๑๖
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา ๒๕๖๑ (เมษายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)
ตอนที่ ๑: ขอมูลทั่วไป
๑. กลุมบริหารงาน

 กลุมบริหารวิชาการ
 กลุมบริหารทั่วไป
 กลุมงานนโยบายและแผน

 กลุมบริหารงบประมาณ
 กลุมบริหารงานบุคคล

๒. กลุมสาระการเรียนรู/งาน: กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๓. โครงการ เพิ่มศักยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
๔. สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ดาน  ผูเรียน  ครู  ผูบริหาร/การจัดการ  ชุมชน
๕. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน (๑.๑.๑-๖,๑.๒.๑-๑.๒.๔)
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา (๒.๒.๑-๒,๔)
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (๓.๑-๓.๓)
๖. สนองกลยุทธโรงเรียนที่ ๑,๓ พัฒนาคุณภาพผูเรียน และเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
๗. ลักษณะโครงการ

 ตอเนื่อง

 ใหม

๘. ตามคําสั่ง โรงเรียนวัดปาประดู ที่ ๒๗๔ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๙. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ประกอบดวยกิจกรรม
๑. กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและจิตอาสา จังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ นางรุจิรา ดินโคกสูง
๑๑. งบประมาณที่ไดรับอนุมัติทั้งสิ้น ๑๑๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งบาทหารอยบาทถวน)
๑๒. สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนบานสองพี่นอง จังหวัดเพชรบุรี
๑๓. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อเปดโลกทัศน เรียนรูจากประสบการณใหมๆ นอกหองเรียนและสามารถถอดประสบการณของ
ผูเรียนได
๒. เพื่อนักเรียนสามารถนําความรูจากแหลงเรียนรูทุกดานมาใชกับตนเองและสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา
๓. นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรและเปนผูมีจิตอาสา

๑๗
๑๔. เปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
เปาหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ
ดานปริมาณ
นักเรียน ชั้น ม.๕/๑ และ ม.๖/๑ จํานวน ๕๒ คน
ครู ๖ คน ไปศึกษาแหลงเรียนรูและทํากิจกรรมจิต
อาสา ไมนอยกวา รอยละ ๙๐
เปาหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ
ดานคุณภาพ
๑. นักเรียนโรงเรียนวัดปาประดูนําประสบการณ
ตรงมาพัฒนาการเรียนรูใหเปนประโยชนตอตนเอง
และสังคมดีขึ้น
๒. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูตามความตองการของ
สถานศึกษา
๓. เพื่อเปดโลกทัศน เรียนรูจากประสบการณ
ใหมๆ นอกหองเรียนและสามารถถอดประสบการณ
ของผูเรียนได
๔. เพื่อนักเรียนสามารถนําความรูจากแหลงเรียนรู
ทุกดานมาใชกับตนเองและสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของ
สถานศึกษา
๕. นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรและเปนผูมีจิตอาสา
๑๕. หลักฐานยืนยันความสําเร็จ

ผลงานที่ปฏิบัติไดจริง

ดานปริมาณ
นักเรียน ชั้น ม.๕/๑ และ ม.๖/๑ จํานวน ๕๒ คน
ครู ๖ คน ไปศึกษาแหลงเรียนรูและทํากิจกรรมจิต
อาสา ไมนอยกวา รอยละ ๙๐
ผลงานที่ปฏิบัติไดจริง

ดานคุณภาพ
๑. นักเรียนโรงเรียนวัดปาประดูนําประสบการณตรง
มาพัฒนาการเรียนรูใหเปนประโยชนตอตนเองและ
สังคมดีขึ้น
๒. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูตามความตองการของ
สถานศึกษา
๓. เพื่อเปดโลกทัศน เรียนรูจากประสบการณใหมๆ
นอกหองเรียนและสามารถถอดประสบการณของ
ผูเรียนได
๔. เพื่อนักเรียนสามารถนําความรูจากแหลงเรียนรูทุก
ดานมาใชกับตนเองและสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา
๕. นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรและเปนผูมีจิตอาสา

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
 โครงการ/กิจกรรม.................................................................................................................................
 คําสั่งโรงเรียนวัดปาประดู ที่ ๒๗๔ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องแตงตั้ง
กรรมการคําสั่งแตงตั้งกรรมการดําเนินกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและจิตอาสา จังหวัดเพชรบุรี
 บันทึกขอความ
 กําหนดการจัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและจิตอาสา จังหวัดเพชรบุรี
 รายชื่อผูเขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและจิตอาสา จังหวัดเพชรบุรี
 ภาพถายโครงการเพิ่มศักยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและจิตอาสา จังหวัดเพชรบุรี
 แบบประเมินโครงการ/แบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจ
 แนวปฏิบัติการควบคุมภายในของโครงการ
 เอกสาร หลักฐานอื่น ...........................................................................................................................

๑๘

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โรงเรียนวัดปาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและจิตอาสา จ.เพชรบุรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวัดปาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

คําบรรยายภาพ: นักเรียนโรงเรียนวัดปาประดูเรียนรูจากประสบการณใหมๆ นอกหองเรียน

๑๙
ตอนที่ ๒ การบริหารโครงการ
รายการประเมิน
๑. ดานสภาพแวดลอมของกิจกรรม/โครงการ
๑.๑ กิจกรรม/โครงการสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมายโรงเรียน
๑.๒ กิจกรรม/โครงการสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
๒. ดานความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
๒.๑ ความเหมาะสมของงบประมาณ/วัสดุ อุปกรณ
๒.๒ ความรวมมือ/จํานวนของบุคลากรในการดําเนินงาน
๓. ดานความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ
๓.๑ ความเหมาะสมของระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
๓.๒ วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแตละขั้นตอนสอดคลองกับเปาหมาย
๓.๓ กระบวนการตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง
๔. ดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดกิจกรรม
๔.๑ ปฏิบัติกิจกรรมไดครบถวนตามกําหนด
๔.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ
๔.๓ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
รวม (ผลรวมทุกชอง)

๕
ดีมาก

ระดับคะแนน
๔
๓
๒
๑
ดี ปาน พอใช ปรับ
กลาง
ปรุง












การแปลระดับคะแนนจากขอมูลมาตรประมาณคา
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๕๐ แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๕๐ แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ
คะแนนเฉลี่ย ๐-๑.๔๙ แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ปรับปรุง

สรุปผลการประเมินการบริหารโครงการ
ระดับปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานมีระดับคาเฉลี่ย = ๔.๗ (คะแนนผลรวม ÷๑๐)
คิดเปนรอยละ = ๙๔
ระดับคุณภาพ
 ระดับดีมาก  ระดับดี  ระดับปานกลาง  ระดับพอใช  ระดับปรับปรุง

๒๐

ตอนที่ ๓: ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
๓.๑ ปญหาและอุปสรรค
- ที่พักไมคอยสะอาด มีฝุน
๓.๒ แนวทางในการแกไข
- ไดชี้แจงเจาหนาที่เรียบรอย และใหทําความสะอาดหองพักใหม
ตอนที่ ๔ ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม/งาน ครั้งตอไป
- การจัดโครงการจัดไดดีมาก
- ควรเพิ่มระยะเวลาใหมากขึ้นจะไดรูจักกับเพื่อนหองเรียนพิเศษไดมากขึ้น
- ควรจัดงานในวันหยุดราชการ
- ควรจัดกิจกรรมนันทนาการใหมากขึ้น และใหนักเรียนแสดงออกไดมากขึ้น
- สถานที่จัดกิจกรรมดี
- วิทยากรบรรยายดีมาก ใหความรูไดมาก
- ควรจัดกิจกรรมนี้ตอไปอีกเปนประจําทุกๆป

ลงชื่อ........................................................
(นางรุจิรา ดินโคกสูง)
หัวหนา/ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
๘ / มีนาคม / ๒๕๖๑

