
บันทึกข(อความ 

 

ส#วนราชการ       โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธA 

ที่   ....................                              วันที ่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

เรื่อง   รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพคร ู ปNงบประมาณ 2563 

เรียน   ผูPอำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

  ด"วยนางสาวอุมาวสี  เสรีพรพงศ2 ตำแหน7งครู ได"รับอนุมัติให"ดำเนิน กิจกรรมกิจกรรมเพ่ิมพูนศักยภาพครู   ใน

ปDงบประมาณ 2563  ได"รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 60,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือให"ครูและบุคลากรทุกคนได"รับการ

พัฒนาให"มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต"องการของครูและสถานศึกษา และเพ่ือส7งเสริมให"ครูทุกคนเข"ารับการ

อบรมในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรมีลักษณะโครงการเปXน  þ โครงการต7อเน่ือง  o โครงการใหม7 ได"จัดกิจกรรม

กิจกรรมเพ่ิมพูนศักยภาพครู  ต้ังแต7วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 ณ.โรงเรียนชัย

เกษมวิทยา  

  การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได"รับความร7วมมือจากบุคลากรภายในโรงเรียนชัยเกษมวิทยา และนักเรียนเปXน

อย7างดี  บัดน้ีการดำเนินงานได"เสร็จส้ินแล"ว  ขอรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลผลกิจกรรมเพ่ิมพูนศักยภาพครู 

ดังน้ี 

1. ความสำเร็จของกิจกรรม คิดเปXนร"อยละ 95 

2. ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม þ บรรลุวัตถุประสงค2  คิดเปXนร"อยละ 100 

3. ผลการดำเนินงาน  þ บรรลุเป̀าหมายท่ีต้ังไว" คิดเปXนร"อยละ 100   

ผลการประเมินกิจกรรม  อยู7ในระดับ  o ยอดเย่ียม   þ  ดีเลิศ      o ดี      

o พอใช"   o กำลังพัฒนา 

4. ผลการนิเทศกิจกรรม  อยู7ในระดับ  o  ดีมาก   þ  ดี      o  พอใช"     

5. ผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 ตัวช้ีวัด 2.4 

6. ปcญหาในการดำเนินงาน  สรุปได"ดังน้ี

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

ข"อเสนอแนะในการดำเนินงาน  สรุปได"ดังน้ี

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

รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบมาน้ี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบพิจารณา  

     (ลงช่ือ)     

               (นางสาวอุมาวสี  เสรีพรพงศ2) 

                        ตำแหน7งครู 



ก 

 

คำนำ 

 
  การปฏิรูปการเรียนรูPตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห#งชาติ  พุทธศักราช  2542  กำหนดใหP

สถานศึกษาทุกแห#งมีหนPาที่ตPองพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา  และการดำเนินงานโครงการต#าง ๆ เพื่อเป\น

การรองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  และเพื่อเป\นการตรวจสอบว#าการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคA

ตามเป^าหมายที่กำหนดไวPหรือไม# ผูPรับผิดชอบกิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพครู  จึงไดPดำเนินการสรุปและประเมินผล

โครงการต#าง ๆ  เพื่อจะไดPนำขPอมูลที่ไดPไปใชPประโยชนAในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปNงบประมาณ  2564  ต#อไป 

  ทPายนี้  ผูPรับผิดชอบกิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพครู  ขอขอบคุณคณะครูทุกท#านในโรงเรียนที่มีส#วน

ร#วมในการสรุปและประเมินผลโครงการในครั้งนี้  และหวังว#าเอกสารเล#มนี้จะไดPนำไปใชPประโยชนAเพื่อพัฒนา

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย#างแทPจริง 

 

 

                                                                    ผูPจัดทำ 

                                                                   นางสาวอุมาวสี  เสรีพรพงศA 
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สารบัญ  

 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

แบบสรุป/รายงานผลเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 1 

แบบรายงานผลการดำเนินการ 1 

แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 4 

บันทึกนิเทศโครงการ 6 

ภาคผนวก ค 
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แบบสรุป/รายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

ของ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 

ปAงบประมาณ  2563 

กิจกรรมเพ่ิมพูนศักยภาพครู   

 

1. การสรุปผลการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมท่ีกำหนดในโครงการ 
ผลการปฏิบัติ รUอยละของการ     

ปฏิบัติงาน ไดU ไมWไดU 

1. แต7งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ü  100 

2. ประชุมผู"เก่ียวข"อง ü  90 

3. ดำเนินการกิจกรรม ดังน้ี     

กิจกรรม 1 สนับสนุนให"ครูเข"ารับการพัฒนาตนเองตาม

ความจำเปXน และความสนใจ ตามท่ีสถานศึกษา และ

หน7วยงานภายนอกจัด 

ü  100 

กิจกรรม 2 ส7งเสริมให"ครูเข"ารับการอบรมในโครงการพัฒนา

ครูรูปแบบครบวงจร ออนไลน2 

ü  80 

4. กำกับกับติดตามประเมินผล ü  100 

5. การรายงานการดำเนินงาน ü  100 

สรุป 95 
 

 

2. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค[ 

ท่ี วัตถุประสงค[ของ โครงการ / กิจกรรม 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไมWบรรลุ 

1 เพ่ือให"ครูและบุคลากรทุกคนได"รับการพัฒนาให"มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต"องการของครูและ

สถานศึกษา 

ü   

2 เพ่ือส7งเสริมให"ครูทุกคนเข"ารับการอบรมในโครงการ

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

ü   

สรุป (จำนวนขUอ) 2 

รUอยละ 100 
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   3.  สรุปผลการดำเนินงานตามเป̀าหมาย 

ท่ี เป̀าหมาย / ตัวช้ีวัดของ โครงการ / กิจกรรม 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไมWบรรลุ 

เป=าหมายเชิงปริมาณ      

1 ครูเข"าร7วมโครงการไม7น"อยกว7า 24 คน คิดเปXนร"อยละ 

100 ของกลุ7มเป̀าหมาย   
ü  ครูมีความสนใจเข"า

ร7วมกิจกรรมในการ

พัฒนาคนเองดี 

เป=าหมายเชิงคุณภาพ    

1 ครูร"อยละ 100 เข"ารับการพัฒนาตามความจำเปXน และ

ความสนใจ ตามท่ีสถานศึกษา และหน7วยงานภายนอก

จัด อย7างน"อย 20 ช่ัวโมงต7อปDการศึกษา 

ü  ครูเข"ารับการ

พัฒนาตนเองตาม

ความจำเปXน และ

สนใจ 

2 ครูร"อยละ 100 เข"ารับการอบรมในโครงการพัฒนาครู

รูปแบบครบวงจร 
ü  ครูเข"ารับการอบรม

ในโครงการพัฒนา

ครูรูปแบบครบ

วงจร ออนไลน2 

3 ครูร"อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร7วมกิจกรรมระดับ

ดีเลิศข้ึนไป 
ü  ครู มีความพึงพอใจ

ในการร7วมกิจกรรม

ระดับดีเลิศข้ึนไป 

สรุป (จำนวนขUอ) 4 

รUอยละ 100 

 

4. งบประมาณรายรับและคWาใชUจWาย 
 

ประเภทเงิน งบประมาณตาม

แผน 

งบประมาณท่ีจWาย

จริง 

คงเหลือ 

เงินอุดหนุนรายหัว 40,000 40,000 14,510 

เงินบำรุงการศึกษา    

เงินเรียนฟรี  15  ปD - - - 

เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) เงินรายได"สถานศึกษา   - - - 

รวม 40,000 40,000 14,510 
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5.  ปdญหา /อุปสรรค 

เน่ืองจากปDการศึกษา 2563 เกิดโรคระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให"ครูไม7สามารถเข"ารับการอบรม พัฒนาตนเองได"ตามความ

จำเปXนและต"องการเท7าท่ีควร แต7ยังสามารถเข"ารับการอบรมออนไลน2ได"บางหัวข"อ ซ่ึงอาจยังไม7เพียงพอต7อความจำเปXน และ

ต"องการของครูแต7ละคน 

 

    6.   ขUอเสนอแนะ/ แนวทางแกUไข 

สำรวจความต"องการของครูแต7ละคน และจัดหาการจัดอบรมท่ีตรงกับความจำเปXนและต"องการของครูแต7ละคน 

 

 

   ลงช่ือ ผู"รับผิดชอบกิจกรรม 

(นางสาวอุมาวสี  เสรีพรพงศ2) 

 

  ความเห็นของหัวหนUาสถานศึกษา 

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

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

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

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

 

ลงช่ือ            

         (นางสาวมัฑนีย2  ศรีนาค) 

                ผู"อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบประเมินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ปAงบประมาณ   2563 
 

กิจกรรม เพ่ิมพูนศักยภาพครู   

คำช้ีแจง   โปรดใส7เคร่ืองหมาย ( / ) ตามรายการท่ีเปXนจริงหรือเห็นว7าเหมาะสม 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. ดUานทรัพยากรท่ีใชU      

   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ ü     

   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง  ü    

   1.3  ความร7วมมือของบุคลากร ผู"เก่ียวข"องในการปฏิบัติงาน /โครงการ  ü    

   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ2เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ ü     

   1.5  ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช"ในการดำเนินงาน/ โครงการ ü     

2. ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ      

   2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการดำเนินโครงการ ü     

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและข้ันตอนวิธีการดำเนินโครงการ ü     

   2.3 ข้ันตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการสามารถส7งผลให"ผู"เข"าร7วม

โครงการมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค2 ได"ตามวัตถุประสงค2 และ เป̀าหมายเชิง

