโซบายด้านการจัดการศึกษาด้าน

การศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบัน ชองชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติต่อ
บ้านเมือง มีหลัก คิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกความรุนแรง ที่มี 
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ   

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อ ความมั่นคง เซ่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามชีวิตและทรัพย์สิ น การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกลับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 



 

2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา                                     
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 

2.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภัย คุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแกไข หากไค้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไค้รับคำปรึกษา

ชี้แนะและ ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาชั้นพื้นฐาน ดำเนินแผนงาน โครงการตาม ยุทธศาสตร์ การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 

1. การศึกษาเพือ่เสริมสร้างความมั่นคง 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแช่งชัน 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษา ชั้นพื้นฐานใน

พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับรัต ลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการชองชุมซน 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ล่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัด ชายแดนภาคใต้ไค้รับการศึกษาชั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ล่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัย
ชอง สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ บุคลากร
ทางการ ศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ใน
เขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง 



 

ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ แก่ง ไค้รับการ บริการค้านการศึกษาชั้นพื้นฐานที่ มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื ้นที ่สูงในถิ่น 

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ จำเป็นและ เหมาะสมกับ
บริบท 

(2) จัดสรรงบประมาณเพิ ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึก รักในสถาบันซาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 'ประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพ บริบทซองพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การ แสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 

4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื ่อการเรียนรู้ และการจัด และประเมินผลที่

เหมาะสม สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มซาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน ชีวิตประจำวัน 
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะ อาชีพและภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  
บทนำ 
ยุทธศาสตร์ซาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพ 

ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการ
พัฒนา ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ” 

ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิซาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้อง ดำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเซิงสมรรถนะรายบุคคล ตาม
ความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิซาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะ สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มี ,ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพื่อไซ้เป็นเครื่องมือใน การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอด'ชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะ        วิซาชีพขั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง



 

นวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้ สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และ
มีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที ่ดี สามารถดำรงชีวิต อย่างมีความสุข            
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนา ทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาต ิ                                                                  
ตัวชี้วัด 
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จำเป็นใน 
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื ่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละชองผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ          
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ   
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถความ 

สนใจมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมีแนวทาง
ดำเนินการ ดังนี้ 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแววและรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกซน 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความ ถนัดทางการเรียน 

ชองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชองโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนด้นหา
ตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความ ต้องการและความถนัดชองผู้เรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมชองวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวนงบประมาณ
ใน การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี 
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจ ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
จัดการศึกษาเพ่ือ พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้าน



 

อาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระดับ นานาชาต ิ  

1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา 
2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด 

โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น ( Independent study : IS) การเรียนรู้ เซิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะ
เต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็น
ต้น โดยส่งเสริมให้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนรัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทาง 
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนที่ สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มี
ความ เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี ่ยน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ                     
และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตาม สมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
บทนำ 

 นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา ทรัพยากร 
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประซากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประซากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ลังคม และ
สติปัญญา มี ศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิต
และการวางแผนทาง การเงินที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่



 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำกับการ เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบ
การศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและ
พลานามัย และพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทย เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง 
ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาผู ้เรียน เปลี ่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น 
“Coach” หรือ ผู้อำนวยการการ เรียนรู้ทำหน้าที่ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน่าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสมัฤทธิ์ ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับ แนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับ 

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็น พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื ่อมโยงสู่อาชีพและการมี งานทำ มีทักษะอาชีพที่ 

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ 

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ดำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ 

ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ตัวชี้วัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
2. ร้อยละของผู ้เรียนขั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ที ่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื ้นฐาน 

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 



 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะ
การเรียนรู้ที ่เชื ่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่ 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงนิที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดำรงชีวิต อย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการ เรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้

เป็นหลักสูตร เซิงสมรรถนะ สอดคล้อง กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

และ สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้อำนวยการ

การเรียนรู้ผู้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับ หลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็น รายบุคคล (หลักสูตรเซิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและ บริบทของพ้ืนที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา

เหมาะสม กับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ลังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย และมีทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟ้ง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒน าใน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมี แนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา 
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี

เว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 



 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื ้นที ่การศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครูและ บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย ตามมาตรฐานที่กำหนด 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ 

ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ 
(5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ 

ดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1.2 สถานศึกษา 

(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอก ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มี

ความ ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัด การศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วม

และ การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 
(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับ

การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย
มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา

พัฒนา ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร 

- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- มีทักษะการเรียนรู ้ที ่เชื ่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ 
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น่าไปสู่การ พัฒนานวัตกรรม 
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

(2) จัดทำเครื ่องมือประเมินความสามารถพื ้นฐานระดับชาติ (NT)นักเร ียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 3 และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (0-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนา ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

(4) สร้างกลไกชองระบบแนะแนวทาง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ 
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) ดำเนินการติดตามและตรวจสอบให้ได้รับประทานอาหารอย่างครบล้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้ง สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 

2.2.2  สถานศึกษา 
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ                       

สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
- ความเช้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดชองเหตุผล และการหาความสัมพันธ์ 

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง กับความสามารถ ความถนัด
และ ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ 
การวางแผน ชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และน่าไปปฏิบัติได้ 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรง 
ชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 

(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการ แบบมีเหตุผลและเป็นชั้นตอน (Coding) 



 

(7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 

(8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน                             
ที่เกี่ยวข้อง 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 มี
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ลังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการ เรียนรู้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะการ เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทำ นำไปสู่ การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความ ยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้ลังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ ดำรงชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ลังคม และสติปัญญา มี
ความยืดหยุ ่น ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มี
คุณลักษณะ 

- เป็นไปตามหลักสูตร 
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น่าไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม 
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน
มีทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

(2) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) 
ขั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับขั้น 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็ม ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการ วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะ รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ 



 

(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต 
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต อย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
2.3.2 สถานศึกษา 

(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เรียนได้เ รียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

(2) ส่งเสริมครูให้จ ัดการเรียนรู ้ตามกระบวนการ 5 ขั ้นตอน หรือบันได 5 ขั้น                     
(Independent study : IS) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ 
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เซ่น 

- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
- ความเช้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ การหาความสัมพันธ์ 

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลัง
กาย และ สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้ง ด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพได้ตาม ความ ถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และลังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 

(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวช้อง 

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อย โอกาส ในรูปแบบที่ หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความ
ต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดำเนินการ 

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตาม
สภาพจริงสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 



 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือ 
ระยะแรกเริม (Early Intervention : El) 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ 

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้สถานศึกษาน่าระบบเทคโนโลยี 
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช่ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ครูและบุคลกร
ให้มี ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
และเด็กด้อยโอกาส 

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ เทคโนโลยี สิ่ง
อำนวย ความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สนับสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนา
วิธีการ เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม ฐานความรู้
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทางการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) จัดหา พัฒนา ช่อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆหนังสือแบบเรียน ใน 

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อ

การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น เครื่องมือในการเข้าถึง 

องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วย

ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 



 

3.2 สถานศึกษา 
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน

ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
(2) จัดการเรียนรู ้ผ่านระบบดิจิทัล ( Digital Learning Platform) เพื ่อตอบสนองต่อการ

พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่าน

ระบบดิจิทัล 
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูจึงต้องดำเนินการตั้งแต่

การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับ
สถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไป ตามเป้าประสงค์ มีการดงึดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถ
สูงให้เช้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่ องครอบคลุมทั้ง
เงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และ
ประเมินครูจากการจัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์ หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเช้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผล การผลิตครูอย่าง
เป็นระบบ 

4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น
มาตรการที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักถึง ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครูเป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำกิจกรรมในขั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้าง แรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธี
จัดระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 



 

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวาง
แผนการ พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดให้มี 
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที ่ การศึกษา 
ประสานความ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตร การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที ่ การศึกษา 
สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กำหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม
และ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบขุมซนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ ( Professional 
Learning Community: PLC) 

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
และ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ทีกำหนด 

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม
และ พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การจัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะการคิดขั้น สูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม
และ พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 

(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและ พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการจัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและ พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และ ตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - 
Face Training 

(14) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ปรับปรุง ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนด ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 

(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำ
เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแต่ การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื ้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เซ่น การ
พัฒนาทักษะ การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น 

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่าง ต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

4) พัฒนาแฟลตฟอร์มดิจิทัลระบบ 'บริหาร'จัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

บทนำ 
 นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมมีาตราฐาน และการลดความ 
เหลื่อมลํ้าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่ เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยากดีมีจน จะอยู่ในพ้ืนที่ใด ของประเทศ อยู่ในขุมซนเมือง 
พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร หรอืกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
ของประเทศ โดยสนับสนนุให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน         
(Global Goals for Sustainable Development) สรา้งกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ



 

ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง ห้องลื่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการ
จัดการศึกษา สำหรับผู้เรยีนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน สิทธิการ
ได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพของประซาซน 

เป้าประสงค ์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปา้หมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองห้องถิ่น ภาคเอกซน และหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ในระดับพื้นที่ 

ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทซองพื้นที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ 

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง ซองสถานศึกษา 
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษา 

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครือ่งมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เช้าถึงบริการ 

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพือ่สร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษา 

ที่มีคุณภาพซองประซาซน 
ตัวชี้วัด 
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเช้าเรียนในสถานศกึษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ 

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ังซองสถานศึกษา 
และ ความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พกิาร 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดจิิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 



 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาดและพื้นที่ 
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครือ่งมือในการ จดักิจกรรม การ

เรียนรู้ไห้แก่ผู้เรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอ้มูลประซากรวัยเรียนและสามารถน่ามาไข้ในการ วางแผนจัดการ 

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
 1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการ                     
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกบับริบทของพืน้ที ่
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกซน หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทซองพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
(2) จัดทำฐานข้อมูลประซากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ

วาง แผนการ'จัด'บริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
1.2 สถานศึกษา 

(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกซน วางแผนการจัด 
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทซองพื้นที่รับผิดชอบ 

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมซน เอกซน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับ
พื้นที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประซากรวัยเรียน (อายุ ๐- ๖ ปี) เพื่อใน
ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการ
เรียนรู้ได้ อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมซน ภาคเอกซน และทุกภาคส่วน บริหารจัดการ 
ทรัพยากรในชุมซนให้สามารถไข้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มี 
คุณภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน
อย่าง ปลอดภัยทั้งไปและกลับ 



 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม 
บริบทของพืน้ที ่
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเซตพื้นที่ การศึกษา จัดทำ 
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยซอง
สถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจ ิท ัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณา ตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษา เป็นสำคัญ 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ล่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพและตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่ห่างไกล และ โรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม
เพียงพอ เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ การศึกษาที่มี 
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง ความจำเป็นตามสภาพ
พื้นที่ ภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่ 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ล่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับพิง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประสาน
ความ ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพื่อ ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 



 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ล่งเสริม 
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผน งบประมาณ และติดตาม กำกับการ
ใช้จ่าย งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครือ่งมือในการ พัฒนา คุณภาพ
ของผู้เรียน 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุน อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครู
อย่าง เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ( Distance 
Learning Technology: DLT) 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                    
บทนำ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ ศาสตร์ 
ของพระราซาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3ประการคือ “มีความพอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มา
เป็นหลัก ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มา
เป็นกรอบแนวคิดที่ จะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้ งภายในและ



 

ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการโดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน ภายในป ีพ.ศ. 2580” 
 ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำ ศาสตร์ 
พระราซา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักใน
การ ปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการ ดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่าง แห้จริง  

เป้าประสงค ์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต และบริโภค ที่ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก 

สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนตํ่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ํา 
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก 

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทที่ เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและขุมซน 

6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม 
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็น มิตร กับสิ่งแวดล้อม 

7. สถานศึกษาต้นแบบน่าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน่า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตร กับ

สิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน 
9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการ ผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน่าไปปฏิบัติใช้ที ่บ้านและชุม เช่นการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการน่าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวช้อง 



 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ขุมซน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ที่
เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ 
ดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less 

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ งานวิจัยด้านการ 
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได ้

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ 
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น 
สำนักงานสีเชียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนว ทางการดำเนิน ทางการให้องค์ความรู้และ 

สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ 
3. จัดทำเกณฑก์ารประกวดโรงเรียนคาร์บอนตํ่าและขุมซนคาร์บอนตํ่าและพัฒนา วิทยากรให้ความรู้ 

