
รายงานผลการประเมนิแผนงานโครงการ ภาคเรียนที่ 2/2562 
  

ผลการประเมินงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ที ่ ด้าน จำนวน 
คิดเป็นร้อย

ละ 
หมายเหตุ 

๑ ทรัพยาการ    
งบประมาณ เพียงพอ 64 87.67  

ไม่เพียงพอ 9 12.33  
รวม 73 ๑๐๐.๐๐  

คน เพียงพอ 70 95.89  
ไม่เพียงพอ 3 4.11  
รวม 73 ๑๐๐.๐๐  

วัสดุ-อุปกรณ์ เพียงพอ 70 95.89  
ไม่เพียงพอ 3 4.11  
รวม 73 ๑๐๐.๐๐  

อาคารสถานที่ เหมาะสม 73 100.00  
ไม่เหมาะสม 0 0.00  
รวม 73 ๑๐๐.๐๐  

๒ กระบวนการ    

กิจกรรมการ
ดำเนินการ 

ครบ 70 95.89  
ไม่ครบ 3 4.11  
รวม 73 ๑๐๐.๐๐  

ระยะเวลา ตามกำหนด 69 94.52  
ส่วนใหญ่ 1 1.37  
ช้ากว่ากำหนด 3 4.11  
รวม 73 ๑๐๐.๐๐  

๓ สรุปผลการประเมิน    

 ต่ำกว่าเป้าหมาย 7 9.59  
ตรงตามเป้าหมาย 64 87.67  
สูงกว่าเป้าหมาย 2 2.74  
รวม 73 ๑๐๐.๐๐  

 



• สรุปผลการประเมินในภาพรวมงาน/โครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
ในปีการศึกษา ๒๕๖2 มีจำนวน งาน/โครงการ ทั้งหมดจำนวน 73 โครงการ ซึ่งแบ่งตามกลุ่ม

บริหารงาน ดังนี้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ จำนวน 43 โครงการ กลุ่มบริหารบุคคล จำนวน ๓ โครงการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณ จำนวน 9  โครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 8  โครงการ กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน จำนวน 10 โครงการ มีจำนวนงาน/โครงการที่ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุสูงกว่าเป้าหมายของ
โครงการจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 จำนวนงาน/โครงการที่ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการจำนวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.67 มีจำนวนงาน/โครงการที่ดำเนินงานไม่
สำเร็จและไม่บรรลุตามเป้าหมายของโครงการจำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.59  

๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการ จำนวน ๔๓ โครงการ  

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา 
อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ 

คง 
เหลือ 

ต่ำ
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

๑ พัฒนาบริหารกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

7,463 7,463 0 / 
 

 
  

๒ พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

13,714 13,714 0  /  
  

๓ พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็น
เลิศกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

46,740 34,677 12,063 /    ทางโรงเรียนควร
ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีการแข่งขันนอก
เขตพื้นท่ีเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนและเพื่อ
ช่ือเสียงของ
โรงเรียน 

๔ การจัดกิจกรรมเรียนรู้กลุม่สาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

39,426 39,426 0  /  
  

๕ ส่งเสริมเสริมสรา้งความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตรส์ำหรับนักเรยีน 

100,800 94,595 6,205  /  
  

๖ การบริหารกลุม่สาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

12,737 12,737 0  /  
  

๗ พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพละศึกษา 

68,470 68,470 0  /  
 



ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา 
อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ 

คง 
เหลือ 

ต่ำ
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

๘ 
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ กลุม่
สาระสุขศึกษาพละศึกษา 

27,049 27,049 0  /   ครูผู้รับผิดชอบ
เคร่งครดัในระบบท่ี
จัดทำขึ้น 

๙ 
บริหารจดัการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พละศึกษา 

2,262 2,262 0  /  เพิ่มงบประมาณให้
เพียงพอต่อการ
บริหารตลอดปี
การศึกษา 

๑๐ บริหารสำนักงานกลุม่สาระศลิปะ 5,865 5,865 0  /   ปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ตให้มี
ความเสถยีรมากขึ้น 

