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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ  2563 

 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ -  กลุ่มบริหารบุคคล 
2. ผลการด าเนินงาน      ยังไม่ได้ด าเนินการ     ก าลังด าเนินการ 
               สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 25  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
3. กรณีกิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
    การจัดงานสามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีผลการด าเนินโครงการดังนี้ 
      3.1 วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของสถานศึกษาในการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ทักษะทางวิชาชีพ และ บุคลิกภาพที่ดีให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

          3.2 เป้าหมาย 
ผลผลิต 

1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จ านวน 66 คน 
ผลลัพธ์ 

นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงโทษยาเสพติด 
      3.3 งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

เงินงบประมาณ ตามแผน ท าจริง 
เงินอุดหนุน 112,000 112,000 
เงินรายได้สถานศึกษา - - 
เงินอ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น 112,000 
       

3.4  วิธีการด าเนินการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น 

1. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมชี้แจงคณะด าเนินงาน 
3. จัดเตรียมสถานที่และด าเนินการตามแผน 

  4. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 
6. ประเมินผลและรายงานผล 
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3.5 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. สรุปและรายงานผล 
2. น าสรุปและรายงานผลมาวางแผนในการจัดกิจกรรมต่อไป 

               3.5.1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  - คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 66  คน 
               3.5.2  ผลของกิจกรรมที่ส าคัญ  

 - คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ปฏิบัติตามนโยบายของ
สถานศึกษาในการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ และ บุคลิกภาพที่ดี
ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างครบถ้วน     

4. สรุปผลการประเมินโครงการ/งาน/กิจกรรม 
      4. ผลการประเมินด้านตัวชี้วัดความส าเร็จได้ผลดังนี้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ตามแผน ท าจริง 

ผลผลิต 

 

ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 66 คน 

 

ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน  66  คน 

 
ผลลัพธ์ 

 

 

ครูร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาบุคลากรฯ ประจ าการศึกษา 
2564 

 

ครูร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาบุคลากรฯ ประจ าการศึกษา 
2564 
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5. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม 
    โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
. 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจในการด าเนินงาน 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 การด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์      
2 การด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมส าเร็จตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีความเหมาะสม      
4 วัน เวลาที่ด าเนินการมีความเหมาะสม      
5 การด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมมีความพร้อม      
6 ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือ      
7 ผลความส าเร็จของโครงการ/งาน/กิจกรรม      

 รวม 25 8    
 รวมค่าน้ าหนักความพึงพอใจ 33 
 คิดเป็นร้อยละ 94.28 
 
 
 
                    

เกณฑ์ระดับคุณภาพการประเมิน    
ระดับปรับปรุง   คะแนนต่ ากว่ากว่าร้อยละ  50      ระดับพอใช้       คะแนนระหว่างร้อยละ  50-74 
ระดับดี     คะแนนระหว่างร้อยละ        75-89      ระดับดีมาก      คะแนนระหว่างร้อยละ  90 ขึ้นไป 

สรุปผลการด าเนินงาน  
  บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ       ดีมาก        ดี          พอใช้       ปรับปรุง 
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ...................................................................................................  

 
6. ปัญหา / อุปสรรค และวิธีแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค วิธีแก้ไข 
- - 
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               ลงชื่อ           ผู้จัดท าโครงการ 
                                                                                (นายจินต์ตรัย  พรตด้วง) 

             หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร  

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

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

 ลงชื่อ             

             (นายอธิวัฒน์ มะมิง) 

           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

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

............................................................................................................................. .................................................  
 
        ลงชื่อ 
                            (นายอาทิตย์  ชัยพิริยะศักดิ์) 
                   หัวหน้างานนโยบายและแผน   
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 

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

............................................................................................................................. ................................................. 
  
         ลงชื่อ 
                          (นายสมคิด  ประสานพิมพ์) 
                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 

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

............................................................................................................................. .................................................  
 
          ลงชื่อ 
                 (นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 
 



5 
 

  
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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