เรื่องวงจรชีวิตซองผลิตภัณฑ ์(LCA) สู่สังคมคาร์บอนตํ่า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็น 

กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบ ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ตอ่ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูขุ่มซน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนคาร์บอนตํ่าสู่ชุมชนคาร์บอนตํ่า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการ 
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดำเนินการต่อ 
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ขุมซน และเชื่อมต่อ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกซน 



 

9. สนับสนุน ลง่เสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิง่แวดล้อมและ 
ยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศกึษาด้านการบริหารจัดการ สำนักงานสีเชียวและ 
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับ สถานศึกษา น่าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการ 
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เซ่น การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและ สญัลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสำนักงานและ
สถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ จัดการเรียนรู้เรื่อง 
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

12. ขยายผลผา่นระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ 
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเซิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนานวตักรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision - Making การนำขยะมาใช้ 
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ําเสีย ลดการเผาและลดการใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ําสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ดา้นพลังงาน การจัดการขยะและนํ้าเน่าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน 
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตร
กับ สิ่งแวดล้อมเพ่ือน่าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน 
วัยชนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอด สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิง 
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประซาสัมพนัธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา     
บทนำ 
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สำคัญ 

เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการ บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิซาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการ
บริหารงาน บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้ง
ส่วนกลาง และ ระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ สำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงาน สำนักงานเป็นหน่วยงาน ที่มี ,หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ น่าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เซ่น 
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประซาซน ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้าประสงค ์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมด้าน

การบริหารวิซาการด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงาน ทั่วไป 
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี ความ

ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น 

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงซองโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 



 

3. สถานศึกษา สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง น่านวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิซอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิซาการ ผู ้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื ่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น่าไปสู่การ 
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                            

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  เป็นมาตรการ

กระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหาร และจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน การ
บริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุก 
ด้านได ้โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์หน้าที่และอำนาจองค์ประกอบจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธาน และกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษาโดยให้คำนึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาล และความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของสถานศึกษา รวมถึงความต้องการ และข้อจำกัดของแต่ละพื้นที ่

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้
ปฏิบัติหน้าที่การ จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 



 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ ม 
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา จัดทำ
แผนปฏิบติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็น
อิสระใน การบริหารจัดการศึกษา 

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เซ่น การบริหารจัดการ แบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เป็นต้น 

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต 

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาให้ มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้ส อดคล้อง
กับการ พัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็น
สำหรับการ ปฏิบัติหน้าที่ 

(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหาร 
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้าน การบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนิ นการเป็น
รายด้านหรือทุก ด้านได้ 

(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาชองสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่ 
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับ สำนักงาน
ส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิขอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 



 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา 
ให้ เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการ
บริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหาร จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่านวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงา 

(4) ส ่งเสร ิมการบร ิหารจ ัดการเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาโดยใช ้พ ื ้นท ี ่ เป ็นฐาน ( Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERS” 

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เข่น เครือข่ายส่งเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สหริทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง

ความ ต้องการของประซาซนและพื้นที่ 
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ขุมซน สังคม และสาธารณซน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ส่วน ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังดา้นการศกึษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ 
จัดสรร งบประมาณตรงสูผู่้เรียน และสถานศึกษา 

เป็นมาตรการที่เน้นการน่าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้ในการ จัดสรรงบประมาณ 
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยัง ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ สำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซํ้า
ซ้อนในการจัดสรร งบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนด เง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณให้แกผู่้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกต้อง และสามารถเช่ือมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ 
สถานศึกษาโดยตรง 

(2) พัฒนาแพสตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร จัดการงบประมาณ 
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 



 

(3) พัฒนาและ’ประยกุต์ใช้ ระบบใบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ ตัวตนของผู้เรียน เพื่อ
ลด ความซํ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูล นักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย 

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ ธนาคาร 
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และระบบการ ทำงานทีเ่ป็น 

ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสุด 
 เป ็นมาตรการในการประยุกต ์ไข ้เทค โนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Technology) มาไข ้ในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น่าไปสู่การน่าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพื ่อเชื ่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั ้งแต่ข้อมูลผู ้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล สถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตาม สมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนำ Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ laaS 
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพสตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เซ่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซื่องโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ น่า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด ทุกระดับทั้งใน 
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทังในระดับ laaS Paas และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ น่า Big Data Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูล ของนักเรยีนใน 
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน่ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

(3) พัฒนาแพสตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษา
ทั้ง ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายใน
และนอก สังกดัอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับ
แฟลตฟอร์ม ดจิิทัลต่าง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเช่ือมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูล 
รายบุคคลที่เกีย่วกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนา ทรพัยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและ'ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุด
แข็ง และศักยภาพ บุคคลของประเทศ น่าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแฟลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ 
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
สามารถเช่ือมโยง กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น่าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประซากรด้านการศึกษาของประเทศ 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
วิสัยทัศน ์
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 11 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลือ่นการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากล 
พันธกิจ 
         พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพฒันาสู่ระดับสากล โดยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่
คุณธรรม 
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียม การเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริการจัดการและสง่เสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 
จุดเน้นการดำเนนิงาน 
 1. ด้านผู้เรียน                                                                                                                                    
  1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย                                                                
  1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต                                                                
 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                          
  2.1 ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ                                                      
  2.2 ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน   

3. ด้านการบริหารจัดการ                                                                                                                         
 3.1 โรงเรียนมคีวามเข้มแข็ง มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ   

3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน การใหบ้ริการที่ดี  

 

 

 



 

โรงเรียนพรุพพีิทยาคม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ยิ้มง่าย ไหว้สวย มากด้วยน้ำใจ 
ปรัชญาโรงเรียน  "ธมฺโม  สจุิณฺโณ  สุขมา  วหาติ" (ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให)้ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม                                      
วิสัยทัศน์  (Vision) 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ สู่

มาตรฐานสากล 
พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียน

ให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม 
3. พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื ่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู ้เร ียนมีความรู้

ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ยั่งยืน และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีเครือข่าย
ทางการศึกษา และประสานความร่วมมือ กับเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นพลโลก 

6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้อย่างคุ้มค่า 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษ 

7. ส่งเสริมนโยบายจุดเน้นและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู ้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับครูและนักเรียน9. ส่งเสริมนักเรียนด้าน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬา และภาวะผู้นำ 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ 

เพื่อบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม 
3 ครูให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อการมีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
4. หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม

มาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ยั่งยืน และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5. บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเนการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษา 

และประสานความร่วมมือ กับเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นพลโลก 



 

6. เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

7. นำนโยบายและจุดเน้นและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับครูและนักเรียน 

จุดเน้น 
1. ด้านผู้เรียน 

1.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
1.2 นักเรียนมสีมรรถนะสำคัญสูม่าตรฐานสากล                                                                                                                          
1.3 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ

ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม โดยเน้นใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
2. ด้านครูและบุคลากร 

2.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อการมีประสิทธิภาพ 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

อย่างเหมาะสม 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย 

การสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
3. ด้านการบริหารจัดการ 

3.1 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                 

3.2 มีและใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก 
3.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.5 สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของโรงเรียนและชุมชนทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล  
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
6. พัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. พัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

โครงการหลัก (Plan)    
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
2. โครงการเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญตาม

มาตรฐานสากล 
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
6. โครงการพัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายและจุดเน้น และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานศนูย์การศกึษาพิเศษ ฉบบัลงวันที่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่                                            
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลลมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    

และแก้ปัญหา 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผสลมัฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตลังคม 
5. ความกตัญญูณูกตเวท ี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และทันธกิจที่สถานศึกษากำหนดซัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้                                 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                                    
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
3.3  มีการบริหารจดัการขั้นเรียนเซิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 

วิเคราะห์ความสอดคล้อง แผนพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 2564 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

แผนงานหลัก                         
(Plan) 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(Educational 
standards) 

1.พัฒนา
คุณภาพ
นักเรียนตาม
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. จัด
การศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ชาติเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาและ
ศักยภาพเป็นพล
โลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาผลสมัฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1(1.1) 
1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1.มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 
2.มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
3.มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
4.มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5.มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
6.มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 



 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

แผนงานหลัก                         
(Plan) 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(Educational 
standards) 

2.พัฒนา
นักเรียนให้เป็น
ผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์   
 

2. จัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์พัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีศักยภาพ 
เพื่อบ่มเพาะ
คุณธรรม วินัย 
ค่านิยมอันดีงาม 

2. ผู้เรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์พัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนให้มี
ศักยภาพ เพื่อบ่ม
เพาะคุณธรรม 
วินัย ค่านิยมอันดี
งาม 

2. ส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ 1 (1.2) 
1.2.คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1.การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดตีามที่
สถานศึกษากำหนด 
2.ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
3.การยอมรับทีจ่ะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
4.สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจติลัง
คม 
5.ความกตัญญู
กตเวท ี

3. พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
 

3. พัฒนาครูให้
มีองค์ความรู้
และมีทักษะการ
สื่อสารเป็นมือ
อาชีพ ที่มี
ผลงานงานเชิง
ประจักษ์ได้รับ
ยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่าง
เหมาะสม 

3. ครูให้มีองค์
ความรู้และมี
ทักษะการ
สื่อสารเป็นมือ
อาชีพ ที่มี
ผลงานงานเชิง
ประจักษ์ได้รับ
ยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่าง
เหมาะสม 

3. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
2.1.พัฒนาครแูละ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 



 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

แผนงานหลัก                         
(Plan) 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(Educational 
standards) 

4. พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
และ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญตาม
มาตรฐานสากล   

4. พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือ
สนองความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลให้ผู้เรียน
มีความรู้
ความสามารถ
ตาม
มาตรฐานสากล 
สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการที่
ยั่งยืน และมี
กระบวนการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

4. หลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือ
สนองความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลให้ผู้เรียนมี
ความรู้
ความสามารถ
ตาม
มาตรฐานสากล 
สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการที่
ยั่งยืน และมี
กระบวนการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 

4. พัฒนาหลักสุตรสถาน
ศึกษา และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตามมาตรฐานสากล 
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ 
3.1.จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้                                       
3.2  ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้
3.3.มีการบริหาร
จัดการขั้นเรียนเซิง
บวก 
3.4.ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5มีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 



 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

แผนงานหลัก                         
(Plan) 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(Educational 
standards) 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบรหิาร
และการจัดการ 
2.1.มีเป้าหมาย
วิสัยทัศนแ์ละพนัธกิจ
ที่สถานศกึษากำหนด
ซัดเจน 
2.2.มีระบบบรหิาร
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา 
2.3ดำเนินงานพฒันา
วิชาการที่เนน้
คุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5. พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
หลักธรรมาภิ
บาลและการมี
ส่วนร่วม 
 

5. พัฒนาการ
บริหารจัดการศกึษา
ด้วยหลักธรรมาภิ
บาลเนน้การมีส่วน
ร่วมส่งเสรมิให้มี
เครือข่ายการศึกษา 
และประสานความ
ร่วมมือกบัเครอืข่าย
ทางการศึกษาเพือ่
พัฒนาผู้เรยีนและ
บุคคลากรให้เปน็พล
โลก 

5. บรหิารจัด
การศกึษาด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลเน้น
การมีส่วนร่วม
ส่งเสรมิให้มี
เครื่อข่ายการศึกษา 
และประสานความ
ร่วมมือกบั
เครือข่ายทางการ
ศึกษาเพื่อพฒันา
ผู้เรียนและ
บุคคลากรให้เปน็
พลโลก 

5 พัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัด
การศึกษาด้วยหลักธรรม
มาภิบาล 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2.1.มีระบบบรหิาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 



 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

แผนงานหลัก                         
(Plan) 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(Educational 
standards) 

6. พัฒนา
อาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

6. พัฒนา
สถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
พอเพียงเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ใช้
อย่างคุ้มค่า
ส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

6. พัฒนา
สถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
พอเพียงเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ใช้
อย่างคุ้มค่า
ส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

6.พัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอื้อต่อการเรียนรู้   
 
  

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบรหิาร
และการจัดการ 
2.4.จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและลัง
คมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
2.5.จัดระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้                                    

7 พัฒนา
นักเรียนตาม
นโยบายและ
จุดเน้น และ
การดำเนินชีวิต
ด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. ส่งเสริม
นโยบายจุดเน้น
และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศราฐ
กิจพอเพียง
มาใช้นการบริหาร
จัดการและ
จัดการเรียนรู้จน
เกิดวิถีชิตพอเพียง
กับครูและ
นักเรียน 

