
 
 
 
 

 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างก าลังใจ ในวาระวันส าคัญ 
 
 



                                          บนัทึกข้อความ  
ส่วนราชการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  
ท่ี วันท่ี 30 มีนาคม 2562 
เร่ือง รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ฯ  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  
             ข้าพเจ้า นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง ต าแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างก าลังใจ ในวาระวันส าคัญ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีระยะเวลา
การด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2562 
            บัดนี้ โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างก าลังใจ ในวาระวันส าคัญ 
ได้ด าเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันาบุคลากรเพื่อสร้างก าลังใจ 
ในวาระวันส าคัญ ตามแบบรายงานการด าเนินงานโครงการ เอกสารตามดังแนบ  
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
      (ลงช่ือ)..........................................ผู้รายงาน  
                              ( นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง  )  
ความคิดเห็นของหัวหน้างาน................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
                                                                     ลงช่ือ  
                                                                    (                                                  )  
                                                                หัวหน้างาน..............................................  
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
                                                                     ลงช่ือ  
                                                                             (นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร)  
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  



                                                       ค าน า  
 รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างก าลังใจ ในวาระวันส าคัญ จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพ การด าเนินงานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้
รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผล
ความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียน มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  
 
 
 

       กลุ่มงานบริหารบุคคล 



โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
แบบรายงานการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างก าลังใจ ในวาระวันส าคัญ 
งาน/กิจกรรม พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างก าลังใจ ในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิด 

งาน/กิจกรรมตามแผน งาน/กิจกรรมเพิม่เติม  
ระยะเวลาในการด าเนินการ เริ่ม พฤษภาคม 2562 ส้ินสุด มีนาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง  สรุปรายงานเมื่อ มีนาคม 2563 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงใน หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีก าหนด  
1. การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยังไมไ่ด้ด าเนินการ  
2. ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ  
สูงกว่าเป้าหมาย ( ร้อยละ 100 )   เท่ากับเป้าหมาย ( ร้อยละ .......)  
ต่ ากว่าเป้าหมาย ( ร้อยละ………………….)  
3. ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ  
สูงกว่าเป้าหมาย ( ระบุเหตุผล) บุคลากรทุกคน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
    เท่ากับเป้าหมาย  
ต่ ากว่าเป้าหมาย( ระบุเหตุผล)………………………………………………..………............................. 
4. จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด  
มากเกินไป  เหมาะสมดี ยังต้องปรับปรุง  
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการด าเนินการ  
ได้รับความร่วมมือดีมาก ได้รับความร่วมมือพอควร ได้รับความร่วมมอืน้อย  
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม  
ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง  
7. สถานท่ีใช้ในการดาเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด  
มาก ปานกลาง น้อย  
8. ระยะเวลาในการดาเนินการ  
ตามท่ีระบุไว้ในแผน เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน  
9. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง (ระบ)ุ  
สูงกว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย  
10. เครื่องมือประเมินความส าเร็จของงาน (แนบเอกสาร)  
แบบประเมินผล แบบสังเกต ผลการประชุมสรุปงาน  
11. ปัญหาและอุปสรรค  



กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา  
ขาดการประสานงานระหว่างคณะดาเนินการหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทางานขัดข้อง /ท างานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ งาน /โครงการไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด
เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………………  
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการ ขัดข้องท าให้การเบิกจ่าย ล่าช้าหรือ
เบิกไม่ได้  
อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………… 
12. ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
 -   
13. โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด าเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการแล้ว ควรด าเนินกิจกรรม/งาน /โครงการนี้ในปีการศกึษาต่อไป
หรือไม ่อย่างไร  
 โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างก าลังใจ ในวาระวันส าคัญ  เป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างก าลังใจและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน  และเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของเพื่อนครูร่วมองค์กร  ซึ่งเมื่อ พิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการแล้ว ควรด าเนินกิจกรรม/งาน /โครงการนี้ในปีการศึกษาต่อไป                                 
 
                                    ลงช่ือ………………………………………………………ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน 
                                                ( นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง )  



แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน / โครงการ 
ชื่องาน / โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างก าลังใจ ในวาระวันส าคัญ  

กลุ่มงานบริหารบุคคล 
คาช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย () ตามรายการท่ีเป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 50  
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ประเมินผลอยู่ในระดับรอ้ยละ 50 -59  
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ประเมินผลอยู่ในระดับร้อยละ 60 -69  
ระดับ 4 หมายถึง ดี ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 70 - 79  
ระดับ 5 หมายถึง ดีเย่ียม ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้  
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ  
1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการ
ด าเนินการจริง  
1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงาน /โครงการ  
1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/
โครงการ  
1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินงาน/ 
โครงการ  

 

   

 




 


 
 

 




 




 


 


 
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตาม
กระบวนการ  
2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ
ด าเนินโครงการ  
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและข้ันตอนวิธีการ
ด าเนินโครงการ  
2.3 ข้ันตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถ
ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้
ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ  
2.4 ข้ันตอนและวิธีการด าเนินโครงการมีการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

 

    
 
 




 
 
 
 
 





 
 
 





 






 
 
 



รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน  
3.1 ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงคท่ี์
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  
3.2 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิง
คุณภาพท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  
3.3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิง
ปริมาณท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  

 

    
 
 



 
 
 
 
 
 

รวม    59  

ค่าเฉลี่ย    4.91  

 
 สรุปผลการประเมินโดยเฉล่ีย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 )  
 * ถ้าคะแนนเฉล่ียต่ังแต่ 4  ขึ้นไป แสดงว่าการดาเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ  
 การด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ  การด าเนินงานควรปรับปรุง 
 
 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  - 
  สรุปค่าใช้จ่าย  
 งบประมาณท่ีได้รับ 20,000 บาท  
 ใช้ไป 6,295  บาท  
 คงเหลือ 13,705 บาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ที วัตถุประสงค์ของ โครงการ / กิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1  เพื่อเป็นการสร้างก าลังให้ในการปฏิบัติงานให้แก่

คณะครูโดยการมอบของท่ีระลึกให้ในโอกาสส าคัญ
ต่าง  ๆ

 
 

 คณะครู บุคลากรของโรงเรียน

มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์มี
ก าลังให้ในการปฏิบัติงานและ
ได้รับของขวัญวนัเกิดทุกคน 

2 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 

 
 

 คณะครู บุคลากรของโรงเรียน
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
มีความสามัคคีกัน 
 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
ที วัตถุประสงค์ของ โครงการ / กิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์และ  ร้อย
ละ 90   มีก าลังใจและพร้อมปฏิบัติงานเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 
 

 ข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์และ  ร้อยละ 
100   มีก าลังใจและพร้อม
ปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพ 

2 ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์สามารถ
ค้นพบเทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน และการ
เสริมแรงทางบวกมากให้กับเพื่อนครูในองค์กร 
เพื่อการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิผล  บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน
ท่ีก าหนด  

 


 ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง
อุปถัมภร์้อยละ 100 มีทักษะ
และสามารถค้นพบเทคนิควิธีใน
การปฏิบัติงาน และการเสริมแรง
ทางบวกมากให้กับเพื่อนครูใน
องค์กร 

 
                               
 
                                     ลงช่ือ…………………………………………ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน  
                                             ( นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง ) 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างก าลังใจ ในวาระวันส าคัญ 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


