งานกำกับ ติดตาม และประเมินผล

โครงการ/งาน/กิจกรรม
ปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

คำนำ
ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน โดย งานกำกับ ติดตามและประเมินผล
ได้ดำเนินการการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดทำโครงการ /กิจกรรม /งานกิจกรรม ที่สอดคล้องตอบสนองต่อนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอก จึงได้จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์
การดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ 2562 เพื่อให้กระบวนการการดำเนินงานครบขั้นตอน และนำข้อมูลที่ได้รับไป
ปรับปรุงงาน รวมถึงการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน
ขอขอบพระคุณ คณะกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ายงาน ในการ
ให้ข้อมูลเพื่อการประเมินผลโครงการ /งาน /กิจกรรม ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

งานกำกับ ติดตามและประเมินผล
ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ /งาน /กิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
1. กิจกรรม / งาน / โครงการ
กิจกรรม/โครงการเรียนบ้านเชียงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 23 โครงการ
2. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
1. โรงเรียนประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
3. ปลูกฝังนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสถานศึกษา
4. สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. สนองมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

6. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานการดำเนินงานโครงการ /งาน /กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ( ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางศิลปะ
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (ห้องสมุด 3 ดี)
โครงการส่งเสริมงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ส่งเสริมและพัฒนางานบริหารงานงบประมาณ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ
โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและวันสำคัญต่างๆ
ทางศาสนา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม
ที่
21
22
23

โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่
โครงการงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โครงการขับขี่ปลอดภัย

การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัด
1. สภาวะแวดล้อม
• ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
(Context Evaluation) โครงการ
• ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ของ
โครงการกับสภาพปัญหาของโรงเรียน
2. ปัจจัยนำเข้า
• ความพร้อมของ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์
(Input Evaluation)
สื่อเทคโนโลยี
• ความเหมาะสมของงบประมาณในการ
ดำเนินการ
• ความเหมาะสมของเอกสาร / คู่มือ
แนวทางการดำเนินงาน
3. กระบวนการ
• ความเหมาะสมของการวางแผน
(Process Evaluation ) • ความสอดคล้องของวิธีการ / กิจกรรมกับ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ
• ความเหมาะสมในการนิเทศ ติดตามผล
การดำเนินงาน
• ความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. ผลผลิต
• ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
(Product Evaluation ) • ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร หัวหน้า
งาน/โครงการ และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ผลการปฏิบัติ

หมายเหตุ

/
/
/

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

• ผู้บริหาร, หัวหน้างาน / • แบบสอบถาม
โครงการ,ผู้ดำเนินการด้าน
งบประมาณตอบ
แบบสอบถาม
• ผู้บริหาร, หัวหน้างาน / • แบบสอบถาม
โครงการ,ผู้ดำเนินการด้าน
งบประมาณตอบ
แบบสอบถาม

• ผู้บริหาร, หัวหน้างาน / • แบบสอบถาม
โครงการ,ผู้ดำเนินการด้าน
งบประมาณตอบ
แบบสอบถาม

• ผู้บริหาร, หัวหน้างาน / • แบบสอบถาม
โครงการ,ผู้ดำเนินการด้าน
งบประมาณตอบ
แบบสอบถาม

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม มีความสอดคล้องและดำเนินการปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ได้ และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน การดำเนินกิจกรรมโครงการจะช่วยใน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)
การดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆของกลุ่มงานบริหารทั้ง 4 ฝ่าย มีความพร้อมทั้งด้าน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน มีการประสานทำงานร่วมกันได้ และมีบางโครงการจะดำเนินการ
ล่าช้า เนื่องจากสภาพแวดล้อม หรือมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำก่อนทำให้การทำกิจกรรมบางอย่างไม่ตรงตาม
เวลาที่กำหนด
3. กระบวนการ (Process Evaluation )
การดำเนินการกิจกรรม /โครงการ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การประชุม วางแผน เสนอโครงการ
ปฏิบัติตามตารางโครงการ กิจกรรม มีการติดตามจากหัวหน้างาน ฝ่าย รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงาน
ผลการใช้จ่ายตามงบประมาณ
4. ผลผลิต (Product Evaluation )
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร หัวหน้างาน/โครงการ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ ดี

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ
(นายไพบูลย์ พุทธรักษ์)
รองผู้อำนวยการรักษาการณ์ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

