
 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ 2565 
ฝ่าย / กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   สถานศึกษาปลอดบุหรี่ (กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม) 
2. สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
 มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2,2.5,2.6 
 มาตรฐานที ่3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4       
     การปฏิบัติงาน/โครงการ 

      (    )   ดำเนินการเสร็จแล้ว     (    )   อยู่ระหว่างดำเนินการ       (    )   ยังไม่ได้ดำเนินการ  
2.    ระยะเวลาดำเนินการ  
     3.1 ตามแผนฯ     1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 
          3.2 ปฏิบัติจริง      1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 ตามแผนฯ 
           3.1.1 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียน ครู  และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90  งดจากการสูบบุหรี่ 
 2. นักเรียน ครู  และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90 ปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี่ 

  3. นักเรียน ครู  และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง   
3.1.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียน ครู  และบุคลากรในโรงเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต เป็นคนดีของสังคมและไม่

เกี่ยวข้องกับบุหรี่ ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 3.2 ปฏิบัติจริง 
 3.2.1 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียน ครู  และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90  งดจากการสูบบุหรี่ 
 2. นักเรียน ครู  และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90 ปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี่ 

  3. นักเรียน ครู  และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง   
3.2.2 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียน ครู  และบุคลากรในโรงเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต เป็นคนดีของสังคมและไม่

เกี่ยวข้องกับบุหรี่ ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
4. งบประมาณ     ตามแผน   4,000 บาท    ใช้จริง   2,520  บาท   เหลือ.......1,480.......บาท 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

ดีมาก   เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับตั้งแต่ 90% ขึ้นไป   
ดี    เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับตั้งแต่ 70% ขึ้นไป     

          พอใช้      เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ 50 – 70 % 
          ปรับปรุง  เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %  



  
ข้อ
ที ่ รายการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 

ดี
มาก 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์     

2 ความพอใจในผลสำเร็จผลของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย     

3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ     

4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติงาน/โครงการ     

5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน     

สรุปผลการปฏิบัติงาน ( ใช้ค่าฐานนิยม : mode)  

     
     
    ลงชื่อ................................................. 
              ( นางสมใจ  พูนนำเภา )  

                                                           ผู้ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
1.  ช่ือโครงการ / กิจกรรม  สถานศึกษาปลอดบุหรี่  
2.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม             
3. ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
4. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมใจ  พูนนำเภา 
6. สนองกลยุทธ์ที่               4 
7. สนองมาตรฐานโรงเรียนที่  1 คุณภาพผู้เรียน 
   ตัวบ่งช้ีที่                       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   สนองมาตรฐานโรงเรียนที่   2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวบ่งช้ีที่                       2.1,2.2,2.5,2.6 
   สนองมาตรฐานโรงเรียนที่   3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ตัวบ่งช้ีที่                       3.1-3.4 
8.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษางดจากการสูบบุหรี่ 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
 3. เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี่ 
9. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   □ ไม่มีงบประมาณ  □ มีงบประมาณ   4,000 บาท 

งบประมาณท่ีได้ใช้จริง   2,520     บาท     คงเหลือ.......... 1,480................บาท 
10.ระยะเวลาที่ดำเนินการ(วัน เดือน ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  เริ่มวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2565 
11.วิธีดำเนินการ (PDCA)   ขั้นตอนและผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 กิจกรรมที่ 1 รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  

ขั้นเตรียมการ 
-   ประชุม ปรึกษาหารือ 
ขั้นดำเนินการ 
- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
- จัดทำคำสั่ง 
- จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 
- เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินรณรงค์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ 
- เดินรณรงค์ตามกำหนดการที่ได้วางแผนไว้ 
 ขั้นสรุปประเมินผล 
- แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน
วันงดสูบบุหรี่ 
 -ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน 

 
ดีมาก 



  ผลการดำเนินการ 
  1. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 

1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(สถานภาพ/จำนวน/กลุ่มเป้าหมาย) 
• จำนวนเป้าหมาย           962 คน 
• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  962 คน   

แบ่งเป็น 
- คร ู      50 คน 
- นักเรียน    912 คน 

1.2  การใช้ทรัพยากร (คน เงิน เครื่องมือ สื่อ  อุปกรณ์)และการเตรียมการดำเนินงาน 
ลำดับ หัวข้อการประเมิน 

ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 การเตรียมการดำเนินงาน/โครงการ  /    
2 ความพอใจในผลสำเร็จผลของการปฏิบัติงาน/

โครงการ ตามเป้าหมาย 
 /    

3 เงินงบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ  /    
4 บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน/โครงการ  /    
5 เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน      
6 ระยะเวลาในการดำเนินงาน  /    

 
3. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

การดำเนินงานตามโครงการ วัดประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการซึ่งได้จากแบบสอบถาม มี
ดังนี้ 

     2.1 จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน                นักเรียน  912  คน        ครู      50   คน 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ……100…… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ ……-….….ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ……-……. ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ……-……. ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ……-……. ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

  2.2  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ……100…… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   

  ขอให้จัดกิจกรรมรณรงค์ทุกปี และควรมีกิจกรรมเสริมอื่นๆที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตระหนัก
ถึงพิษภัยของบุหรี่อย่างสม่ำเสมอ 
          
 
 
 



  ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
(รายงานผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   ผลสัมฤทธิ์/ความสำเร็จ/ความคิดเห็น/

ความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการดำเนินงาน  ซึ่งได้จากแบบสอบถาม/การทดสอบ/การสังเกต/
สัมภาษณ์ ฯลฯ  

จากการดำเนินการตามโครงการ ผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์  
โดยดูจากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับ ด ี  
 สรุปผลการประเมินผลโครงการ 

               2.1  แบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เช่น แบบสอบถาม แบบสำรวจ 
               2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลแต่ละกิจกรรม 

12.  ปัญหาอุปสรรค (ระบุปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดำเนินงาน) 
   - ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเวลาในการเตรียมการน้อยเนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาคเรียนแรกหลังจาก
มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  
13.  ข้อเสนอแนะ 
      (เสนอแนะแนวทางการแก้ไข/พัฒนางานในครั้งต่อไป)  

- มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการดำเนินกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมให้มีการหลากหลาย 

 
 
             ลงชื่อ...................................ผู้รายงาน 
                   ( นางสมใจ  พูนนำเภา ) 
                       ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
              วันที่  4  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

    -บันทึกข้อความการจัดกจิกรรม 
    -โครงการ 
    -คำสั่ง 
    -ภาพถ่ายการทำกิจกรรม 
    -ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