7. ส่งเสริม
นโยบายจุดเน้น
และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การบริหาร
จัดการและ
จัดการเรียนรู้จน
เกิดวิถีชิต
พอเพียงกับครู
และนักเรียน 

7. พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตามนโยบาย
และจุดเน้น และการ
ดำเนนิชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง   

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นสำคญั 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
แผนการดำเนินงาน/โครงการ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 



 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประมาณการที่มาของงบประมาณ 2564 

ประเภทงบประมาณ 
นักเรียน 

รวม  รวมทั้งสิ้น  ระดับ 
จำนวน
(คน) 

อัตรา(บาท) 

เงินอุดหนุน ม.ต้น 256 3,500 896,000  
  ม.ปลาย 242 3,800 919,600   
  ทั้งหมด 498 - 1,815,600   
เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-ทัศนศึกษา 
-ทักษะวิชาการ 
-ลูกเสือ/เนตรนาร ี
พัฒนาคุณธรรม 
-ICT 
-บูรณาการโควิด 19  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

549,834.50 
 
117,900 
140,000 
87,000 
7,000 
30,000 
167,934.50 

  
  
  
  
  
  

รายได้สถานศึกษา    ทั้งหมด 498 1700 1,693,200   
  70%     1,185,240 3,550,674.50  

 
การบริหารงานงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ  เงินอุดหนุน  
กิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน 
รายได้สถานศกึษา  

สาธารณูปโภค 410,000     
ค่าจ้างบุคคลากร 240,000    360,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ 1,332833.13/929,100 549,834.50  

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 464,550     
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 46,455 -   
กลุ่มบริหารทัว่ไป 185,820     
กลุ่มบริหารงานบุคคล 92,910 -   
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 139,365 -   
งบบริหาร 103,233 -   
ค่าสาธารณูปโภค 410,000     
ค่าจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 240,000     

 

 
  



 

การจัดสรรงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี  
15 ป ี

รายได ้ อื่นๆ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียน

การสอนและการสร้างนวัตกรรม 
- จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 
- ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม 
- รับสมัครนักเรียน 
- จัดทำตารางสอน 

164,210 
 

144,710 
 

6,000 
6,000 
7,500 

   164,210 
 

144,710 
 

6,000 
6,000 
7,500 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่ม
สาระ 
- ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (ติว o – net ) ม. 3 ม.6 
- เปิดบ้านวิชาการ 

15,000 
 

5,000 
 
 

10,000 

   15,000 
 

5,000 
 
 

10,000 
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 
- ชื้อวัสดุสื่อการและสอนด้านการเกษตร

และอุตสาหกรรม 
- ซื้อเมล็ดพันธ์เพื่อการสอนเกษตร 
- ซื้อวัสดุฝกึสาระ (คหกรรม) 

9,150 
 
 

3,100 
 

1,230 
4,720 

   9,150 
 
 

3,100 
 

1,230 
4,720 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 
- พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสารการเรียนรู้

ศิลปะ 
- การพัฒนาทกัษะทางด้านศิลปะ 
- ส่งเสรมิความสามารถทางด้านศิลปะ 

51,300 
 
 

35,000 
 

11,000 
6,000 

   51,300 
 
 

35,000 
 

11,000 
6,000 



 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี  
15 ป ี

รายได ้ อื่นๆ 

 กิจกรรมที่ 5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
- ซื้อสื่อการเรียนการสอน 
- ค่ายคณิตศาสตร ์  

19,400 
 
 

6,000 
13,400 

   19,400 
 
 

6,000 
13,400 

 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วม
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
- จัดจัดซื้อวัสดเุรียนรวม 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรียนรวม 

4,500 
 

3,200 
1,300 

   4,500 
 

3,200 
1,300 

 กิจกรรมที่ 7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ซื้อตู้เหล็กและวัสดุตกแต่งห้องกลุ่ม

สาระ 

7,000 
 
 

7,000 

   7,000 
 
 

7,000 

 กิจกรรมที่ 8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา พล
ศึกษา 
- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนพล

ศึกษา 

29,800 
 

 
29,800 

   29,800 
 

 
29,800 

 กิจกรรมที่ 9 แนะแนวสัญจร 5,000    5,000 
2 ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน 
 กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ ป้องกนั แก้ปัญหา

ยาเสพติดในรัว้ ฟ้า-ขาว 
- วันต่อต้านยาเสพติด 
- วันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี ่
- ทูบีนัมเบอร์วนั 
- ค่ายอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับโทษและ

พิษภัยของสารเสพติด 
- ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ หยุดท้องวัยใส 

21,320 
 

2,700 
3,000 
2,620 
1,000 
7,000 

 
5,000 

   21,320 
 

27,00 
3,000 
2,620 
1,000 
7,000 

 
5,000 



 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี  
15 ป ี

รายได ้ อื่นๆ 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ

นักเรียน 
- กิจกรรมอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำ

คณะกรรมการสภานักเรียน 
- กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียน

ต้นแบบ 

23,550 
 

1,950 
 

5,600 
 

16,000 

   23,550 
 

1,950 
 

5,600 
 

16,000 

 กิจกรรมที่ 3 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- สารสนเทศระบบดูแลนักเรียน 

50,400 
 

23,800 
14,300 
12,300 

   50,400 
 

23,800 
14,300 
12,300 

 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมวนิัย คุณธรรม
จริยธรรม 
- เด็กดีประจำเดือน 
- ขับขี่ปลอดภยัใส่ใจกฎจราจร 
- จัดอบรมคุณธรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย 

7,950 
 

2,000 
1,150 
4,800 

   7,950 
 

2,000 
1,150 
4,800 

 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม / วนัสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

6,380    6,380 

 กิจกรรมที่ 6 วันส่งทา้ยปีเกา่ต้อนรับปี
ใหม ่
- วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่สวยงาม 
- ดอกไม้พลาสติกจัดตกแต่งสถานที่ 
- ค่าเข้าเล่มเอกสารกิจกรรม  
- ป้ายไวนิล 
- ของขวัญผู้โชคดีในนามโรงเรียน 2 ชิ้น 

4,300 
 

2,500 
600 
200 

 
1,000 

  1,000 
 
 
 

 
1,000 

5,300 
 

2,500 
600 
200 

1,000 
1,000 

 กิจกรรมที่ 7 สรรหาคนดี  มีจิต
สาธารณะ 

900    900 



 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี  
15 ป ี

รายได ้ อื่นๆ 

 กิจกรรมที่ 8 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่ 9,520    9,520 
 กิจกรรมที่ 9 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน  

ประจำปีการศึกษา 2564 
23,765    23,765 

 กิจกรรมที่ 10 กีฬาต้านยาเสพติด 
- ค่ารางวัลตามชนิดกีฬาต่าง ๆ  

(ขนมปัง) 

3,000 
3,000 

   3,000 
3,000 

 กิจกรรมที่ 11 ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
- แผ่นยางยืนกระโดดไกล 

2,000 
 

2,000 

   2,000 
 

2,000 
 กิจกรรมที่ 12 วันแม่ 

- ดอกไม้พลาสติกจัดตกแต่งบอร์ดกลาง 
- รางวัลสำหรับนักเรียนร่วมกิจกรรม

ต่างๆ 
- ค่าเข้าเล่มเอกสารกิจกรรม  
- กระดาษจัดทำเกียรติบัตร 

2,000 
300 

 
1,200 

 
360 
140 

   2,000 
300 

 
1,200 

 
360 
140 

 กิจกรรมที่ 13 กำเนิดโรงเรียน 
- วัสดุอุปกรณ์ (ธูป เทียน ดอกไม้สดฯ) 
- ดอกไม้พลาสติกจัดตกแต่งสถานที่ 
- ค่าเข้าเล่มเอกสารกิจกรรม  
- ป้ายไวนิล 
- เงินทำบุญในนามโรงเรียน (ถวาย

ปัจจัย) 

1,800 
100 
600 
200 
900 

  1,200 
 
 
 
 
 

1,200 

3,000 
100 
600 
200 
900 

 
1,200 

 กิจกรรมที่ 14 วันไหว้ครู   
- ดอกไม้พลาสติกจัดตกแต่งบริเวณ

กิจกรรม 
- ค่าเข้าเล่มเอกสารกิจกรรม  
- อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่เตรียมความ

พร้อม 

1,600 
300 

 
360 
940 

   1,600 
300 

 
360 
940 



 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี  
15 ป ี

รายได ้ อื่นๆ 

 กิจกรรมที่ 15 วันสำคัญ 
- วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าฯพระบรมราชินี วันแม่แห่งชาติ 
- วันคล้ายวันบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

- วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช 

- วันปิยมหาราช 

5,000 
1,000 

 
 

2,000 
 
 
 

1,000 
 
 

1,000 

   5,000 
1,000 

 
 

2,000 
 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 กิจกรรมที่ 16 วันสารทไทย 5,000    5,000 
3 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำป้ายทำเนียบ

บุคลากร 
- บอร์ดทำเนียบบุคลากร 
- บอร์ดวิสัยทัศน์งานบุคลากร 
- บอร์ดจรรยาบรรณคร ู
- บอร์ดทำเนียบกรรมการสถานศึกษา 
- บอร์ด ความรู้งานบุคคลที่ครูควรรู้ 

22,910 
 

6,910 
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 

   22,910 
 

6,910 
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 

 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างบุคลากร 240,000  360,000  600,000 
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากร 36,000    36,000 
 กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน 34,000   41,000 75,000 
 กิจกรรมที่ 5 สร้างขวัญกำลังใจ 67,800    67,800 

4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียน

การสอนออนไลน ์
- ชุดเครื่องเสียงและไมค์ไรส้าย 

20,000 
 

20,000 

   20,000 
 

20,000 
 กิจกรรมที่ 2 English Tour 12,000    12,000 



 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี  
15 ป ี

รายได ้ อื่นๆ 

 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมทักษะวิชาการด้าน
ทักษะชีวิต 
- การเลี้ยงไก่ไข ่
- การเพาะเห็ด 
- การเลี้ยงปลาดุก 

15,000 
 

5,000 
5,000 
5,000 

   15,000 
 

5,000 
5,000 
5,000 

 กิจกรรมที่ 4 ประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชัน้ ม.3 ปีการศึกษา 
2564 

1,000    1,000 

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- Important Day 
- Crossword 
- English/ Chinese Songs Contest 

10,000 
 

5,000 
2,500 
2,500 

   10,000 
 

5,000 
2,500 
2,500 

 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาไทยในวนัสำคัญต่างๆ 

300    300 

 กิจดรรมที่ 7 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ , 
ค่ายวิทยาศาสตร์ , ค่ายดาราศาสตร์ , 
ค่ายคอมพิวเตอร ์
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร ์
- กิจกรรมค่ายดาราศาสตร ์
- กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ 

65,000 
 
 

10,000 
20,000 
30,000 
5,000 

   65,000 
 
 

10,000 
20,000 
30,000 
5,000 

 กิจกรรมที่ 8 สัปดาห์อาเซียน 7,000    7,000 
 กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมทักษะการจัดทำ

หนังสือเล่มเล็ก 
300    300 

 กิจกรรมที่ 10 เทศกาลปีใหม่จีน  

(春节快乐) 

 4,500   4,500 

 กิจกรรมที่ 11 วันสุนทรภู่ “ครูกวีศรี
สยาม” 

2,500 
 

   2,500 
 



 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี  
15 ป ี

รายได ้ อื่นๆ 

- การจัดบอร์ดประวัติผลงานของสุนทร
ภู ่
- การแสดงบนเวท ี
- กิจกรรมตอบคำถาม 

1,000 
 

1,000 
500 

1,000 
 

1,000 
500 

 กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
- ส่งเสริมการทำโครงงาน 
- ส่งเสริมทักษะอาชีพ 

20,000 
 
 
 

10,000 
10,000 

   20,000 
 
 
 

10,000 
10,000 

 กิจกรรมที่ 13 การแข่งขันกฬีาอำเภอ
บ้านนาสาร 
- ค่าชุดแข่งขันกรีฑา 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา 
- ค่าขบวนพาเหรด 
- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

26,000 
 

15,000 
5,000 
5,000 
1,000 

   26,000 
 

15,000 
5,000 
5,000 
1,000 

 กิจกรรมที่ 14 การแข่งขันกรีฑาจังหวัด
สุราษฎรธ์าน ี
- ค่าชุดแข่งขันกรีฑา 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา 
- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