๑๑ พัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุม่สาระ
ศิลปะ 

53,763 52,548 1,215  /   ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณให้
มากกว่าน้ี 

๑๒ พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็น
เลิศ กลุม่สาระภาษาไทย 

37,722 36,522 1,200  /  
  

๑๓ บริหารจดัการกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

12,900 12,900 0  /  เนื่องจากกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทยเป็นศูนย์
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจังหวดั
ลำพูน ดังนั้นจึงควร
มีการพัฒนาห้อง
ศูนย์ฯ เพื่อ
เหมาะสมกับการ
ดำเนินงานในฐานะ
ศูนย์ฯ เช่น 
ปรับปรุงโตะ๊ ติด
เครื่องปรับอากาศ 

๑๔ พัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุม่สาระ
ภาษาไทย 

17,462 17,332 130  /  เนื่องจากกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทยเป็นกลุ่ม
สาระฯที่ได้รับ



ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา 
อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ 

คง 
เหลือ 

ต่ำ
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

งบประมาณอย่าง
จำกัดอยู่แล้ว ฉะนั้น
ในปีการศึกษาต่อไป
ไม่ควรมีการปรับลด
งบประมาณ ควรจะ
ไปปรับลด
งบประมาณในส่วน
อื่น 

๑5 บริหารกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

12,136 12,136 0  /  เนื่องจากกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคม 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นศูนย์
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจังหวดั
ลำพูน ดังนั้นจึงควร
มีการพัฒนาห้อง
ศูนย์ฯ เพื่อ
เหมาะสมกับการ
ดำเนินงานในฐานะ
ศูนย์ฯ เช่น 
ปรับปรุงโตะ๊ ติด
เครื่องปรับอากาศ 

๑6 การจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3,955 3,955 0  /  ควรมีการส่งเสริม
การเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมอื่น ๆ ให้
มากกว่าน้ี 

๑7 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

37,510 37,510 0  /  งานสืบสานยีเ่ป็ง
ควรมีการบรูณการ
กับกลุ่มสาระฯอื่น ๆ 
เพื่อให้คงประเพณีที่
ดีงามต่อไป 



ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา 
อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ 

คง 
เหลือ 

ต่ำ
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

๑8 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ กลุม่
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

42,576 38,111 4,465  /  

  
19 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน กลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
31,000 20,240 10,760  /  

  
20 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

9,036 9,036 0  /  

  
21 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็น

เลิศกลุ่มสาระภาษาต่าง ประเทศ 
32,015 28,404 3,611  /  

  
22 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
2,592 1,573 1,019  /  

  
23 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
10,481 6,281 4,200  /  

  
24 บริหารจดัการกลุ่มงานวิชาการ 1,243,636 1,043,636 200,000  /  ควรจัดเก็บเอกสาร

แยกเป็นหมวดหมู ่
๒5 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 486,490 512,990 -26,500  /  ควรให้เวลาในการ

เตรียมภาระงาน
มากขึ้น 

26 พัฒนาศักยภาพการจดัการเรียนรู ้ 81,120 81,120 0  /  ควรมีการพัฒนา
บุคลากรที่
หลากหลาย และให้
เวลาในการปฏิบัติ
ภาระงานมากข้ึน 

๒7 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐาน 
สากล(ด้วยวิชาการ)เงินเรยีนฟรี 
๑๕ ปี 

389,220 442,941 -53,721  /  ควรมีการจน
กำหนดแหล่งเรียนรู้
ในแต่ละระดับช้ันใน
ชัดเจน 

28 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ 170,800 155,540 15,260  /    
29 นิเทศการศึกษา 1,855 1,855 0  /   ควรมีการกำหนด

แผนการนิเทศ 



ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา 
อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ 

คง 
เหลือ 

ต่ำ
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

กำกับ ติดตามให้
ชัดเจน 

30 พัฒนางานวัดผล 18,213 10,450 7,763  /  พัฒนาแบบทดสอบ
ให้ตรงตามตัวช้ีวัด
ตามมาตรฐานสากล 