คุณภาพ 

ü     

   2.4 ข้ันตอนและวิธีการดำเนินโครงการมีการส7งเสริมการมีส7วนร7วมระหว7าง 

ผู"รับผิดชอบโครงการ / ผู"เข"าร7วมโครงการ / ผู"มีส7วนเก่ียวข"อง 

 ü    

3. ประเมินผลการดำเนินงาน      

    3.1  ผลการดำเนินงานเปXนไปตามวัตถุประสงค[ท่ีกำหนดไว"มากน"อย

เพียงใด 

ü     

    3.2  ผลการดำเนินงานเปXนไปตามเป̀าหมายเชิงคุณภาพท่ีกำหนดไว"มาก

น"อยเพียงใด 

ü     

    3.3  ผลการดำเนินงานเปXนไปตามเป̀าหมายเชิงปริมาณท่ีกำหนดไว"มาก

น"อยเพียงใด 

ü     

รวม      

คWาเฉล่ีย ( ผลรวมทุกช7องหารด"วย 12 )   4.75 

ระดับ ดีเลิศ 
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เกณฑ[การประเมิน    

ระดับ 5  หมายถึง  ยอดเย่ียม  (ประเมินผลอยู7ในระดับสูงกว7า 90 %) 

ระดับ 4  หมายถึง  ดีเลิศ  (ประเมินผลอยู7ในระดับสูงกว7า 80 -89 %)  

ระดับ 3 หมายถึง   ดี  (ประเมินผลอยู7ในระดับ 60 -79 %)  

ระดับ 2  หมายถึง   พอใช"  (ประเมินผลอยู7ในระดับ 40 -59  %) 

ระดับ 1 หมายถึง  กำลังพัฒนา ประเมินผลอยู7ในระดับต่ำกว7า 40 %    

* ถ"าคะแนนเฉล่ียต่ังแต7 4 ข้ึนไป  แสดงว7าการดำเนินงานเปXนท่ีน7าพอใจ  

R  การดำเนินงานเปXนท่ีน7าพอใจ  *  การดำเนินงานควรปรับปรุง 

 

           ปdญหาอุปสรรค          

ได"มีการยกเลิกการอบรมในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ทำให"มีหลักสูตรการอบรมออนไลน2ทดแทน แต7ไม7

ครอบคลุมกับความต"องการของครูทุกท7าน 

           ขUอเสนอแนะ          

จัดหาหลักสูตรการอบรมให"ตรงกับความต"องการของครูแต7ละคนให"มากข้ึน 

                

       ลงช่ือ  ผู"รับผิดชอบ 

(นางสาวอุมาวสี  เสรีพรพงศ/) 

วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

      ความคิดเห็นของผูUบริหาร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………  

 

 

ลงช่ือ   

       (นางสาวมัฑนีย2  ศรีนาค) 

   ผู"อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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บันทึกนิเทศ กิจกรรมเพ่ิมพูนศักยภาพครู   

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  ปDงบประมาณ  2563 

วันท่ีนิเทศ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ที ่
 

รายการ 
 

ไม$ปฏิบัต ิ

ระดับปฏิบัต ิ  

หมายเหต ุ3 2 1 

1 มีการประชุมคณะทำงาน   P   

 2 ดำเนินการกิจกรรมตามกำหนด   P  

3 ดำเนินการตาม ระยะเวลาท่ีกำหนด  P   

4 ดำเนินการตาม งบประมาณท่ีกำหนด  P   

5 การมีส7วนร7วมของผู"เก่ียวข"อง   P  

6 ดำเนินการประเมินผลโครงการเปXนระยะ  P   

สรุป (ผลรวมทุกช7องหารด"วย 6)  3.5 

ระดับการปฏิบัติ    :     1 =  พอใช" หมายถึง มีการปฏิบัติบ"าง แต7ไม7มีหลักฐานร7องรอยท่ีชัดเจน 

    2 =  ดี หมายถึง มีการปฏิบัติครบถ"วน แต7ไม7มีหลักฐานร7องรอยท่ีชัดเจน 

  3 = ดีมาก  หมายถึง มีการปฏิบัติครบถ"วน มีหลักฐานร7องรอยท่ีชัดเจน 

 

           ขUอเสนอแนะ          

    

…………………………………………………………………………………………………………...................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………...................................................................................    

…………………………………………………………………………………………………………...................................................................................    

…………………………………………………………………………………………………………...................................................................................             

                                                                       ลงช่ือ                    ผู"นิเทศ 

                    (นางสาวมัฑนีย/  ศรีนาค) 

        วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 

       รับทราบ 

      ลงช่ือ  ผู"รับการนิเทศ 

            (นางสาวอุมาวสี  เสรีพรพงศ2) 

              วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 



ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

² โครงการ / กิจกรรม 

² ภาพประกอบ 
 



ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม 

 

 
                     

                  

 

 
  

  

คณะครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยาเขUารับการพัฒนาใหUมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

ตรงตามความตUองการของครูและสถานศึกษา 



ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม 

 

 
 

 

 
 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยามีการจัดอบรม Google Classroom เพ่ือเตรียมความพรUอมสำหรับการจัดการเรียนรูUออนไลน[ 

 

 

 

 

 
 



                     

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