20,000 
 

10,000 
5,000 
5,000 

   20,000 
 

10,000 
5,000 
5,000 

 กิจกรรมที่ 15 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางกีฬา 

20,000    20,000 

 กิจกรรมที่ 16 กรีฑาส ี
- เด็กดีประจำเดือน 

5,910 
5,910 

29,090 
29,090 

  35,000 
35,000 

5 โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 23,600 
 

18,600 

  23,600 
 

18,600 



 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี  
15 ป ี

รายได ้ อื่นๆ 

- กิจกรรมจัดทำประมวลรายวิชา 
- กิจกรรมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

3,000 
2,000 

3,000 
2,000 

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนนักเรยีน 
- การจัดทำข้อมูลทะเบียนนักเรียน 
- การให้บริการการขอเอกสารแสดงผล

การเรียนหรือใบรับรอง 
- การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
- การจัดทำเอกสารการจบหลกัสูตรของ

นักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 
- การมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ

การศึกษา 

15,000 
 

3,000 
1,000 

 
1,000 
5,000 

 
5,000 

   15,000 
 

3,000 
1,000 

 
1,000 
5,000 

 
5,000 

 กิจกรรมที่ 3 จัดซ้ือวัสดุการเงินและ
บัญช ี

29,700    29,700 

 กิจกรรมที่ 4 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 11,618    11,618 
 กิจกรรมที่ 5 จ่ายเงินสมทบ

ประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 
6,000    6,000 

 กิจกรรมที่ 6 ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าเช่าใช้สัญญาณInternet 
- ค่าโทรศัพท ์
- ค่าน้ำประปา 
- ค่าฝากส่งไปรษณีย ์

497,200 
420,000 
64,000 
2,000 
10,000 
1,000 

   497,200 
420,000 
64,000 
2,000 
10,000 
1,000 

 กิจกรรมที่ 7 แนะแนวสัญจร 8,000    8,000 
6 โครงการพัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 

32,500 
 

27,500 
5,000 

   32,500 
 

27,500 
5,000 



 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี  
15 ป ี

รายได ้ อื่นๆ 

- พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนและ
แอปพลิเคช่ัน 

 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน ์ 48,000    48,000 
 กิจกรรมที่ 3 งานยานพาหนะ 
- ทำ พรบ และประกันภัย 
- ซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน 
- เติมน้ำมันรถโรงเรียน 

44,000 
20,000 
7,000 
17,000 

   44,000 
20,000 
7,000 
17,000 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโสตทัศนศึกษาและ
เทคโนโลย ี

96,300 
 

   96,300 
 

 กิจกรรมที่ 5 งานอนามัย 
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์น 

13,000 
13,000 

   13,000 
13,000 

 กิจกรรมที่ 6 การบริหารและพัฒนา
อาคารสถานที ่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียน
และสาธารณปูโภค 

403,700    403,700 

 กิจกรรมที่ 7 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 6,244,000    6,244,000 
7 โครงการพัฒนานักเรยีนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อม

และเตรียมการจัดการเรียนการสอน 
ช่วงการแพรร่ะบาดไวรัสโคโรนา 2019
  
- การเตรียมความพร้อมและเตรียมการ

จัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสื่อ
ประกอบการสอนแบบออนไลน์(ทีวี) 

167,934 
 
 
 
 

47,934 
 
 

120,000 

   167,934 
 
 
 
 

47,934 
 
 

120,000 
 กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนโปร่งใส (ต้าน

ทุจริต) 
- ชื้อวัสดุการจัดทำเอกสารโรงเรียนสุจริต

และต้านทุจริต 

5,000 
 

5,000 

   5,000 
 

5,000 



 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี  
15 ป ี

รายได ้ อื่นๆ 

 กิจกรรมที่ 3 : โครงการโรงเรียนปลอด
ยะ (Zero Waste School) 

10,000    10,000 

 กิจกรรมที่ 4 โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 
- กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 
- กิจกรรมส่งเสรมิการออมธนาคาร

โรงเรียน 
- กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ลดปริมาณขยะ

ในโรงเรียนและลดการใช้ที่ฟุ่มเฟือย 
- กิจกรรมรณรงค์การปิด-เปิด

เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน หอ้งพักครู 
และห้องปฎิบัติการเมื่อไม่ใช้งาน 

- กิจกรรมรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน 
- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 

10,000 
 

1,500 
 

2,000 
 

1,000 
- 

1,500 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
2,000 

   10,000 
 

1,500 
 

2,000 
 

1,000 
- 

1,500 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
2,000 

 กิจกรรมที่ 5 ออมแห่งชาติ (ธนาคาร
โรงเรียน) 
- กิจกรรมส่งเสรมิการออมธนาคาร

โรงเรียน 
- กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 

1,000 
 

500 
 

500 

   1,000 
 

500 
 

500 
 กิจกรรมที่ 6 บริษัทสร้างการด ี 10,000    10,000 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม รณรงค์ ป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติดในรั้ว ฟ้า-
ขาว  
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏบิัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่ 30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            1.1 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่นกัเรียน 
 1.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็งให้แก่นักเรียน 
 1.3 เพื่อสร้างความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติดในระดับประเทศ 
 1.4 เพื่อสร้างความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติดในระดับสถานศึกษา 
 1.5 เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติดทั้งในสถานศึกษา  
2. การดำเนินงาน   ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         4.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมทุกคน ไม่ติดยาเสพติด      
         4.1.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีจติใจที่เข้มแข็ง ไม่  
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถร่วมเป็นกำลังของสังคม ประเทศชาติ ในการต่อต้านยาเสพติดได้   
   4.2 ปฏิบัติได้จริง 
           การจดักิจกรรมทำในรูปแบบออนไลน์ มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆของโรงเรียน ซึ่งมี
นักเรียนเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 21,320 บาท  จ่ายจริง   -   บาท 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด   /  
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด   /  
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด  /   
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด  /   
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด   /  
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด   /  
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด    / 
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    / 
ผลรวม - 4 12 8 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร การจัดกิจกรรมเป็นไปในรูปแบบออนไลน์ 
 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์
และนำเสนอกจิกรรม
ในหลายช่องทาง 

2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์
4. การประสานงานและการ
บริการ 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 



 

ประมวลภาพ 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน  

กิจกรรม รณรงค์ ป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติดในรั้ว ฟ้า-ขาว 

 

 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่ 11  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            1.1 จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและส่งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตย 
 1.2 ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 
2. การดำเนินงาน   ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         4.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมร้อยละ 90 มีแนวคิดประชาธิปไตยที่ถูกต้องทั้ง
หลักการและวธิีการ 
         4.1.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
            1) นกัเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ  
             2) นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้ทำกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยเป็นหมู่คณะ และรู้จักวิธีการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติวิธี 
   3) คณะกรรมการสภานักเรียนได้แนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนตามหลักการของสภานักเรียนต้นแบบ 
   4.2 ปฏิบัติได้จริง 
           การจดักิจกรรมทำในรูปแบบออนไลน์ มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆของโรงเรียน 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ........... 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 23,550 บาท  จ่ายจริง   11,200   บาท 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด   /  
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด   /  
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด   /  
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด   /  
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด   /  
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด   /  
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด   /  
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด   /  
ผลรวม - - 24 - 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ในส่วนของ
การดำเนินกิจกรรมและการทำหน้าที่สภา
นักเรียน ต้องอาศัยการส่งมอบงานและการ
สอนงานรุ่นน้อง เพื่อประหยัดในส่วนของ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

มีการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางที่
หลากหลาย 

2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
3. ด้านวัสดุ/อปุกรณ ์
4. การประสานงานและการ
บริการ 

 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลภาพ 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน / กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 
 

 
 

 
 

คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมสภานักเรียน  
ปีการศึกษา 2564-2565 รูปแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. 

 
 
 
 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องตน้ 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน) 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่ 9  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            1.1 เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน ในการชว่ยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ 
 1.2 นักเรียนได้รับคำปรึกษาจากครูที่ปรึกษาในด้านต่างๆ 
            1.3 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวนักเรียนในด้านต่างๆ 
2. การดำเนินงาน   ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนพฤศจิกายน - เดอืนธันวาคม  พ.ศ.2564  
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         4.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้เรียนรอ้ยละ 100 ไดร้ับการเยี่ยมบ้าน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกนั
และแก้ปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือสำหรับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
นักเรียนมคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         4.1.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
  4.2 ปฏบิัติได้จริง 
           มีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองผ่านรูปแบบออนไลน์ ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นรอ้ยละ ........... 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 23,800 บาท  จ่ายจริง   -   บาท 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด    / 
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    / 
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด  /   
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด  /   
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด    / 
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด    / 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด   /  
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    / 
ผลรวม - 4 3 20 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3.37 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน ์ มีการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางที่
หลากหลาย 

2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์
4. การประสานงานและการ
บริการ 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ประมวลภาพ 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน / กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

(ประชุมผู้ปกครองนักเรียน) 

  

     

    

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน) 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่ 30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            1.1 เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน ในการชว่ยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ 
 1.2 นักเรียนได้รับคำปรึกษาจากครูที่ปรึกษาในด้านต่างๆ 
            1.3 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวนักเรียนในด้านต่างๆ 
2. การดำเนินงาน   ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนพฤศจิกายน - เดอืนธันวาคม  พ.ศ.2564  
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         4.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้เรียนรอ้ยละ 100 ไดร้ับการเยี่ยมบ้าน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกนั
และแก้ปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือสำหรับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
นักเรียนมคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         4.1.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
           จัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ครูประจำช้ันประสานนักเรียนและผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ ........... 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 14,300 บาท  จ่ายจริง   -   บาท 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
แบบประเมินโครงการ 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด   /  
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    / 
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด  /   
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด  /   
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด   /  
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด    / 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด   /  
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    / 
ผลรวม - 4 9 12 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3.12 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

         



 

 ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน ์ มีการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางที่
หลากหลาย 

2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์
4. การประสานงานและการ
บริการ 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลภาพ 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน / กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน) 

 

   

การเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สารสนเทศระบบดูแลนักเรียน) 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่ 17  เดือน พฤจิกายน พ.ศ. 2564 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
            1.1 เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน ในการชว่ยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ 
 1.2 นักเรียนได้รับคำปรึกษาจากครูที่ปรึกษาในด้านต่างๆ 
            1.3 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวนักเรียนในด้านต่างๆ 
2. การดำเนินงาน   ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนพฤศจิกายน - เดอืนธันวาคม  พ.ศ.2564  
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         4.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้เรียนรอ้ยละ 100 ไดร้ับการเยี่ยมบ้าน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกนัและแก้ปญัหา โดย
มีวิธีการและเครื่องมือสำหรับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนมคีุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
         4.1.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
           การมเีครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเก็บเครื่องมือที่จะทำใหก้ารจัดเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลืนักเรียน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 12,300 บาท  จ่ายจริง   11,980  บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
 
 
 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด   /  
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    / 
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด   /  
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด   /  
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด   /  
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด   /  
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด   /  
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด   /  
ผลรวม - - 21 4 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3.12 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 
 
 
 



 

 
         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์
4. การประสานงานและการ
บริการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 



 

ประมวลภาพ 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน / กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

(สารสนเทศระบบดูแลนักเรียน) 
 

        
 

          
 

การดำเนินงาน รายงานผลของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 
 
 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม ส่งเสริมวินัย คณุธรรมจริยธรรม 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่ - 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
            1.1 เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน 
 1.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณธรรม จรยิธรรม 
            1.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึด
มั่นในวัฒนธรรมไทย 
2. การดำเนินงาน     ดำเนินงานเสร็จแล้ว       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ - 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
                  - 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
               - 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 7,950 บาท  จ่ายจริง   -  บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 
 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 
80% ขึ้นไป 
 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8)  
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 
 
 
 
 



 

 
         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์
4. การประสานงานและการ
บริการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
            1.1 เพ่ือต้องการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดตี่อสถาบันการศึกษา 
 1.2 เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมคีวามรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
            1.3 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย 
2. การดำเนินงาน     ดำเนินงานเสร็จแล้ว      ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 28 มกราคม พ.ศ.2565 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
             4.1.1 เชิงปริมาณ  ส่งเสรมิให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100   
          4.1.2 เชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียน  ครู และบคุลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีมีกิจกรรมร่วมกับอย่าง
สร้างสรรค์และร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
            ร่วมกิจกรรมรวบรวมของขวัญเพื่อมอบให้กับนักเรียนผู้โชคดีเป็นของขวัญมอบให้นักเรียน 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 5,300 บาท  จ่ายจริง   -   บาท 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-
69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 
80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
แบบประเมินโครงการ 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด    / 
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    / 
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด /    
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด    / 
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด    / 
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด    / 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด    / 
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    / 
ผลรวม 1 - - 28 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3.63 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 



