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รายงานการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศกึษา 2561                            กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 

แบบสรุปผลการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อโครงการ สร้างเสริมศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาครูผู้สอนก้าวทัน IT สู่ความเป็นมืออาชีพ 
โครงการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน โครงการที่ 4 กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ข้อที่ 2 
ชื่อผู้สรุปโครงการ/กิจกรรม นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์ เบอร์โทรศัพท์ 086-0291571 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด าเนินการ 
สรุปกิจกรรมที่ด าเนินการ 

พอสังเขป 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมินกิจกรรม 

ปัญหาทีพ่บ/ข้อเสนอแนะ 
คุณภาพการบริหาร

จัดการกิจกรรม 
ความพึงพอใจของ

ผู้เก่ียวข้อง 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1. เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
2. เพ่ือพัฒนาครูก้าวทัน ICT 
3. เพ่ือส่งเสริมครูสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
4. เพ่ือให้ครูได้เปิดโลกทัศน์
ในการพัฒนางาน องค์กร
จากการศึกษาดูงานโรงเรียน
ต่าง ๆ 
5. เพ่ือเสริมสร้างครจูัดการ
เรียนการสอน ความ
แตกต่างของบุคคลและ
ประเมินตามสภาพจริง 
 

1 พ.ค. 61-30 เม.ย. 62 
 ด าเนินโครงการได้
ตามเวลาท่ีก าหนด 
 ไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้ตามเวลาท่ี
ก าหนดเพราะ....... 

- การอบรมอบรมระบบดูช่วย 
เหลือนักเรียน 
- อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครูม ี
และเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ 
- การอบรมพัฒนาตาม
โครงการคูปองคร ู
-  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ด้วย GPAS ที่
สอดคล้องกับกระบวนการคิด 
เชิงค านวณเพ่ือสนับสนุนการ 
สอน Coding 
-  กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร  จังหวัด
สมุทรสงคราม 
- การจัดสื่อและนวัตกรรม 
- งานวิจัย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครูเข้ารับการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครูเข้ารับการอบรมลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครูมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ 
จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการ
คูปองคร ูจ านวน 24 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครูอบรมเชงิปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ด้วย GPAS ที่
สอดคล้องกับกระบวนการคิดเชิงค านวณ
เพ่ือสนับสนุนการสอน Coding จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาดูงาน จ านวน 24 คน 

4.86 
 ดีมาก 
 ดี 
 ปานกลาง 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 

4.60 
 มากท่ีสุด 
 มาก 
 ปานกลาง 
 น้อย 
 น้อยที่สุด 

ปัญหาทีพ่บ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรให้ครูทุกคนมา
น าเสนอแนวคิดสู่การพัฒนา
ตนเองและองค์กร 
- ใช้ระบบการพัฒนาแบบ
ประชาธิปไตย 
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วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด าเนินการ 
สรุปกิจกรรมที่ด าเนินการ 

พอสังเขป 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมินกิจกรรม 

ปัญหาทีพ่บ/ข้อเสนอแนะ 
คุณภาพการบริหาร

จัดการกิจกรรม 
ความพึงพอใจของ

ผู้เก่ียวข้อง 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 - แผนการการจัดการเรียนรู้ 
- วิเคราะห์ข้อสอบ 
 

คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม
การจัดท าสื่อนวัตกรรม จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมการ
จัดท างานวิจัย จ านวน 24 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
- ครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม 
การจัดแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครกูารอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน
โรงเรียนต่างๆ ใช้สื่อนวัตกรรม เอกสาร
สิ่งพิมพ์ แผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัย 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญและประเมินตามสภาพจริง มีขวัญ
ก าลังใจในการสร้างสรรค์งานและจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และมีความสามารถวิเคราะห์ข้อสอบสู่
การจัดท าข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เพราะ....... 

   

 


