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ค ำน ำ 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2/2564 นี้ ได้จัดท าสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา และให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ัง
ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาโรงเรียนในปีท่ีผ่านมา ซึ่งแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 
นั้น ผลการ ปฏิบัติจะระบุเป็นจ านวนและคุณภาพอย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติกิจกรรม/ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
น าผลมา ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ า่าย/งาน ให้มีประสิทิิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป  

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการประเมินโครงการ เสนองานแผนงานได้ด าเนินการ 
จัดท าเอกสารฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสาครพิทยาคม 

 
 
 

      งานแผนงาน 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 โรงเรียนสาครพิทยาคม 
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สำรบัญ 
 

เร่ือง  หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 

สำรบัญ  ข 
บทที่ 1 บทน า 1 
บทที่ 2 วิิีด าเนินการติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและสรุปผล

การติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
2 

บทที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการประเมนิแผนปฏิบัติการ 3 
บทที่ 4 รายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 2/2564 
4 

ภำคผนวก การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2/2564  
   
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2/2564 โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้จัดท ากรอบด าเนินงานใน       
การพัฒนาโรงเรียนตามงบประมาณท่ีจัดสรรไว้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวการบริหารมุ่งเน้นผลงานหรือ
ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) ภายใต้การมุ่งเน้นผลงาน (Perfomance Based Buddgeting) 
โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของโรงเรียน สถานภาพของโรงเรียน  ทิศ
ทางการจัดการศึกษา โดยก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นแนวทางการพัฒนา 
 ในประจ าปีการศึกษา 2/2564 โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรม / โครงการ             
จ านวน 59 โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
 

กลุ่มบริหำร จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 

วิชำกำร 
26 โครงการ 364,890.- 
3 โครงการ 

(งบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564) 
225,450.- 

บุคคล 
8 โครงการ 35,000.- 
1 โครงการ 

(งบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564) 30,000.- 

งบประมำณ 
7 โครงการ 30,000.- 
1 โครงการ 

(ค่าสาธารณูปโภคที่คาดการณ์) 174,000.- 

ทั่วไป 
13 โครงการ 117,445.- 
4 โครงการ 

(งบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564) 440,057.39.- 

รวม 63 โครงกำร 1,416,842.39 
 

วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำน 
 การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2/2564 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2/2564 
2. เพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงการกิจกรรมท้ังการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับ 
    จัดสรร 
3. เพื่อน าผลการติดตาม การด าเนินโครงการกิจกรรมไปปรับปรุง พัฒนา ก าหนดนโยบาย รวมท้ัง 
   ก าหนดการด าเนินโครงการกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าในอนาคตต่อไป 
 



บทที่ 2 
วิธีด ำเนินกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรและ 

สรุปผลกำรตดิตำมกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏบิัติกำร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ข้ันตอนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
โรงเรียนสาครพิทยาคม  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตาม โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 2/2564 โดยมีข้ันตอนการติดตามการด าเนินงานโครงการ ดังนี ้
  

ล ำดับ รำยกำร ช่วงเวลำ 

ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม 2564-ธันวำคม 2564) 

1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงาน ธันวาคม 2563 

2 รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร มกราคม 2564 

ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม 2565-มีนำคม 2565) 

1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม 2564 

2 รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของกำรประเมินแผนปฏบิัติกำร 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของกำรประเมนิแผนปฏิบัติกำร  
 

 1. ปัญหาในการด าเนินโครงการกิจกรรมล่าช้า ท าให้เมื่อใกล้ถึงเวลาในการจัดกิจกรรมแล้วต้องท าการ 
เบิกจ่ายงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน จนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผน  
 2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้การติดต่อ 
ประสานงานเป็นไปด้วยความล าบาก เนื่องจากบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน (Work From Home) 
อีกท้ังผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อก าหนดในตัวชี้วัดได้ มีผลท าให้การด าเนินงานในบางข้อมีความ
คลาดเคล่ือน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



บทที่ 4 
รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมตำมแผนปฏบิัติกำร  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2/2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

สรุปโครงกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2/2564 

กลุ่มบริหำร จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 

วิชำกำร 
26 โครงการ 364,890.- 
3 โครงการ 

(งบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564) 
225,450.- 

บุคคล 
8 โครงการ 35,000.- 
1 โครงการ 

(งบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564) 30,000.- 

งบประมำณ 
7 โครงการ 30,000.- 
1 โครงการ 

(ค่าสาธารณูปโภคที่คาดการณ์) 174,000.- 

ทั่วไป 
13 โครงการ 117,445.- 
4 โครงการ 

(งบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564) 440,057.39.- 

รวม 63 โครงกำร 1,416,842.39 
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ที่ ใช้จริง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ

1 9,000 0 นางสาวณัฏฐนันท์ แย้มไสว

2 2,000 0 นางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์

3 1,000 0 นายศุทธนา ยามพนู

4 5,000 0 นางสาวเครือวัลย์ อยู่ใจเย็น

5 54,860 0

6 2,085 0

7 500 0 นายศุทธนา ยามพนู

8 3,000 0 นางสาวณัฏฐนันท์ แย้มไสว

9 25,000 0 นายนพดล ท านาดี

10 5,000 0 นางสาวจิตนภา มีมาก

11 7,000 0 นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธ์ิ

12 2,500 0 นางนงนุช อนิมณี

13 500 0 นางสาวสมปอง ปานเอม

117,445 0

นางสาวจิตนภา มมีาก

รวมทัง้หมด

โครงการส่งเสริมโภชนาการโรงเรียน 2,500

โครงการพฒันากจิการสหกรณ์โรงเรียน 500
117,445

โครงการพฒันาระบบยานพาหนะ 25,000

โครงการงานสถานศึกษาปลอดภัย 5,000

โครงการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและสุขภาพนักเรียน 7,000

โครงการพฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 54,860

โครงการรักษาความปลอดภัย 500

โครงการพฒันางานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนสาครพทิยาคม 3,000

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2,085

โครงการพฒันาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2,000

โครงการพฒันาเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 1,000

โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการ 5,000

โครงการพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 9,000

ช่ือโครงการ ได้รับจัดสรร

สรุปเงินคงเหลือ ประจ าปกีารศึกษา 2/2564
4. กลุ่มบริหารทัว่ไป

1 3โครงการ ได้รับจัดสรร 117,445. บาท

ที่ ใช้จริง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 74,251 230,806 นางสาวจิตนภา มีมาก

2 97,120 2,880 นายศุทธนา ยามพนู

3 35,000 0 นายศุทธนา ยามพนู

4 8,644 1,356 นางสาวขวัญนภา ปัน้ฤทธ์ิโครงการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและสุขภาพนักเรียน 10,000

โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม 305,057.39
โครงการพฒันาห้องส่ือเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 100,000
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารลานกฬีาต้านยาเสพติด 35,000

ช่ือโครงการ ได้รับจดัสรร

สรุปเงินคงเหลือ ประจ าปกีารศึกษา 2/2564
4. กลุ่มบริหารทัว่ไป
งบเหลือจา่ย ป ี64
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กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

1. โครงกำร พัฒนำบริหำรวิชำกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.  ร้อยละของความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  ระบบริหารวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 95 

 

2. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 100 ของผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. ครู  ร้อยละ 80  มีการพัฒนากระบวนการเรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
3. ร้อยละ 80 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
4.  นักเรียนร้อยละ 80  พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

2. กระบวนการเรียนของครูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 
3. ผลการแข่งขันได้รับรางวัลมากขึ้น ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
4.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ร้อยละ 80 ร้อยละ 89 
 

3. โครงกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียนนักเรยีน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 100 ของ เอกสารได้มีการจัดท าเอกสารได้ถูกต้องทันเวลา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
2. เอกสารหลักฐานงานทะเบียน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และครบถ้วน 
นักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการบริการ   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. เพื่อบริการหลักฐานงานทะเบียนให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้อง
และประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 
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4. โครงกำรพัฒนำระบบงำนวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรยีน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 100 ของ เอกสารได้มีการจัดท าเอกสารได้ถูกต้องทันเวลา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
2. เอกสารหลักฐานงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ถูกต้องตรวจสอบได้ และครบถ้วน นักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการบริการ   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. เพื่อบริการเอกสารด้านงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการ
ประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 