 

        
  ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย ใช้งบบริจาคทั้งสิ้น มีต่อไปขอใช้งบใน

โครงการ 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

(......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางเกษราภรณ์  ทองไสย..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 

วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 



 

ประมวลภาพ 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน / กิจกรรม วันส่งท้ายปเีกา่ต้อนรับปีใหม ่

 
 

        

           
 

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
ได้มีการรวบรวมของขวัญเพื่อมอบให้กับนักเรียนผู้โชคดีเป็นของขวัญมอบให้นักเรียน 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม สรรหาคนดี  มีจิตสาธารณะ 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            1.1 ต้องการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคมและชุมชน 
 1.2 ส่งเสริมใหน้ักเรียนเห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึกเกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง 
            1.3 ต้องการยกย่อง  ชมเชยคนทำความดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 
2. การดำเนินงาน     ดำเนินงานเสร็จแล้ว      ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
             4.1.1 เชิงปริมาณ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนมจีิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม  ชุมชน
ด้วยดีควรได้รับการยกย่องทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรจำนวน  40 คน   นกัเรียนจิตอาสา
จำนวน  100  คน 
          4.1.2 เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคมจึงควรให้
กำลังใจและส่งเสริมให้ทุกคนทำความดีมีจิตอาสาและสำนกึรักท้องถิ่น 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
            ได้ปฏิบัติบางกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 900 บาท  จ่ายจริง   -   บาท 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด   /  
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด   /  
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด /    
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด   /  
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด   /  
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด   /  
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด   /  
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด   /  
ผลรวม 1 - 21 - 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 2.75 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

        
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

ภาวะการรวมตัวในการจัดกิจกรรมใน
โรคระบาดโควิด 19 

จัดกิจกรรมได้บางส่วน 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางเกษราภรณ์  ทองไสย..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ประมวลภาพ 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน / กิจกรรม สรรหาคนดี  มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

กิจกรรมสรรหาคนดี  มีจิตสาธารณะ 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรยีนใหม ่
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เดือนมิถนุายน พ.ศ.2564 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            1.1 เป็นกิจกรรมทีฝ่ึกอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและเป็นการแนะนำโครงสร้าง
องค์กร  ผู้บริหารและบุคลากร  อาคารสถานที่  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  วินัย  ตลอดจนการปฏบิัติตัวและการปรับตัว
ของนักเรียน 
 1.2 เพื่อปลูกฝงัทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนใหมใ่ห้มีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนผู้บริหารและบุคลากร  และเพือ่น
นักเรียน 
2. การดำเนินงาน     ดำเนินงานเสร็จแล้ว      ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
             4.1.1 เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาช้ันปีที่  1 และ ชัน้มัธยมศึกษาชั้น
ปีที่4 จำนวน  210  คน 
          4.1.2 เชงิคุณภาพ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  วินัย  ตลอดจนการปฏิบัติตัวและการ
ปรับตัวของนักเรียนที่เข้ามาอยู่รวมกันในโรงเรียน  ศึกษาเรยีนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  ศึกษา
โครงสร้างขององค์กรการบริหารบุคลากร  ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติเพื่อให้มีความรู้สกึที่ดีต่อโรงเรียนและเพื่อน
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศกึษาช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ปีงบประมาณ 2565  
ทุกคน 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
            จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ตลอดจนการปฏิบัติตัวและการปรับตัวของนักเรียน
ที่เข้ามาอยู่รวมกันในโรงเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกคน 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 9,520 บาท  จ่ายจริง   -   บาท 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด    / 
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    / 
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด    / 
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด    / 
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด    / 
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด    / 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด    / 
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    / 
ผลรวม - - - 32 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 4 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      



 

 
         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

บางครั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยด ี - 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางเกษราภรณ์  ทองไสย..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลภาพ 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน / กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

 

 

 

 

             กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  โดยกลุ่มกิจการนักเรียนจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ วินัย ตลอดจนการปฏิบัติตัวและการปรับตัวของนักเรียนที่เข้ามาอยู่รวมกันในโรงเรียนนักเรียนช้ัน  
ม.1 และ ม.4 ทุกคน 
 
 
 
 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม ปจัฉิมนิเทศนักเรียน   
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เดือนมิถนุายน พ.ศ.2564 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
            1.1 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนร่วมกัน 
 1.2 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนกัเรียนที่สำเร็จการศึกษา 
            1.3 เพื่อให้เสริมสรา้งขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 
            1.4 เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป   
2. การดำเนินงาน     ดำเนินงานเสร็จแล้ว      ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
             4.1.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน ชั้น ม.6  จำนวน 100  คน  นักเรยีน ชั้น ม.3  จำนวน 90  คน  นักเรียนเตรยีมงาน ม.5 
จำนวน 85  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40  คน 
          4.1.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนช้ัน ม.6  จำนวน 100  คน  นกัเรียน ชั้น ม.3  จำนวน 90 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จำนวน  40  คนมีความรักความสามัคคีและรัก 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
            กิจกรรมเน้นความสามัคคีและปลกูฝังความรักโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียน ม.3 และ ม.6 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 23,765  บาท  จ่ายจริง  23,765  บาท 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้น
ไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด   /  
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    / 
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด   /  
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด   /  
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด    / 
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด    / 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด   /  
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    / 
ผลรวม - - 12 16 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3.5 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร นักเรียนได้เข้าร่วมแค่ ม.3 และ ม.6 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การรูปแบบออนไลน์ 

2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางเกษราภรณ์  ทองไสย..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 



 

ประมวลภาพ 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน / กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนกัเรียน   

 

 

 

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ทีจ่บการศึกษาในปีการศึกษา 2564  
เพื่อเน้นความสามัคคีและปลกูฝังความรักโรงเรียน   

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม กฬีาต้านยาเสพติด 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม - 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่มั่วสุมกับยาเสพติด 
 1.2 เพื่อให้ผู้เรยีนตระหนักและเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา 
            1.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามัคค ี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัยและห่างไกลยาเสพติด 
2. การดำเนินงาน     ดำเนินงานเสร็จแล้ว      ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ - 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
             - 
  4.2 ปฏบิัติได้จริง 
            - 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 3,000  บาท  จ่ายจริง  -  บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
 
 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8)  
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
      
 
 
 
 



 

    ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นายโสภณ หนูวุ่น..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมนิโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม - 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            เพื่อให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีและมีร่างกายที่แข็งแรงประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การดำเนินงาน     ดำเนินงานเสร็จแล้ว      ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ - 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
             - 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
            - 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 2,000  บาท  จ่ายจริง  -  บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
 
 
 
 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8)  
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 
 
 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นายโสภณ หนูวุ่น..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม วันแม ่
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม - 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            1.1 เพ่ือต้องปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่ามีจิตสำนักที่ดีต่อผู้มีพระคุณ 
            1.2 เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
            1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมมีารยาทในการอ่าน  การเขยีน  ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
2. การดำเนินงาน     ดำเนินงานเสร็จแล้ว      ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ - 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
             - 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
            - 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 2,000  บาท  จ่ายจริง  -  บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
 
 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8)  
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 
 
 
 
 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางเกษราภรณ์  ทองไสย..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม กำเนิดโรงเรียน 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่22 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            1.1 เพ่ือต้องปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันการศึกษา 
            1.2 เพ่ือส่งเสริมใหน้ักเรียนเห็นคุณค่ามีจิตสำนกัที่ดีต่อผู้มีพระคุณ 
            1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์และสบืทอดวัฒนธรรมไทย 
2. การดำเนินงาน     ดำเนินงานเสร็จแล้ว     ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
             4.1.1 เชิงปริมาณ ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน 
ร่วมกิจกรรมรอ้ยละ 100   
             4.1.2 เชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันการศึกษา
และผู้มีพระคณุต่อทางโรงเรียนร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
            ส่งเสริมใหน้ักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันการศึกษาและผู้มพีระคุณต่อทาง
โรงเรียนร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันด ี
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 3,000  บาท  จ่ายจริง 3,000  บาท 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด    / 
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    / 
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด    / 
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด    / 
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด    / 
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด    / 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด    / 
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    / 
ผลรวม - - - 32 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 4 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 

 

 



 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางเกษราภรณ์  ทองไสย..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมวลภาพ 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน / กิจกรรม กำเนิดโรงเรียน 

 

 
 

 
 
 

กิจกรรมกำเนดิโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันการศึกษา
และผู้มีพระคณุต่อทางโรงเรียนร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดี 

 
 
 
 
 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / กิจกรรม วันไหว้ครู   
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม - 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนักที่ดตี่อสถาบันการศึกษา 
            1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความอ่อนน้อมต่อครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ 
            1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์และสบืทอดวัฒนธรรมไทย 
2. การดำเนินงาน     ดำเนินงานเสร็จแล้ว     ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ - 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
          - 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
            - 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 1,600  บาท  จ่ายจริง   -   บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
 
 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 4 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
       
 
 
 
 



 

   ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 
          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางเกษราภรณ์  ทองไสย..............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูเบื้องต้น 
1.ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ            ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม / วนัสำคัญทางพระพุทธศาสนาน 
2.สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ      พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียน

ทุกคนได้รับ 
                                              บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
                                               นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี

คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3.สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน / โครงการ /กิจกรรม 
1.วัตถุประสงค ์

1 เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
  2 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของนักเรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา 
  3 เพื่อให้นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม ทำบญุ  รักษาศีล  ฟังพระธรรมเทศนา  เวียนเทียน  ปฏิบัติธรรม  
เจริญจิตภาวนา  ระลึกถึงความสำคัญและศกึษาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ 
  4 เพื่อส่งเสริม  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสำนึกและค่านิยมที่ดีแกน่ักเรียน  ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียนได้ทราบถึงคุณค่าความสำคัญ  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและปรัชญาของโรงเรียนได้ดีขึ้น  
2.การดำเนนิงาน  ดำเนินงานเสร็จแล้ว   ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3.ระยะเวลาดำเนนิงานโครงการ ปีงบประมาณ  2564  
4.เป้าหมาย 
4.1 เป้าหมายระบุในงาน / โครงการ /กิจกรรม 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียน  ครแูละบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนมคุีณธรรม  จริยธรรม  มจิีตสำนึกท่ีดี เห็นคณุค่าความสำคัญของวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น   สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และ เหมาะสม 
 
 
 



 

4.2 ปฏิบัติได้จริง 
              เขา้ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
อันดีงามของไทย         
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน 
เงินงบประมาณ  ได้รับการอนุมัต ิ รวมเงินทั้งสิ้น  6,380   บาท  (หกพันสามรอ้ยแปดสิบบาทถ้วน) 
ไม่ได้จ่าย (เพราะไม่ได้จัดกิจกรรม) เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 60%   2  คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79% 4  คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4        ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

แบบประเมินโครงการ 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด 

    

2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด 
    

3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด 
    

4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด 
    

5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด 
    

6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด 
    

7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด 
    

8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด 
    

ผลรวม 
    

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 
 



 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ 🞅 ดีมาก     🞅 ดี     🞅 พอใช้    🞅 ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
🞅 ควรดำเนินการต่อ      
🞅/ ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
🞅 ยกเลิกการดำเนนิงานในปีต่อไป     

 

        
 ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านบุคลากร - - 

2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 

3. ด้านวัสดุ/อปุกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการบริการ - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ) .................หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
           ( นายสันติ สวัสดี ) 
วันที่  .......เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

(ลงชื่อ) ...................................... ผู้ประเมิน 
             ( นางปิยวดี  จันทบูรณ์ ) 
วันที่  .......เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

                                     ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                   ( นางจันทนี รักษ์ธรรม ) 
                                           วันที่  .......เดือนเมษายน พ.ศ. 2565    



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูเบื้องต้น 

1.ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ                       วันสารทไทย 
2.สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ดา้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3.สอดคล้องกบั มฐ.ของสถานศึกษา        ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มคีุณธรรม  จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์  

4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน / โครงการ /กิจกรรม 
1.วัตถุประสงค ์

1  เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น 
2  เพื่อให้นักเรยีนได้เรียนรู้จากสื่อที่มีประสทิธิภาพ 
3  พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4  เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดแล้ว  

2.การดำเนนิงาน  ดำเนินงานเสร็จแล้ว   ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3.ระยะเวลาดำเนนิงานโครงการ ปีงบประมาณ  2564  
4.เป้าหมาย 
4.1 เป้าหมายระบุในงาน / โครงการ /กิจกรรม 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแห่จาด และร่วม
ทำบุญวันสารทเดือนสิบ ร้อยละ  90 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามของไทย โดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคี  ความสัมพันธ์ที่ดี  ร่วมกันกับโรงเรียน  ชุมชนในตำบล
พรุพี  ตำบลควนศรี  
4.2 ปฏิบัติได้จริง 
              เขา้ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
อันดีงามของไทย         
 