31 พัฒนางานทะเบียน 30,387 30,387 0  /  กระตุ้นให้นักเรียน
ติดต่อฝ่ายโสตฯ
สำหรับถ่ายรูปเพื่อ
ทำบัตร 

32 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,060 5,060 0  /    
33 งานแนะแนว 2,555 1,704 851  /    
34 งานประกันคุณภาพการศึกษา 6,475 6,475 0  /   ควรมีการติดตาม 

นิเทศการ
ดำเนินงานของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จาก
ฝ่ายบรหิารอย่าง
สม่ำเสมอ มีปฏิทิน
ดำเนินการที่ชัดเจน 
และมีการ
ดำเนินการจัดทำ
มาตรฐานการศึกษา 
ควรจัดทำ ทบทวน 
ปรับปรุงทุกปี
การศึกษา เพื่อ
สนองจุดเน้น และ
จุดที่ควรพัฒนาและ
มีความชัดเจนใน
การนำไปใช้ 

35 พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้ 70,458 65,618 4,840  /    
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 188,454 188,454 0  /   จัดสรรงบประมาณ

ให้เพียงพอกับ
กิจกรรม การจัด



ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา 
อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ 

คง 
เหลือ 

ต่ำ
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

ตารางการเข้าค่าย
พักแรมไมค่วรให้
ตรงกับกิจกรรมอื่น 
ๆ ของทางโรงเรียน 
หรือหน่วยงานต่าง 
ๆ เพราะจะทำให้บุ
ลากรลดลง ทำให้
เกิดปัญหาการจดั
ระบบงาน 

37 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (เงินรายได้) 

483,600 405,080 78,520  /  
  

38 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (เงินเรียนฟรี) 

237,480 186,785 50,695  /  
  

39 ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 1,495 1,495 0    ควรมีการปรับปรุง
ห้องศูนย์อนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อให้บรรยากาศ
ในห้องเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

40 ธีรกานท์รักถิ่นเกิด 3,000 0 3,000 /     
41 ศูนย์ขยายผลตามแนว

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
7,000 7,000 0  /  

  
42 พัฒนางานวิจัยและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
2,344 2,344 0  /    

43 งานธนาคารโรงเรียน 2,585 2,585 0 /    

 
 
 
 
 
 
 



๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๓ โครงการ  

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา 
อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 

ได้รับ ใช้ คงเหลือ 
ต่ำ
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

 

๑ พัฒนาประสิทธิภาพบริหารงาน
บุคคล 

2,638,339 2,083,972 554,367  /   

๒ งานประชาสัมพันธ์ 40,343 30,283 10,060  /   
๓ สารบรรณ 42,328 42,328 0  /   

 
๓. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ  

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา 
อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ คงเหลือ 

ต่ำ
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

๑ นโยบายและแผน 45,558 13,000 32,558  /   
๒ ควบคุมภายใน 2,855 2,855 0  /   
๓ พัฒนางานการเงิน 9,380 9,380 0  /   
๔ เอกสารสิ่งพิมพ์ 196,700 167,227 29,473  /   
๕ พัฒนาระบบและข้อมูล

สารสนเทศ 
7,885 7,885 0  /   

๖ พัฒนางานพัสด ุ 12,733 12,473 0  /  งานพัสดุได้พิมพ์
เอกสารขอ
อนุมัติโครงการ
จากโปรแกรม 
ทำให้หมึกพิมพ์
และกระดาษไม่
เพียงพอ 

๗ ค่าซ่อมแซมกลาง 70,000 70,000 0.00  /  ควรส่งเสริมให้
บุคลากรมี
ความรู้เบื้องต้น
ในการซ่อมแซม
วัสดุครภุัณฑ์บาง
ประเภท เพ่ือ
เป็นการ
บำรุงรักษา ให้



ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา 
อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ คงเหลือ 

