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ผง.5

- ตัวอย่างเอกสาร -

รายงานผลการดําเนินโครงการ......................ปการศึกษา 2559
กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระการเรียนรู.....................
รหัสโครงการ : 0000

ชวงที่ 2 ปงบประมาณ 2558 และ ชวงที่ 1 ปงบประมาณ 2559
(ประจําปการศึกษา 2559)

-รูปภาพ-

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย

2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
รายงานการสรุปโครงการ................................................ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา..................
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย ไดจัดทําเพื่อ.....................................................................................................
........................................................................................................โดยเนนบริหารการปฏิบัติง านมุงสู
มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
โดยคํานึง ถึง มาตรฐาน นโยบายของโรงเรียน ตลอดจนนโยบายของสํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในขอที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
รายงานการสรุปโครงการ................................................ฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีจากการรวมมือของ
คณะกรรมการดําเนินงาน.............................................ประจําปงบประมาณ 2559 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย จึง
ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของ ไว ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2559 จะทํา
ใหก ารดํา เนินงานตางๆ ภายในโรงเรียน เปนไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาใหนักเรียนเปนผูนําที่ดีของสังคม
ตามวิสัยทัศนของโรงเรียนตอไป

ลงชื่อ..........................................................ผูรายงาน
(.........................................................)
หัวหนางาน / กลุมสาระฯ...................................
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ประเมินงาน/โครงการ....................... ประจําป 2559
กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระการเรียนรู........................ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
1. ชื่อโครงการ 0000 : …………………………………............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
สอดคลองกับมาตรฐาน
ดานคูณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ .....................
ดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ .....................
 ดานบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 13
ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ....................
สนองกลยุทธระดับแผนงานขอที่........ ..................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. ผูรับผิดชอบ จํานวน ………………….. คน
1. ....................................
2. ....................................
3. ....................................
4. ....................................
5. ....................................
6. ....................................
7. ....................................
8. ....................................
9. ....................................
10. ....................................
11. ....................................

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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12. ....................................
13. ....................................

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. หลักการและเหตุผล (ตามที่ระบุในโครงการ)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. วัตถุประสงคของการประเมิน (ตามที่ระบุในโครงการ)
4.1 ...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4.2 ...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5. การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช (เขียนเฉพาะที่ตรงกับโครงการของตนเอง สวนหัวขออื่น
ใสเครื่องหมาย - )
พอประมาณ
....................................................................................................
3 หวง
มีเหตุผล
....................................................................................................
มีภูมิคุมกันที่ดี ....................................................................................................
ความรู
....................................................................................................
3 เงื่อนไข
คุณธรรม
....................................................................................................
เศรษฐกิจ
....................................................................................................
สังคม
....................................................................................................
4 มิติ
สิ่งแวดลอม
....................................................................................................
วัฒนธรรม
....................................................................................................
6. ขอบขายการประเมิน
6.1 ลักษณะการประเมิน
การประเมินนี้เพื่อประเมินการดําเนินการของโครงการในชวง เดือน………………… 255…..
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ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
6.2 มาตรฐาน/ตัวบงชี้/ (ตามงาน/โครงการ)
มาตรฐานดาน..........................................................
มาตรฐานที.่ ............ ............................................................................................................................
............................................................................................................................
ตัวบงชี้ที่ .............. ............................................................................................................................
............................................................................................................................
(ระบุใหครบทุกตัวบงชีท้ ี่เกี่ยวของ)
6.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 1. กลุม สาระการเรียนรู................. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย มีแหลง
เรียนรูที่มีประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับดีมาก
คิดเปนรอยละ..........
2. ครูกลุมสาระการเรียนรู. ............. มีความพึงพอใจ มีสวนรวมในการสราง
สังคมแหงการเรียนรู คิดเปนรอยละ..........
7. งบประมาณ ดําเนินงาน/โครงการ จํานวน...................บาท ดังนี้
แหลงเงิน
ไดรับ
ใชไป
คงเหลือ
หมายเหตุ
1. เงินอุดหนุน
7,500
7,500
2. เงินรายได
สถานศึกษา
3. เงินอื่นๆ
รวม
7,500
7,500
จํานวนวัน