 

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน 
เงินงบประมาณ  ได้รับการอนุมัต ิ 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
ไม่ได้จ่าย (เพราะไม่ได้จัดกิจกรรม) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%       2  คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ต่ำกว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79% 4  คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

แบบประเมินโครงการ 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด 

    

2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด 
    

3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด 
    

4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด 
    

5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด 
    

6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด 
    

7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด 
    

8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด 
    

ผลรวม 
    

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ 🞅 ดีมาก     🞅 ดี     🞅 พอใช้    🞅 ปรับปรุง   
 
 



 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
🞅 ควรดำเนินการต่อ      
🞅/ ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
🞅 ยกเลิกการดำเนนิงานในปีต่อไป     

 

 
         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านบุคลากร - - 

2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 

3. ด้านวัสดุ/อปุกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการบริการ - - 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) .................หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
           ( นายสันติ สวัสดี ) 
วันที่  .......เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

(ลงชื่อ) ...................................... ผู้ประเมิน 
             ( นางปิยวดี  จันทบูรณ์ ) 
วันที่  .......เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                 ( นางจันทนี รักษ์ธรรม ) 
                        วันที่  .......เดือนเมษายน พ.ศ. 2565    

 

 
 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ ค่าสาธารณูปโภค 
2. สนอง มฐ. สพฐ. พันธกิจที่ 7  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู ่Thailand 4.0  นโยบายที ่6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษายุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วม 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่7  เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้า 
   2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าเช่าใช้สัญญาณ Internet  
  3.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าโทรศัพท ์

4.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าน้ำประปา 
5.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าฝากส่งไปรษณีย ์

2. การดำเนินงาน  ✓ ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 – เดือนเมษายน 2565  
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         - เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 
         - ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่ง
ส่งผลไปยังนักเรียนทุกคนให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
             - ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ไดร้ับความสะดวกสบายจากสิ่งสาธารณูปโภค 
ซึ่งส่งผลไปยังนักเรียนทุกคนให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 497,200 บาท  จ่ายจรงิ 268,136.80 บาท 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด    ✓ 
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    ✓ 
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด    ✓ 
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด    ✓ 
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด    ✓ 
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด    ✓ 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด    ✓ 
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    ✓ 
ผลรวม    32 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 4.00 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ ✓ ดีมาก     ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
✓ ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

     



 

  ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

- - 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 
 

 

(ลงชื่อ) .................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
             (นายสันติ สวัสดี) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
            (นางสาวอ่อนศรี  หนูน้อย) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                   (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ จัดซื้อวัสดุการเงินและบัญชี 
2. สนอง มฐ. สพฐ. พันธกิจที่ 7  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ Thailand 4.0  นโยบายที ่6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษายุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรม 
มาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่7  เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการทำงานการเงินและบัญช ี
2. การดำเนินงาน  ✓ ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 – เดือนเมษายน 2565 
4. เป้าหมาย 
4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มีเครื่องมือที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ซึ่งส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนทุก
คนในโรงเรียนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
4.2 ปฏิบัติได้จริง 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มีเครื่องมือที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ซึ่งส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนทุก
คนในโรงเรียนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 42,837 บาท  จ่ายจริง 150 บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69% 
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ด ี
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช ้
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 



 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 
1 2 3 4 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  ✓   
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด ✓    
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด    ✓ 
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด  ✓   
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด    ✓ 
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด ✓    
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด  ✓   
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    ✓ 
ผลรวม 2 6 0 16 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 2.50 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก     ✓ดี      พอใช้     ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
✓ ควรดำเนินการต่อ 
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง 
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป  

 
ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

- - 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 
 

 

 



 

(ลงชื่อ) ...........................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
             (นายสันติ สวัสดี) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
              (นางสาวอ่อนศรี  หนูน้อย) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(......................................................) 

วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 
2. สนอง มฐ. สพฐ. พันธกจิที่ 7  ปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช ้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู ่Thailand 4.0  นโยบายที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรม
มาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่7  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อสร้างขวัญและกำลงัใจให้กับลูกจ้างในการปฏิบัติงาน    
    2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของลูกจ้างมีประสิทธิภาพ  
2. การดำเนินงาน  ✓ ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 –  เดือนเมษายน 2565 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         - เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 
         - บคุลากรที่เป็นลูกจา้งปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพราะมีขวัญและกำลังใจจากการได้รับ สวัสดิการ
ต่างๆจากสิทธิประกันสังคมและนายจ้าง 
 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
        ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ  6,000  บาท  จ่ายจริง 4,750 บาท 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ ✓ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
 
 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดบัคุณภาพ ปรับปรุง 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด    ✓ 
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    ✓ 
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด    ✓ 
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด    ✓ 
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด    ✓ 
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด    ✓ 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด    ✓ 
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    ✓ 
ผลรวม    32 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 4.00 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ ✓ ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
✓ ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

       
 
 
 
 
 



 

   ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

- - 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 
          (นายสันติ  สวัสด)ี 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ               กิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที  5                    พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา     มฐ.2 (2.4)พัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่ 4  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถและมีความถนัดในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
 2. เพื่อให้การพัฒนางานของโรงเรียนมีความพร้อมทุกด้าน 
2. การดำเนินงาน  
   ดำเนินงานเสร็จแล้ว     ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  พฤษภาคม 2564  -  ตุลาคม  2564 
4. เป้าหมาย 
          4.1 เชิงปริมาณ 
  4.1.1 ครูจ้างสอน จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน จำนวน 1 คน 
          4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและการพัฒนางานของ
โรงเรียนมีความพร้อมทุกด้าน 

 
  4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 

การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและการพัฒนางานของโรงเรียน
มีความพร้อมทุกด้าน 

  4.2 ปฏิบตัิได้จริง 
                      100% 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ   600,000  บาท  จ่ายจริง  600,000  บาท 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด    / 
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    / 
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด    / 
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด    / 
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด   /  
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด    / 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด    / 
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    / 
ผลรวม   3 28 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8)                                                31 3.88 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
   ควรดำเนินการต่อ      
   ควรดำเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง      
   ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

         



 

 ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร บุคลากรบางคนที่ทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการประเมินไม่เหน็ความ 
สำคัญในการประเมนิ 

 

ควรสร้างความตระหนักใหค้รูที่เป็น
คณะกรรมการประเมินเห็น
ความสำคัญและปฏิบัตหิน้าที่ตาม
คำสั่งอย่างเครง่ครัด 

2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - 
 

- 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
                  ( นายสันติ  สวัสดี ) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
              ( นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง) 
        วันที ่  4  เดือน  เมษายน   พ.ศ.2565 

 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                                                     ( นางจันทนี  รักษ์ธรรม ) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1.ชื่องานโครงการ  ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน 
   กิจกรรมที่ 15 วันสำคัญ 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่     พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทาง    การศึกษาอยา่งทั่วถึงและเทา่เทียม  
   นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพมีมาตรฐาน
และลดความ   เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. วัตถุประสงค ์       
 1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ  
 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 3. เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 

 4. เพื่อให้นักเรยีนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ 
2. การดำเนินงาน   ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   พ.ค. 2564 – พ.ค. 2565 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ 
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัน
สำคัญต่าง ๆ 
                     2. นักเรียน ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ 
  เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้นักเรยีนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ รวมถึงชุมชน
ได้ร่วม   กิจกรรมกับโรงเรียน 
          4.2 ปฏิบัติได้จริง 
  ครูและนักเรียน  ร้อยละ  95 เห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ รวมถึงชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ     5,000     บาท     จา่ยจริง     2,950     บาท 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
  1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%             
  2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
  3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 70-79%        
  4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
 
 เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
  ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4             ระดับคุณภาพ  ดี               
  ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช ้
  ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5             ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     

ผลรวม    32 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 4 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ    ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรงุ   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

✓ 

✓ 



 

ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร -  
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

-  

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ -  
4. การประสานงานและการ
บริการ 

-  

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1.ชื่อกิจกรรม  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู ้
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีแลพสารสนเทศ                                             
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่     พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยดึหลัก
ปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน  
   นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู ้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565   
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. วัตถุประสงค ์       
1.1 เพื่อเพิ่มจดุใช้งานอินเทอร์เน็ตบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนให้ทั่วถึงต่อการใช้งาน 
1.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีที่ชำรุดระหว่างปีงบประมาณ 
1.3 จัดทำแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งนำเอาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้น 
1.4 ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนให้สามารถใช้งานและบริการแก่ทุกฝ่าย 

2. การดำเนินงาน    ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   พ.ค. 2564 – ต.ค. 2565 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ 

   ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน สามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ 
ได้จาก ทุก   อาคารเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เชิงคุณภาพ 
 ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เรียนรู้ ทักษะการเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวช้ีวัด  

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ     32,500     บาท     จ่ายจริง     0     บาท 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
  1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%             
  2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
  3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 70-79%        
  4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
  
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
  ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4             ระดับคุณภาพ  ดี               
  ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช ้
  ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5             ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
แบบประเมินโครงการ 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     

ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 

 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ    ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรงุ   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป       

✓ 



 

ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร   
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

  

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์   
4. การประสานงานและการ
บริการ 

-  

 

 
 
(ลงชื่อ) ................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
(......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
 
(ลงชื่อ) ................................................... ผู้ประเมิน 
(......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. 
............ 

 
 
                                                (ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                          (......................................................) 
                                                 วนัที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1.ชื่อกิจกรรม  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู ้
   กิจกรรมที่ 2 ปรับภูมิทัศน ์
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่     พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยดึหลัก
ปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยนื นโยบายที่ 5  ด้านจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา    คุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู ้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565   
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. วัตถุประสงค ์       
 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน อย่างมี
คุณภาพ 

2. การดำเนินงาน   ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   พ.ค. 2564 – ต.ค. 2565 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 80 ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หน้าบริเวณโรงเรียน และป้ายโรงเรียน 
  เชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ 80 โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอนสง่ผล
ให้      นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ     48,000     บาท     จ่ายจริง     46,395     บาท 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
  1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%             
  2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
  3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 70-79%        
  4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 



 

  เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
  ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4             ระดับคุณภาพ  ดี               
  ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช ้
  ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5             ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    

 

3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด    
 

4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด    
 

5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     

ผลรวม    29 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3.62 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ    ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรงุ   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 
 
 
 
 

✓ 

✓ 



 

ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานอาคาร
สถานที่มีอยู่นอ้ย มีครู 2 คน นักการภารโรง 
2 คน ทำให ้
การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า 

จัดสรรบุคคลากรที่มี
อยู่ในเพียงพอกับงาน 

2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาได้ 

จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
เพื่อวางแผนในด้าน
งบประมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ ยังขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการ ระดมทุนจัดสรรงบ
จากภายนอก
สถานศึกษามาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ยังขาด 

4. การประสานงานและการ
บริการ 

-  

 

 

 
 
 
(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
 
 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 



 

กิจกรรมที่ 2 ปรับภูมิทัศน ์

 

 

 
   

 

 

 
   

 
 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2565 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องานโครงการ  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   กิจกรรมที่ 3 งานยานพาหนะ 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยดึ
หลักปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
                                 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา   พัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาท้องถิน่ ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่   4   เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2565 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อโรงเรียนมียานพาหนะที่มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
           2. เพื่อยานพาหนะมีความปลอดภัยต่อผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนเมื่อใช้งาน 
2. การดำเนินงาน      ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   1 เม.ย. 65 - 1 มี.ค. 66  
4. เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
          เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนจำนวน 450 คน 
  2. ครูและบุคลากรสถานศึกษา จำนวน 35 คน 

        เชิงคุณภาพ  
  1. สถานศึกษามียานพาหนะที่มีความพร้อมในการใช้งาน 
  2. นักเรียนและบุคลากรสถานศึกษามีความสะดวกในการใช้ยานพาหนะและปลอดภัย 

   4.2 ปฏิบัติได้จริง 
 1. สถานศึกษามียานพาหนะที่มีความพร้อมในการใช้งาน 
 2. นักเรียนและบุคลากรสถานศึกษามีความสะดวกในการใช้ยานพาหนะและปลอดภัย 

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ     44,000     บาท     จ่ายจริง     14,450     บาท 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
  1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%             
  2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
  3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 70-79%        
  4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
 เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
  ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4             ระดับคุณภาพ  ดี               
  ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช ้
  ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5             ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรอืเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     

