
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป 
 ตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๕ 

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
    

 
                                                                  
 

 
 
 
 

โดย 
นางณภคพรณ์ อุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ตำบลนาหนองทุ่ม   อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูม ิ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 



 
ส่วนราชการ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
ที…่………………………………..วันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป 
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

    ข้าพเจ้านางณภคพรณ์ อุปถัมภ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการงานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  เพ่ือดำเนินการ
บริหารโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 

๑.  เพ่ือให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.  เพ่ือให้การเกิดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ 

โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
บัดนี ้ โครงการงานพัฒนาระบบงานบริหารทั ่วไป ได้ดำเนินการเสร็จสิ ้นเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว                        

จึงไดร้ายงานผลตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ ที่แนบมาข้างต้นนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

                   

             ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ  
                             (นางณภคพรณ์   อุปถัมภ์)                                                                   
                                                                                  ผู้รายงาน 
 
 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ   
           (นางวาสนา วงศ์ใหญ่)                                  (นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์)   
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                 ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
             
 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการ 
 

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

 
  ลงชื่อ  

(นายวุฒิชัย รักหินลาด) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 

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

 
ลงชื่อ ว่าที่ ร.อ. 

(จีระศักดิ์ แต่งผิว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 

บันทึกข้อความ 



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการงานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการงานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป รูปแบบการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที ่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวาง
แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาหนองทุ่ มวิทยา  ให้มีคุณภาพ 
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
                         ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
ตอนที ่1 บทนำ           1 

ชื่อโครงการ          1 
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ       1 
หลักการและเหตุผล         1 
วัตถุประสงค์ของโครงการ         1 
เป้าหมาย          1 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย        2 
แผนดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน        2 
งบประมาณ          2 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ              3 
สถานที่ดำเนินโครงการ         4 
วิธีดำเนินโครงการ         4 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ      4 

ตอนที ่2 สรุปผลการประเมินโครงการ        5 
รายงานผลการประเมิน         5 
รายงานผลการการดำเนินงานตามตัวชี้วัด       6 
รายงานผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์      7 

ภาคผนวก 
โครงการ 
เครื่องมือมือที่ใช้ประเมินโครงการ  
ประมวลภาพการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1 
บทนำ 

 

ชื่อโครงการ : งานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางณภคพรณ์   อุปถัมภ์ 
2. ชื่อผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี)  :  ครู บุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา           
       

หลักการและเหตุผล 
พัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรใน
โรงเรียน  นาหนองทุ่มวิทยา ในฝ่ายต่างๆการบริหารงานดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบและเป็นภารกิจ
หนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน  ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย  และมาตรฐาน
การศึกษาท่ีโรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เช่น  การดำเนินงานธุรการ  งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่าย  ข้อมูลสารสนเทศ  การประสานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา  การจัด ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป  การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน  การรับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ  และ ตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  การ
ประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  งานประสาน
ราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น  การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน  งานบริการสาธารณะ 

เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป  เพ่ือพัฒนาระบบการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย   ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง  

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป เพ่ือพัฒนาระบบการทำงาน               
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย   ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการและการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒. เพ่ือให้การเกิดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ 

เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ  

๑.  จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอต่อการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป สำหรับครู          
กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 10 คน ร้อยละ 100 

     ด้านคุณภาพ  



๑.  บุคลากรกลุ่มบริหารบริหารทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้วัสดุครุภัณฑ์ ส่งผลต่อการ
พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพ  

 
 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ เป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด แผน/เป้าหมาย 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐ คน 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
3. ความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
4. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
5. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 1 ปีงบประมาณ 

 

แผนดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน 
 

แผนดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน  

(✓= ดำเนินการ,  = ไม่ได้ดำเนินการ) 
ขั้นวางแผน (Plan)  
1. เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ ✓ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ✓ 
3. ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ ✓ 
ขั้นดำเนินการ (Do)  
4.  ดำเนินโครงการ ✓ 
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)  
5. ประเมินผลโครงการ ✓ 
6. สรุปผลโครงการ ✓ 
ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (Action)  
7. วางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป ✓ 

 

งบประมาณ  
1. ประเภทงบประมาณ    (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา    (    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (    ) เงินระดมทรัพยากร      (    ) เงินอื่นๆ ………………….……………………. 