ที่ใชดําเนินงาน/โครงการ จํานวน................. วัน

8. วิธีดําเนินการประเมิน
8.1 แหลงขอมูล (เปนอะไร เปนใคร ที่ไหน จํานวนเทาไร)
แบบสอบถามความพึงพอใจ จากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกัตริย
จํานวน.................ชุด
8.2 เครื่องมือหรือวิธีการรวบรวมขอมูล (ใชเครื่องมือ,วิธีการอะไร มีลักษณะอยางใด ตรวจคุณภาพดวย
วิธีการใด)
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แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ประเมินดวยสุมถามเปนรายบุคคล และการสุมทํา
แบบประเมิน โดยแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับการประเมิน ดังนี้
ดีมาก
=
ระดับ 5
ดี
=
ระดับ 4
ปานกลาง
=
ระดับ 3
พอใช
=
ระดับ 2
แกไข
=
ระดับ 1
8.3 การรวบรวมขอมูล (โดยใคร เมื่อไร ทําอยางไร)
เก็บขอมูลจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย เมื่อวันที่….. ……………. พ.ศ. .............
โดยการทําแบบประเมิน
9. เกณฑการประเมิน (ระบุเกณฑที่ใชตัดสินในแตละประเด็นการประเมิน,กําหนดวิธีการวิเคราะหหรือสรุปผลการ
ประเมิน)
9.1 ประเด็นที่ประเมิน คือ
- สถานที่จัดกิจกรรม
- การจัดกิจกรรมการแขงขัน
- การแสดง
- การจัดลําดับพิธีการ
- การจัดกิจกรรมเสริมทักษะตามหองเรียน
9.2 เกณฑแบบประเมิน แบงออกเปน ๕ ระดับการประเมิน ดังนี้
ดีมาก
=
ระดับ 5
ดี
=
ระดับ 4
ปานกลาง
=
ระดับ 3
พอใช
=
ระดับ 2
แกไข
=
ระดับ 1
10. ระยะเวลาดําเนินการหรือปฏิทินการประเมิน
ว/ด/ป
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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พฤษภาคม 255…
พฤภาคม 255……
10 มิถุนายน 255….
16 – 25 มิถุนายน 255….
26 กรกฎาคม 255….
สิงหาคม 255….

ประชุม/วางแผน
เสนอโครงการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
จัดกิจกรรมการแขงขัน
จัดกิจกรรมบริเวณหนาเสาธง
สรุปผล/ประเมินผลโครงการ

คณะครู กลุมสาระฯภาษาไทย
ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะครู กลุมสาระฯภาษาไทย
คณะครู ผูรับผิดชอบ
คณะครู ผูรับผิดชอบ
คณะครู กลุมสาระฯภาษาไทย

11. วิเคราะหผล (สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้/ตัวชี้วัดความสําเร็จ)
11.1 มาตรฐานดาน สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 13

11.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู
ประจําปการศึกษา 2557

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
ตัวบงชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคที่
เกี่ยวของ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนมัธยม
วัดมกุฏกษัตริย มีแหลงเรียนรูที่มีประโยชนตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับดีมาก
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีความพึง
พอใจ มีสวนรวมในการสรางสังคมแหงการ

ผลความสําเร็จ(เปาหมาย
,จํานวน/รอยละ,ระยะเวลา)
ผานรอยละ....... จากจํานวนครู
และนักเรียน ที่ทําแบบประเมิน
กิจกรรม
ผานรอยละ........ จากจํานวนครู
และนักเรียน ชุมชน และตัวแทน
องคกรตางๆ ที่ทําแบบประเมิน
กิจกรรม