ผลรวม  2 15 8 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3.12 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

✓ 

✓ 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

                            -               - 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ รถโรงเรียนมีความชำรุดทรุดโทรมตามเวลา
จำเปน็ต้องบำรุงรักษา 

ควรมีการซ่อมแซม
ทั้งระบบเครื่องยนต์  
อุปกรณ์ และส ี

4. การประสานงานและการ
บริการ 

- 
 

- 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
                (นายธีรพล  แกว้รักษ์) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบ 

 
ภาพตรวจเช็คความพร้อมรถหลังออกจากร้านซ้อม 

 

การเก็บรักษารถโรงเรียน 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1.ชื่อกิจกรรม  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู ้
   กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลย ี
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่     พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยดึหลัก
ปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายที่ 5  ด้านจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา    คุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู ้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565   
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. วัตถุประสงค ์       
1.1 เพื่อมีให้นักเรียน และครูเข้าถึงเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน 
1.2 เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนและระบบโสตทัศนศึกษามคีุณภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น 
1.3  เพื่อดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างมีคุณภาพ 

2. การดำเนินงาน    ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   พ.ค. 2564 – ต.ค. 2565 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม จำนวน 550 คน 
  2. ครูโรงเรียนพรุพีพิทยคม จำนวน 35 คน 
  3. หน่วยงาน องค์กร และบคุลภายนอก      

  เชิงคุณภาพ 
              1. นักเรียน และครูเข้าถึงเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณท่ี์พร้อมใช้งาน 

   2. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนและระบบโสตทัศนศึกษามีคุณภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น 
   3. โรงเรียนดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างมีคุณภาพ  

 4.2 ปฏิบัติได้จริง 
  - 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ     96,300  บาท     จ่ายจริง     0     บาท 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
  1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%             
  2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
  3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 70-79%        
  4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
 
 เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
  ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4             ระดับคุณภาพ  ดี               
  ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช ้
  ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5             ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรอืเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     

ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 

 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ    ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรงุ   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

✓ 



 

ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร   
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

  

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์   
4. การประสานงานและการ
บริการ 

  

 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1.ชื่องานโครงการ  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   กิจกรรมที่ 5 งานอนามัย 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่     พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยดึ
หลักปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน  
   นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565   
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. วัตถุประสงค ์       
1. นักเรียนและบุคลากรได้รับบริการด่วนด้านสุขภาพท่ีดีตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
2. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

2. การดำเนินงาน   ดำเนนิงานเสร็จแล้ว        ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   ปีงบประมาณ  2564 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ 
   นักเรียน  ทีป่่วยได้รับการบริการเบ้ืองต้น 100% 
  เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนได้รับการดูแลให้บริการข้ันพ้ืนฐานทีดี่ 
   นักเรียน  ครแูละบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
 4.2 ปฏิบัติได้จริง 
  นักเรียน  ทีป่่วยได้รับการบริการเบ้ืองต้น 100%   
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ     13,000     บาท     จ่ายจริง     0     บาท 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
  1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%             
  2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
  3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 70-79%        
  4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
 เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
  ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4             ระดับคุณภาพ  ดี               
  ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช ้
  ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5             ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     

ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8)  

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ    ดีมาก      ดี      พอใช้     
ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

✓ 



 

 
ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร -  
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

-  

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ -  
4. การประสานงานและการ
บริการ 

-  

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................หัวหน้าฝ่าย
บริหารงบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1.ชื่องานโครงการ  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   กิจกรรมที่ 6 โครงการบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนและ
สาธารณูปโภค                                             
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่     พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยดึหลัก
ปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน  
   นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู ้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565   
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. วัตถุประสงค ์       
 1. เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและ 
บริเวณโรงเรียนสะอาด      ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน  

2. เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน อย่างมี

คุณภาพ 
2. การดำเนินงาน   ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   พ.ค. 2564 – ต.ค. 2565 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ 
   1. ครู ผู้ปกครองและนักเรียน  ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสถานศึกษาพอเพียง  
                     2. นักเรียน  ร้อยละ  90 ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอ
ต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
                      3. นักเรียน ร้อยละ 90 มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติทีด่ีต่อ
อาชีพสุจริต 
                    4. นักเรียน คร ูผู้ปกครอง ร้อยละ  90 มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการ
พัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 



 

  เชิงคุณภาพ 
   1. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความสนใจอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ
สถานศึกษาพอเพียง  
   2. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ท่ีเพียงพอต่อ
การพัฒนางานอาชีพคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี 
   3. นักเรียนมีทกัษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ได้อยู่ในเกณฑ์ด ี
                     4. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจดีต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพและเพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2 ปฏิบัติได้จริง 
  นักเรียน  ร้อยละ  90 ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนา
งานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
   
 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ     403,700     บาท     จ่ายจริง     120,629     บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
  1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%             
  2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
  3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 70-79%        
  4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
  
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
  ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4             ระดับคุณภาพ  ดี               
  ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช ้
  ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5             ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
 
 



 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     

ผลรวม    32 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 4 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ    ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรงุ   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร -  
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

-  

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ -  
4. การประสานงานและการ
บริการ 

-  

 

 

 

✓ 

✓ 



 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมที่ 6  
โครงการบริหารและพัฒนาอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนและสาธารณูปโภค 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1.ชื่อกิจกรรม  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู ้
   กิจกรรมที่ 6 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง  
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่     พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยดึหลัก
ปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน  
   นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู ้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565   
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. วัตถุประสงค ์       
 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน อย่างมี
คุณภาพ 

2. การดำเนินงาน   ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   พ.ค. 2564 – ต.ค. 2565 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 80 ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หน้าบริเวณโรงเรียน และป้ายโรงเรียน 
  เชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ 80 โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอนสง่ผล
ให้      นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ     6,244,000     บาท     จ่ายจรงิ     0     บาท 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
  1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%             
  2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
  3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 70-79%        
  4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 



 

  เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
  ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4             ระดับคุณภาพ  ดี               
  ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช ้
  ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5             ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     

ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8)  

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ    ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรงุ   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 
 
 
 

✓ 



 

ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร   
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

  

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์   
4. การประสานงานและการ
บริการ 

  

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องานโครงการ  โครงการพัฒนานักเรยีนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 1  การเตรียมความพร้อมและเตรียมการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดไวรสั 
โคโรนา 2019 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่       พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยดึหลัก
ปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา พัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่รองรับการจัดการเรียนการสอน 
3. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบริการคัดกรองด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและความปลอดภัยใน 
  การปอ้งกันโรคติดต่ออย่างถูกต้อง 
4. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
2. การดำเนินงาน   ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  พ.ค. 2564 - ส.ค. 2564 
4. เป้าหมาย 
4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เชิงปริมาณ 
นักเรียน 496 คน ครู และบคุลากร จำนวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 นกัเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนด 
ร้อยละ 100 โรงเรียนเตรียมความพร้อมของสถานที่เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ 100 โรงเรียนความพร้อมของอุปกรณ์ไว้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
ร้อยละ 100 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Covid) 
4.2 ปฏิบัติได้จริง 
ร้อยละ 100 นกัเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนด 
 



 

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ     167,934     บาท     จ่ายจริง     70,188     บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 60% 
2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 60-69% 
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79% 
4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4             ระดับคุณภาพ  ดี 
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช ้
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5             ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 
1 2 3 4 

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม    32 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 4 
 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ   ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง 

✓ 



 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ 
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง 
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป  

 
ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร -  
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -  
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ -  
4. การประสานงานและการ
บริการ 

-  

 
 
 
(ลงชื่อ) ....................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
     (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
        (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(......................................................) 

วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 



 

กิจกรรมที่ 1 
การเตรียมความพร้อมและเตรียมการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดไวรสัโคโรนา 2019 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องานโครงการ     โครงการพัฒนานักเรยีนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  กิจกรรมที่ 4  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่      พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยดึ
หลักปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน  
   นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม                                           
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา พัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่  8 เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2565   
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์       
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคณุลักษณะที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรากฐานที่
แข็งแกร่งสำหรับ        การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ 
 2. เพื่อให้นักเรยีนดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพ
และคุณภาพชีวิต 
 3. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
2. การดำเนินงาน   ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   พ.ค. 2564 – ต.ค. 2565 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ 
         1. ครู ผู้ปกครองและนักเรียน  ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสถานศึกษาพอเพียง  
                            2. นักเรียน  ร้อยละ  90 ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มทีักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อ
การพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
         3. นักเรยีน ร้อยละ 90  มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
                            4. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
        เชิงคุณภาพ 
                           1. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความสนใจอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ
สถานศึกษาพอเพียง  



 

                           2. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขและมทีักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อ
การพัฒนางานอาชีพ คุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี 
                           3. นักเรียนมีทกัษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ได้อยู่เกณฑ์ดี 
                           4. นักเรียน คร ูผู้ปกครอง มีความพึงพอใจดีต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.2 ปฏิบัติได้จริง 
  นักเรียน  ร้อยละ  90 ดำเนนิชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการ
พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต          
 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ     10,000     บาท     จ่ายจริง     109,613     บาท 
 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
  1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%             
  2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 60-69%   
  3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%        
  4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
 เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
  ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4             ระดับคุณภาพ  ดี               
  ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช ้
  ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5             ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
 

ผลรวม 
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ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 4 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร -  
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

-  

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ -  
4. การประสานงานและการ
บริการ 

-  

 
 



 

กิจกรรมที่ 4  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

 

 

 
   

 

 

 
   

 



 

 

 
(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบรหิารงบประมาณ 
(......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
(......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(......................................................) 

วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ    การพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่  พันธกิจที่ 7  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้  

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู ่Thailand 4.0 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมี

ส่วนร่วม 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่5 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
     3. เพื่อให้การบริการเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กำหนดศักยภาพของ ผู้เรียน ท้องถิ่น และเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
2. การดำเนินงาน   ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   พ.ย. 2564 - เม.ย. 2565 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         เชิงปริมาณ 
 - มีการจัดทำขอ้มูลและพัฒนางานระบบข้อมูล สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
 - มีการจัดทำเอกสารทางการศึกษา สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
 - ให้บรกิารฝ่ายเอกสารงานทะเบียนนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปตลอดปีการศึกษา 2564 
         เชิงคุณภาพ 

- สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
- ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
          - การจัดทำข้อมูลทะเบียนนักเรียน 
          - การให้บริการการขอเอกสารแสดงผลการเรียนหรือใบรับรอง 
          - การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
          - การจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ  15,000  บาท  จ่ายจรงิ         บาท ****  
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 60%         2  คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%     4  คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 5 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 
 
 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 

2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการบริการ - -  
 

 

(ลงชื่อ) ............................................... หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
                 ( นายสันติ สวสัดี ) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
             ( นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์ ) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                                         ( นางจันทนี รักษ์ธรรม ) 
                                           วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ    ปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่  พันธกิจที่ 7  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้  

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู ่Thailand 4.0 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมี

ส่วนร่วม 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่5 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. เพื่อสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างและ
ศักยภาพของ ผู้เรียน ท้องถิ่น และเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. การดำเนินงาน   ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  1 เดือน ( มีนาคม 2565)  
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         เชิงปริมาณ 
 - ครแูละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม   จำนวน 36 คน 
         เชิงคุณภาพ 

- มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 100 
- หลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงมีความเหมาะสมและเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
          - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ  23,600 บาท  จ่ายจริง  4,585  บาท 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%         2  คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%     4  คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
 
 
 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
แบบประเมินโครงการ 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3.12 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 

2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการบริการ - -  



 

(ลงชื่อ) ............................................... .หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
                 ( นายสันติ สวสัดี ) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
             ( นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์ ) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                                         ( นางจันทนี รักษ์ธรรม ) 
                                           วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือ
การพัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อทำใหน้ักเรียนมีความกระตือรือร้นในเรื่องที่เรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น  
1.2 เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดและมีความคงทนในการเรียนรู้ 
1.3 เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์น่าสนใจมากขึ้น 
1.4 เพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

2. การดำเนินงาน   ดำเนนิงานเสร็จแล้ว     ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
      เชิงปริมาณ 
  นักเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
      เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนมคีวามสนใจในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมมากข้ึนอย่างมีคุณภาพเข้าใจเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรยีนรู้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และ 
เหมาะสม 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
 -  
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงนิงบประมาณได้รับการอนุมัติ 19,400 บาท  จ่ายจริง 0 บาท 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8)  
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร   
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

  

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์   
4. การประสานงานและการ
บริการ 

  