ต่ำ
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

สามารถใช้งาน
ได้นานยิ่งข้ึน
และเป็นการช่วย
ลดงบประมาณ
ในการซ่อมแซม 

8 โรงเรียนสุจริต 8,625 0 8,625 /    
9 ค่าสาธารณูปโภค 795,000 761,881.99 33,118.01  /   

   
๔. กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๐ โครงการ  

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค/    
ข้อเสนอแนะ 

ได้รับ ใช้ คงเหลือ 
ต่ำ
กว่า 

ตร
ง 

สูง
กว่า 

 

๑ งานอาคารสถานท่ี 278,200 500,125.
89 

๐   / งบประมาณไม่
เพียงพอ 

๒ งานสาธารณูปโภค(ประปา
และไฟฟ้า) 

45,000 44,945 55  /  อาคาร วัสดุ
บางอย่างชำรุดตาม
การใช้งาน 
งบประมาณไม่
เพียงพอ  
 

๓ สารสนเทศบรหิารทั่วไป 1,174 1,174 0  /   
4 งานยานพาหนะ 238,000 222,690 15,310.07  /  การขออนุญาตใช้

ยานพาหนะของ
บุคลากรไม่มเีอกสาร
ที่เกี่ยวข้องแนบ  
คนขับรถไมเ่พียงพอ
ในการให้บริการ 

5 งานโภชนาการ 37,936 37,936 0  /    
6 งานอนามัยโรงเรียน 3,023 2,107 916  /   จุดตั้งของห้อง

พยาบาลควรอยู่ชั้น



ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค/    
ข้อเสนอแนะ 

ได้รับ ใช้ คงเหลือ 
ต่ำ
กว่า 

ตร
ง 

สูง
กว่า 

 

ล่างเพื่อสะดวกต่อผู้
ขอใช้บริการและการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

7 งานความสะอาด 37,780 37,780 0  /  ควรเพิ่มงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ 
ควรมีการปลูกฝัง
การทิ้งขยะของ
นักเรียน 

8 งานโสตทัศนศึกษา 123,325 123,325 0  /   

 
๕)  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จำนวน 10 โครงการ  

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา 
อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ คงเหลือ 

ต่ำ
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

๑ ส่งเสริมระเบียบวินัย 4,100 0 4,100  /  ควรเพิ่มกิจกรรมที่
จะช่วยแก้ไข
พฤติกรรมทีไ่ม่พึง
ประสงค์ของ
นักเรียนให้มากและ
หลากหลายรูปแบบ 

2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 34,900 34,260 640  /   
3 ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 43,221 42,455 -766  /   
4 จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศ

นักเรียน 
๑๐,๐๒๗ ๙,๙๔๕ ๘๒  /   

5 สภานักเรียน 68,595 50,000 18,595  /  บางกิจกรรมควรมี
การปรับเพิม่หรือลด
ตามความเหมาะสม
กิจกรรมไหนท่ีไม่
ค่อยได้มีการพัฒนา



ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปผลการ
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

ปัญหา 
อุปสรรค/    

ข้อเสนอแนะ 
ได้รับ ใช้ คงเหลือ 

ต่ำ
กว่า 

ตรง 
สูง
กว่า 

ก็ควรจะหากิจกรรม
อื่นมาเสริม 

6 กลุ่มส ี 8,284 8,284 0    งบประมาณไม่
เพียงพอ 

7 ทูบีนัมเบอร์วัน 252,210 224,810 27,400  /   
8 โรงเรียนสีขาว 1,200 1200 0  /   
9 พัฒนาสถานีตำรวจจำลองใน

โรงเรียน 

6,000 6,000 0 

 /  ขยายเครือข่าย
นักเรียนจิตอาสา
เพ่ือมาปฏิบัติ
หน้าที่ตำรวจ
จำลองใน
สถานศึกษา , มี
การกำหนด
ปฏิทินให้ทราบ
ล่วงหน้า ถ้ามี
ภาระงาน
สามารถแลก
สับเปลี่ยนได้ 
 

10 ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา ๗,๔๘๐ ๗,๔๘๐ ๐  /   

 
 