ผลความสําเร็จ(เปาหมาย,จํานวน/
รอยละ,ระยะเวลา)
ผานรอยละ 85

ผานรอยละ 85
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เรียนรู
12. สรุปผลการดําเนินงาน (สรุปตามจุดประสงคของโครงการ)
กิจกรรมวันสุนทรภู แบงกิจกรรมออกเปน 3 คือ
1. กิจกรรมจัดนิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภูและผลงานการจัดกิจกรรมการแขงขันที่ไดรับ
รางวัล
2. กิจกรรมการแขงขัน ตั้งแตวันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2557มีกิจกรรมการแขงขัน จํานวน 5 รายการ
ดังตอไปนี้
2.1 การแขงขันการอานทํานองเสนาะ
2.2 การแขงขันคัดลายมือ
2.3 การแขงขันการวาดภาพจากจินตนาการตามความคิดสรางสรรคในวรรณกรรมสุนทรภู
2.4 การแขงขันเลานิทาน
2.5 การแขงขันแตงคําประพันธ
3. กิจกรรมหนาเสาธง เปนกิจกรรมสดุดีสุนทรภู จัดการแสดง ละมอบรางวัลใหกับนักเรียนที่ไดรับรางวัล
จากการแขงขันในรายการตางๆ
13. ความคาดหวังและประโยชนที่จะไดรับ
ไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาไทย ที่นักเรียนควรทราบคุณคา และเกียรติประวัติของสุนทรภู ผูที่
ไดรับการยกยองใหเปนกวีเอกของโลกทานหนึ่ง จากการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญและกิจกรรมฐานการแขงขัน
และเกิดทักษะการเรียนในรายวิชาภาษาไทย ทั้ง ๕ สาระ คือ การอาน การเขียน การฟง ดู พูด หลักการใชภาษา
และวรรณคดีวรรณกรรม เปนกิจกรรมที่สมควรใหจัดขึ้นทุกป เพื่อใหนักเรียนไดรับประโยชนตางๆที่กลาวมาแลว
ขางตน
14. ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ
14.1 ปญหาอุปสรรค
สถานที่จัดกิจกรรม เปนสถานที่กลางแจง ตองคํานึงถึงสภาพอากาศในการจัดกิจกรรม จึงทําใหนักเรียน
บางสวนไมสนใจเขารวมกิจกรรม
14.2 ขอเสนอแนะ
1. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพรอมหากมีเหตุการณที่จะเปนอุปสรรคตอการจัด
กิจกรรม เชน ฝนตก เปนตน
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2. ควรมีกิจกรรมการแขงขันที่สรางสรรค แปลกใหม เพื่อดึงดูดความสนใจของนกเรียน ใหเขารมกิจกรรม
มากยิ่งขึ้น
15. ภาพประกอบการดําเนินงาน/โครงการ ( ไมเกิน 6 ภาพ พรอมแนบไฟล JPG Image มาดวย )
16. ภาคผนวก (ถามีเชน คําสั่ง / หนังสือราชการ บันทึกขอความที่เกี่ยวของ เปนตน )
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ชวงที่ ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ กลุมบริหารงาน วิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
กลุมสาระการเรียนรู/กลุมงาน/งาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
.
เริม่ ดําเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๕... สิ้นสุดการดําเนินงาน มิถุนายน ๒๕๕...
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาบรรยากาศ
ทางวิชาการ (วันสุนทรภู)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

๑. กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โรงเรียน
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย มี
แหลงเรียนรูที่มี
ประโยชนตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยู
ในระดับดีมาก

ระดับดีมาก
(รอยละ85)

๒. ครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย มี
ความพึงพอใจ มีสวน
รวมในการสรางสังคม
แหงการเรียนรู
..................................................
(................................................) ผูรายงาน
ตําแหนง หัวหนากลุมสาระฯ/งาน

ประเภทงบประมาณ
 อุดหนุน
จํานวน
 รายไดสถานศึกษา
 เงินอื่นๆ
ดําเนินงาน
ลงทุน
คนทํางาน วันทํางาน

๑๓

๖๐

ผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑระดับคุณภาพ

ขอคนพบ/ปญหา/ขอเสนอแนะ

ผลที่คาดหวัง

ขอคนพบ

เกิดความสามัคคีในการทํางาน
เปนหมูคณะ
การปฏิบัติ
จุดพัฒนา/ปญหา
 ปฏิบัติ  ไมปฏิบัติ นักเรียนมีความสามรถดานการ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
เขียน จํานวนมาก ควรพัฒนาใน
................................................ ระดับตอไป
ดี

ระดับดีมาก
(รอยละ85)

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

ผลที่ไดจริง
ดีมาก

..................................................
...................................................
(................................................)
(นายธีระยุทธ ชินสมบูรณ)
รองผูอํานวยการ กลุมบริหาร............ หัวหนางานนโยบายและแผนฯ

ขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดเตรียมสถานที่
สํารอง เมื่อมีเหตุจําเปน

....................................................
(นายกรวิทย เลิศศิรโิ ชติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย

๑๒

ภาคผนวก

๑๓

ภาคผนวก 1
รูปภาพ พรอมอธิบายใตภาพ

๑๔

ภาคผนวก 2
คําสั่งแตงตั้ง/หนังสือราชการ
/บันทึกขอความทีเ่ กี่ยวของ