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
               (นางชุติมา  ทองมีบัว) 
      วันที ่7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2565 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ..........พัฒนาผลผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ.... 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่.          ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
                               กลยุทธ์ที่ 5 การจดัการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนายั่งยืน(SDGs)  
                              เพือ่เสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา   ยทุธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที.่....4......เดือน...เมษายน.....พ.ศ. ...2565….. 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์

1. ส่งเสริมนกัเรียนให้มีความสามารถทางด้านศิลปะอย่างเหมาะสม 
 2. ส่งเสริมนกัเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ 
 3. ส่งเสริมนกัเรียนให้มีการพฒันานวัตกรรมในวิชาศิลปะ 
 4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษากำหนด  
2. การดำเนินงาน    ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ................ 1เม.ย.65-1 มี.ค. 66...........................................................  
4. เป้าหมาย 
        4.1เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน จำนวน 498 คน 
 2. ครูและบุคลากร 36 คน 
 3.กลุ่มนักเรียนผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะ จำนวน 60 คน 
     4.2 เชิงคณุภาพ 

3.2.1. ปรับปรงุพัฒนารกระบวนการบริหารจัดการ 
1.1 ร้อยละ 90 นักเรียนให้มีความสามารถทางด้านศิลปะอย่างเหมาะสม 
1.2 ร้อยละ 80นักเรียนสามารถ มส่ีงเสรมินักเรียนมีความรู้ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อวิชาศิลปะ 
1.3 ร้อยละ 80 นักเรียนมคีวามสามารถในการสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป ์
1.4 ร้อยละ 90 นักเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะตามหลักสูตรสถานศึกษา

กำหนด 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 

1. นักเรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะอย่างเหมาะสม 
 2. นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ 
 3. นักเรียนใหม้ีการพัฒนานวัตกรรมในวิชาศิลปะ 
 4. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด  



 

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ..............51,300........บาท  จ่ายจริง ...........30,250........บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 
80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรบัปรุง 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม   12 16 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3.5 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
 
 



 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
  ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

                           -               - 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์                             -              - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

การจัดกิจกรรมที่ปฏิบัติกับผูเ้รียนแต่
เนื่องด้วยสถานการณ์  โควดิ 19 ทำให้
การจัดกิจกรรมยังไม่ถึงผู้เรียน เท่าที่ควร 

มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการ

สอน และดำเนิน
กิจกรรมสู่ผูเ้รียน อย่าง

เต็มศักยภาพ  
 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
                (นายธีรพล  แกว้รักษ์) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบ 

                                 ผลจากจัดกิกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระศิลปะ 

   
ผลจากจัดกิกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระศิลปะ 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1.ชื่องานโครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล 
   กิจกรรมที่ 8 สัปดาห์อาเซียน 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่     พันธกิจที่ 3 พฒันาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ใน 
   ศษวรรษที่ 21 
   นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา กระบวนการจัดการ
เรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็น   สำคัญตามมาตรฐานสากล 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่ 7  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. วัตถุประสงค ์       
 1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจประชาคมอาเซียน 
  1.1 เพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคม
อาเซียน 

  1.2. เพื่อสร้างความตระหนักที่จะเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. การดำเนินงาน   ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   ต.ค. 2564 – เม.ย. 2565 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เชิงปริมาณ 
   นักเรียน  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาหอ์าเซียนได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาเซียน   
  เชิงคุณภาพ 
   1.  นักเรียนมีความรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยก้าวย่างที่มั่นคง 
            2.  นักเรียนเกดิการเรียนรู้อาเซียนและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            3.  นักเรียน  ครูและบุคลาการทางการศึกษา ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและการมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 
  



 

4.2 ปฏิบัตไิด้จริง 
  ครูและนักเรียน  ร้อยละ  95 เห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ รวมถึงชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ     7,000     บาท     จ่ายจริง   0    บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
  1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%             
  2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60-69%   
  3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 70-79%        
  4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 80% ขึ้นไป 
 เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
  ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4             ระดับคุณภาพ  ดี               
  ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช ้
  ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5             ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     

ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 

 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ    ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรงุ   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

- - 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 

 

 

✓ 



 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (นางสาวธิดารัตน์  สาริกขา) 
      วันที ่7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                                     (นางจันทนี  รกัษ์ธรรม) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2. สนอง มฐ. สพฐ. พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลักสูตรและคณุลักษณะในศษ

วรรษ 
ที่ 21 นโยบายที่ 2  ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษายุทธศาสตร์ข้อที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่7  เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์

1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำมาประยุกต์ใน
ชีวิตประจำวันได ้
 2. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ 
2. การดำเนินงาน  ✓ ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 – เดือนเมษายน 2565  
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         - ผู้เรียน จำนวน 500 คน ครู จำนวน 32 คน มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    
         - ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
             - ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับสถานการณ์ 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 10,620 บาท  จ่ายจริง 0 บาท 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ✓    
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด ✓    
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด   ✓  
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด ✓    
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด ✓    
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด ✓    
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด ✓    
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด    ✓ 
ผลรวม 6  3 4 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 1.62 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก     ดี     ✓ พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
✓ ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

- - 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (นายสันติ สวัสดี) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (นางเบญจมาศ หนูจันทร์แก้ว) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 

    กิจกรรม เทศกาลปีใหม่จีน (春节快乐) 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                           กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนายั่งยืน(SDGs) เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคณุภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
            1.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีน 
            1.2 เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน 
            1.3 เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของจีนมาใช้ได้จริง 
2. การดำเนินงาน     ดำเนินงานเสร็จแล้ว     ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
          4.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม จำนวน 540 คน 
          4.1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
            ได้มกีารดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 บริเวณ
หน้าเสาธง โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากนักเรียนและคณะครูทุกๆท่าน ทำให้กิจกรรมออกมาประสบความสำเร็จ
อย่างดีเยี่ยม 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 4,500  บาท  จ่ายจริง   -   บาท 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกวา่ 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด    / 
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด   /  
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด   /  
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด    / 
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด    / 
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด    / 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด   /  
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด   /  
ผลรวม - - 12 16 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3.5 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - - 
3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

          (......นายสันติ สวัสดี.................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (......นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร.............) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (........นางจันทนี รักษ์ธรรม............) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลภาพ 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสำคัญตาม

มาตรฐานสากลกิจกรรม เทศกาลปีใหม่จนี (春节快乐) 
 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจนี วันศุกร์ ที ่28 มกราคม พ.ศ.2565 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี  2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ.  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่
........................................................................................................................................................................ 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา
.............................................................................................................................................. 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที.่  19  .เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2565 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
    -เพือ่ใหผู้้เรยีนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
     -เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมสร้างภาพจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
     -เพื่อฝึกใหผู้้เรียนมีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  และสร้างเรื่องราวจากจินตนาการได้ 
 2. การดำเนินงาน  / ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  พ.ค. 2564-มี.ค. 2565 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีการพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาไทยร่วมฝึกทักษะการอ่าน  ร่วมคิดวิเคราะห์พร้อมสร้าง
ภาพจินตนาการ 
   จากเรื่องราวต่างๆอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
   ได้ฝึกให้ผู้เรยีนได้ปฏิบัติจริงพร้อมนำออกเสนอผลงานสู่โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่บริการ (โรงเรียนบ้านควนพรุพี) 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ.  6,360บาท  จ่ายจริง   4,600 บาท 
 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
 
 



 

เกณฑร์ะดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม    32 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8)                              

4 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดมีาก      ดี      พอใช้     
ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 
 
 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร  
                             - 

          - 

2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

 
                            - 

          - 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์  
อุปกรณ์การฝึกไม่เพียงพอโดยเฉพาะสีไม้
(หลายกลุ่ม) 

นักเรียนใช้อปุกรณ์สี
ไม้ของตนเองฝึกซ้อม 

4. การประสานงานและการ
บริการ 

                            - 
 

         - 

 
 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (.  นางเกษราภรณ์   ทองไสย) 
วันที่   7   เดือน.   เมษายน .พ.ศ. 2565 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี  2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ.  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในวันสำคัญ 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่
........................................................................................................................................................................ 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา
.............................................................................................................................................. 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที.่  -  .เดือน  -  พ.ศ. - 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
    -เพื่อให้ผู้เรยีนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
     -เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเหน็ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
     -เพื่อฝึกใหผู้้เรียนมีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
 2. การดำเนินงาน   ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  พ.ค. 2564-มี.ค. 2565 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีการพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาไทยร่วมกิจกรรมต่างๆและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรียนให้สูงขึน้ 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
     -จัดกิจกรรมต่างๆไม่ได้สถานการณ์โควิด -19 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ.  300   บาท  จ่ายจริง   -  บาท 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
 
 
 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8)                               
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 
 
 
 
 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร  
                             - 

          - 

2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

 
                            - 

          - 

3. ด้านวัสดุ/อปุกรณ ์  
                            - 

           - 

4. การประสานงานและการ
บริการ 

                            - 
 

         - 

 
 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (.  นางเกษราภรณ์   ทองไสย) 
วันที่   7   เดือน.   เมษายน .พ.ศ. 2565 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี  2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ส่งเสริมทักษะผู้เรียน) 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่
........................................................................................................................................................................ 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษา
.............................................................................................................................................. 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที.่  -  .เดือน  -  พ.ศ. - 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์
    -เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ามีจิตสำนึกที่ดีต่อผู้มีพระคุณ 
     -เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาไทยส่งผลใหม้ีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
     -เพื่อฝึกใหผู้้เรียนมีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ ์
2. การดำเนินงาน   ดำเนนิงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  มิย-ส.ค. 2564- 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีการพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาไทยร่วมกิจกรรมวันแม่และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนให้สูงขึน้ 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
     -จัดกิจกรรมต่างๆไม่ได้สถานการณ์โควิด -19 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ.  500   บาท  จ่ายจริง   -  บาท 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
 
 
 
 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม     
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8)                               
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ  ดีมาก      ดี      พอใช้     ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนนิการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 
 
 
 
 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร  
                             - 

          - 

2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

 
                            - 

          - 

3. ด้านวัสดุ/อปุกรณ ์  
                            - 

           - 

4. การประสานงานและการ
บริการ 

                            - 
 

         - 

 
 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ประเมิน 
          (.  นางเกษราภรณ์   ทองไสย) 
วันที่   7   เดือน.   เมษายน .พ.ศ. 2565 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ      ส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วมพัฒนาเตม็ศักยภาพ 
2. สนอง มฐ. สพฐ. ที่.ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. สอดคล้องกบั มฐ. ของสถานศึกษายุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที ่1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบังาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์

1.1เพื่อให้นักเรียนเรียนรวมได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องอย่าง
มีคุณภาพ 
 1.2 เพื่อจัดหา จัดทำสื่อที่มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
2. การดำเนินงาน   ดำเนินงานเสร็จแล้ว         ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  ปีการศึกษา 2564 
4. เป้าหมาย 
   4.1  เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ/กิจกรรม 
     4.1เชิงปริมาณ 
 4.1.1 นักเรียนเรียนรวมท้ังหมด จำนวน 20 คน 
     4.1 เชิงคณุภาพ 

4.1.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ มีพัฒนาการด้านคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิตทักษะ
ทางด้านสังคม และทักษะทางวิชาการ ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 
  4.2 ปฏิบัติได้จริง 
     นักเรียนทีมี่ความบกพร่องในด้านต่างๆ มพัีฒนาการด้านคุณภาพชีวิต ทักษะ 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ    45000 บาท  จ่ายจริง  -  บาท 
ส่วนที่ 3 การประเมนิผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 60%            2  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 60-69%   
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้วอยู่ในระดบัต่ำกว่า 70-79%       4  คะแนน หมายถงึ ประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำ
กว่า 80% ขึ้นไป 
 
 



 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก                     
ค่าเฉลี่ย 2.5 – 3.4            ระดับคุณภาพ  ดี               
ค่าเฉลี่ย 1.5-2.4 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 0 – 1.5            ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

แบบประเมินโครงการ 
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอเพียงใด     
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด     
ผลรวม   24  
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 8) 3 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ         ดีมาก      ดี      พอใช้     
ปรับปรุง   
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 ควรดำเนินการต่อ      
 ควรดำเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง      
 ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป      

 
 
 
 
 
 



 

         ส่วนที่ 4  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค สภาพปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร - - 
2. ด้านงบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

- - 

3. ด้านวสัดุ/อุปกรณ ์ - - 
4. การประสานงานและการ
บริการ 

- - 

 
 

 

(ลงชื่อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 
          (......................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(ลงชื่อ) นางสาวกฤติยาภรณ์ พันธุ  ผู้ประเมนิ 
          (.นางสาวกฤติยาภรณ์ พันธุ  .) 
วันที่   8 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                              (......................................................) 
                                                     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 