2. การใช้งบประมาณ 
2.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  ๑๕,๐๐๐   บาท 
2.2 งบประมาณท่ีใช้ไป   15,360   บาท 
2.3 งบประมาณคงเหลือ     - 360   บาท 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
วันที่  9 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
โดยมีปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการดังนี้ 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนตุลาคม 2564 
 
 
 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่ม
บริหารทั่วไปกับคณะครูกลุ่มบริหารทั่วไป 
1.2  จัดทำโครงการงานเครือข่ายผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความ
เหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือกำหนด
แนวทางในการดำเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม                 
ทั้งด้านสถานที่   
1.6  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ                         
และวิธีประเมินผล 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนใน
การดำเนินงาน  ดังนี้ 
2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ
โครงการ  
2.2  ดำเนินการตามโครงการ  
ในช่วงเวลาตามปฏิทินโครงการ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
โดยมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้ 

- ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
 

เดือนกันยายน 2565 3. ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
3.1  ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ 
3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า                   
( Rating  Scale ) ใช้วิธีแจกแจงความถี่                   

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
 



หาค่าเฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้  
4.51-5.00    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: X ) 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                            
( Standard  Deviation  : S.D. ) 
3.4  รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและ
บุคลากรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

เดือนกันยายน 2565 4. ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้ง
ต่อไป (Action) 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  
ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
 

 

สถานที่ดำเนินโครงการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

วิธีดำเนินโครงการ 
1. ขั้นเตรียมการ 
 - ประชุมประชุมวางแผน 
 - จัดทำโครงการ 
 - ขออนุมัติโครงการ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 

2.  ขั้นดำเนินการ 
  จัดหาวัสดุสำนักงานท่ีจำเป็นต่อการใช้ในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
3.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
   - สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ 

๑.  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการระดับดีขึ้นไป 





 
 
 

 
ตอนที่ 2 

สรุปผลการประเมินโครงการ 
 

รายงานผลการประเมิน 
ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

๑.  จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอต่อการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป สำหรับครู              
กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 10 คน ร้อยละ 100 

2.  บุคลากรกลุ่มบริหารบริหารทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้วัสดุครุภัณฑ์ ส่งผลต่อการ
พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพ  

 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
ผลการประเมินโครงการหลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ ร้อยละ 100 จากการดำเนินงานโครงการงานพัฒนาระบบงาน              
บริหารทั่วไป มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑.  เป็นโครงการที่พัฒนาระบบการทำงานให้มี 
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย   ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถสนองความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด              
ต่อทางราชการและการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ  
ผลการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดโครงการงานงานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป ดังนี้  

๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒. เพ่ือให้การเกิดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ข้อมูลทั่วไป 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลจำนวนผู้ทำแบบประเมิน  
 

 
สถานภาพ 

จำนวน 
 

ร้อยละ เป้าหมาย (คน) 
ครู บุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป 

(คน) 
ครู บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม     มีสถานภาพ  
                          ครู บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป       จำนวน   ๑๐   คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินโครงการ 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
(คิดเป็นร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

1 ครูและบุคลากร ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของกลุ่มบริหารทั่วไป ได้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน ตรงตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๘๐.00 ๑0.00 10.00 - 

2 วัสดุ อุปกรณ์ มีคุณภาพ คงทน เกิดความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในโครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป 

๘๕0.00 ๑๕.00 - - 

3 วัสดุ อุปกรณ์ มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรงตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

7๐.00 ๒0.00 10.00 - 

 

รายงานผลการการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินตามตัวช้ีวัด  
 

รายการ แผน/เป้าหมาย ผล การบรรลุเป้าหมาย 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐  คน จำนวน  ๑๐  คน (√ ) บรรลุ 

( ) ไม่บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

3. ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

4. ผู้รับบริการนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 



5. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 1 ปีงบประมาณ 1 ปีงบประมาณ (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

 
 
 
 
รายงานผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ประเด็นการวัดการนำความรู้ไปใช้ 
กลุ่มเป้าหมาย  

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ครูและบุคลากร ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของกลุ่มบริหารทั่วไป ได้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน ตรงตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2. วัสดุ อุปกรณ์ มีคุณภาพ คงทน เกิดความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมในโครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป 

3. วัสดุ อุปกรณ์ มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรงตาม

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 
 
 

๑๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

 

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผลการประเมินโครงการงานงานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
-  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้ มีดังนี้คือ 
         การดำเนินโครงการงานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป 
ข้อเสนอแนะสำหรับหัวข้อการประเมินต่อไปคือ 

 

สำรวจความต้องการวัสดุที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน                                        
ของกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข โดยมีแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
โครงการนี้จัดทำขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้อง

ดำเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ครูและ
บุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป ในโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ในกลุ่มงานต่างๆ การบริหารงานดังกล่าวต้องดำเนิน
ไปตามระเบียบและเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน  ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุ
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ที่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 

หากเป็นโครงการเดิม ได้นำผลการประเมินจากการจัดโครงการครั้งก่อนมาปรับปรุง ดังนี้ 



จัดทำแบบันทึกการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือทราบถึงความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ในปีงบประมาณต่อไป 
 
                ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน 

                           ( นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการงานงานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 