5. ส่งเสรมิกำรวิจัย พัฒนำสื่อ สำรสนเทศและนวัตกรรม ICT   เพ่ือกำรเรียนรู ้

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. จ านวน หรือ ร้อยละของความส าเร็จ ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. รางวัล เกียรติบัตร ผลงานท่ีได้รับ 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 70 

 

6. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุดได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

2. ห้องสมุดมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
3. ห้องสมุดมีบรรยากาศจูงใจน่าเข้าใช้บริการ เป็นศูนย์กลางพักผ่อน
ผ่อนคลาย เป็นแหล่งนันทนาการระหว่างพักนักเรยีนสามารถค้นคว้า
หาข้อมูลสารสนเทศได้ด้วยตนเอง และเป็นศูนย์เรียนรู้ ของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดมีบรรยากาศน่าเข้าใช้บริการ เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 

2. ได้ปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
3. โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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7. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.ครูมีประสิทธิภาพในการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.ครูสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 100 

 

8. โครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 85 ของบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทักษะ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. โรงเรียนสาครพิทยาคมมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 90 

 

9. พัฒนำระบบงำนรับนักเรียน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. จ านวนนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนทุกคนในเขตพื้นท่ีบริการมีท่ีเรียน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนมีระบบการรับนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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10.  โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนว 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนในโรงเรียนได้รับบริการงานแนะแนวครบ  
5 ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ 5 ด้าน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. 2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต วิถีการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและวิถีการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ ๕ ด้าน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 50 

2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและวิถีการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 

 
11.  โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนวิชำวทิยำศำสตร์ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. มีส่ือ อุปกรณ์    ประกอบการสอนท่ีสามารถใช้กับนักเรียน       
ในทุกช้ันเรียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 

2. 2. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 70 

2.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดการเรียนรู้ตามความต้องการและตามศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
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12. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้าน โค้ดด้ิงและหุ่นยนต์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 65 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือท่ีทันสมัย
ต่อยุคปัจจุบัน อย่างมีคุณภาพภาพ 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 75 

 

13. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาทักษะทางการคิดและทักษะทาง
ภาษาไทย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

2. นักเรียนมีทักษะทางการคิดและทักษะทางภาษาไทยดีขึ้น   ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 
 

14.  พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 

2. 2. นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาทักษะทางการคิด ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
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15.  พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นักเรียนและครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสถาบันชาติ ให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาทักษะทางการคิดและทักษะทางสังคมศึกษา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

2.  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทางสถาบันศาสนา ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

3.  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์  ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

4. ให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึน้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

5. ให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางการคิดและทักษะทาง
สังคมศึกษา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

2. นักเรียนมีทักษะทางการคิดและทักษะทางวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น   ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 
 

16.  พัฒนำกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะทางศิลปะที่ดีขึ้น และนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะมีทักษะท่ีดีขึ้น ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะทางดนตรีที่ดีขึ้น และ กลุ่มของ
นักเรียนท่ีมีความสนเป็นพิเศษในดนตรี มีทักษะท่ีดีขึ้น ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะทางศิลปะที่ดีขึ้น 
บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 85 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้นและมีทักษะทางด้านดนตรี
ท่ีดีขึ้นบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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17.  พัฒนำกำรเรียนรู้วิชำกำรงำนอำชีพ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นักเรียนทุกคนได้เอกสารประกอบ ส่ือการเรียนรู้ วัสดุฝึกในการฝึก
ทักษะด้านอาชีพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2. ได้ช้ินงานจากการปฏิบัติงานของนักเรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการอาชีพและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 

18.  พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนสูงขึ้น 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สูงขึ้น 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 80 

2. นักเรียนมีทักษะการฟงั พูด อ่าน และเขียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนดีขึ้น   

