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อำเภอวังวเิศษ  จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ที่ .....269...../2563 วันที่ ...15...  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2563 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา
............................................................................................................................. .............................. 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ข้าพเจ้านางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ  ตำแหน่งครู ค.ศ. 2 วิทยฐานะชำนาญการ  ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563  เพื่อดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีระยะเวลา
การดำเนินงานระหว่างวันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2563 

บัดนี้ โครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว รายงานการดำเนินงานโครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา ตามแบบรายงานการ
ดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                    ลงชื่อ 

        (นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ) 
                 ผู้รายงาน 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. ...................................... 

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

............................................................................................................................. ...................................... 
 
                    ลงชื่อ 

           (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
                                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 



 
 
 

คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาจัดทำขึ้นเพ่ือ
รวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  
รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนวัดเขาวิเศษเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้บริหารใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทาง
การศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน และสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
             

 
                 บุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
                            12 ตุลาคม 2563 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2562 

 
1. โครงการ   สร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

2. สนองกลยุทธ์สพป.ตรังเขต2    ข้อ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 ข้อ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:มาตรฐานที่2 

หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ     2. นางสุชาดา  ผลชอบ   

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป          

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม 

5.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชน/ผู้ปกครองนักเรียน/คณะกรรมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบุคคลภายนอก 

 



7.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 7.1. ร้อยละของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

7.2 ร้อยละของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

7.3 ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
 

8.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงาน โครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาประกอบด้วยกิจกรรม 
จำนวน  3 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

1. กิจกรรม เชิญคณะกรรมการสถานศึกษามาร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมภายในโรงเรียนและ
ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและร่วมตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการประจำปีของแต่
ละป ี โดยในปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   จำนวน 2  ครั้ง ไม่ครบ 4 ครั้งเพราะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โรคโควิด 19) 
โรงเรียนแก้ปัญหาโดยได้ดำเนินการจัดประชุมแบบออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

2. กิจกรรมจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารและจัดการเรื่องต่าง 
ๆของโรงเรียน  ร่วมทั้งให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นเพื่อรับทราบพฤติกรรมด้าน
ต่าง ๆของบุตรหลานของตนเอง และร่วมมือกันแก้ปัญหาถ้าพบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

3. โดยจัดขึ้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โดยในปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนจำนวน  1 ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมประชุม 550 คน  
ไม่ครบจำนวน 2 ครั้ง  เพราะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า     ( โรคโควิด 19)  โรงเรียน
แก้ปัญหาโดยได้ดำเนินการจัดประชุมแบบออนไลน์ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

4. กิจกรรม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายภาคเรียนละ 1 
ครั้ง  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ ให้ผู้ปกครองประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนในและครั้ง  

   
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ได้มีหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 



1. ครูประจำชั้นพบปะผู้ปกครองแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ 
 

10.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1.ร้อยละของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2.ร้อยละของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  

3.ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  

       
  
10.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  90 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉลี่ย   4.5 

       อยู่ในระดับ  ดีมาก 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  4.01 – 5 หมายถึง ระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.00 หมายถึง ระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง ระดับ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมายถึง ระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับ น้อยที่สุด 

 
11.  งบประมาณ 
       11.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .............................................................................................  



       11.2 การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   3,000   บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป       300   บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ    2,700   บาท 
12.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา  มีข้อค้นพบ  ในการ
ดำเนินงาน  ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าใจระบบการทำงานของโรงเรียน และ

สามารถสื่อสารทำความเข้าใจบริบทของโรงเรียนได้ ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียน 
พฤติกรรมของบุตรหลานและสามารถร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กับครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

ผู้ปกครองและครูยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันเพราะบางครั้งสื่อสารกันทางสื่อและ
เทคโนโลยีไม่ได้มาพูดคุยกันโดยตรงจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดกัน 

 3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
 ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน และตัวนักเรียนได้มีโอกาสได้พบปะ
พูดคุย ปรึกษาหารือร่วมกัน และร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดข้ึนในการทำงานและการเรียนของ
นักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 
 
                                                              ลงชื่อ 

             ( นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ) 
               ผู้รายงาน 
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