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

 
19. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์กีฬา ในการฝึกทักษะด้านกีฬา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
2.  ของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาไทย และกีฬาสากล          มี
สถานท่ีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

3.   ได้รับการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีร่างกายสุขภาพสมบูรณ์
และการออกก าลังกาย 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาพัฒนาขึ้น ร้อยละ 75 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
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ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

2. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านกีฬา และออกก าลังกายสม่ าเสมอ เข้าร่วม
กิจกรรม  

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

3. มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
 

20.   โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพนักเรียนโรงเรียนสำครพิทยำคม 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. ร้อยละ 80 นักเรียนให้มีกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี การเข้า
ค่ายพักแรม  ทัศนศึกษาและ กิจกรรมค่ายวิชาการและส่งเสริมสุขภาพ
เพิ่มข้ึน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 65 

2. นักเรียน น าความรู้และประสบการณ์ใช้พัฒนาตนเองและประกอบ
สัมมาชีพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 

3. ผู้เรียนบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด าเนินชีวิตและเสริมสร้าง
ศีลธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 

4. ผู้เรียนมีจิตส านึก ท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 
 

21.  โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรนักเรียนเรียนรวม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 84 

2. ร้อยละนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  และทักษะด้านต่างๆ  ของ
นักเรียนในการประเมนิคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86 

3. ร้อยละนักเรียนได้ประสบการณ์ตรง  เพื่อสามารถน าไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา

ท่ีก าหนดให้ในระดับดี 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 81 

2.  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถ
แก้ปัญหาได้อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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22.  โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็ม

ความสามารถ 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 84 

2. ร้อยละนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  และทักษะด้านต่างๆ  ของ
นักเรียนในการประเมนิคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86 

3. ร้อยละนักเรียนได้ประสบการณ์ตรง  เพื่อสามารถน าไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์

เนื้อหาท่ีก าหนดให้ในระดับดี 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 81 

2. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ 
ปัญหาได้อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 

23.  โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีศักยภาพเป็นพลโลก ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 
2. ร้อยละของครูที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีศักยภาพและพลโลกท่ีมีคุณภาพ 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 93 

2.  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถ
แก้ปัญหาได้อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 

 

24.  โครงกำรขับเคลื่อนศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.  ครูโรงเรียนสาครพิทยาคม  ได้รับความรู้ในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน   

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

2. นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติจนเกิดมีอุปนิสัยพอพียง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนสาครพิทยาคมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 95 

2.  นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีอุปนิสัยพอเพียง ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
 

25.  โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.  ครูทุกคนผลิตส่ือการเรียนการสอน  ส าหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)        

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูทุกคนผลิตส่ือการเรียนการสอน  ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ         
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)        

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 

26.  โครงกำร พัฒนำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นักเรียนได้ศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร้อยละ 80 
   -นักเรียนได้ฝึกกระบวนการในการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 50 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.มีผลงานนักเรียนทางด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น สมุด
บันทึกพรรณไม้ /พรรณไม้แห้ง 

-โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูง้านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 50 
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27.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในระดับดีขึ้น 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 
หรือได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 
หรือได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานอย่างน้อย12 ช่ัวโมงต่อปี 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

28.  โครงกำรขับเคลื่อนศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.  ครูโรงเรียนสาครพิทยาคม  ได้รับความรู้ในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน   

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

2. นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติจนเกิดมีอุปนิสัยพอพียง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนสาครพิทยาคมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 95 

2.  นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีอุปนิสัยพอเพียง ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 



29.  โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. -ครู นักเรียน ได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีภายในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   -ครูสามารถจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 

30.  โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้ำงขวัญก ำลังใจแด่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีในระดับดีขึ้น 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจท่ีดี มีความรัก 
สามัคคี 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1. พัฒนำระบบงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 95  ของการด าเนินงาน ประสบผลส าเร็จตามก าหนดเวลา ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความพึงพอใจในการรับบริการใน  
ระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนมีระบบการด าเนินการของกลุ่มบริหารงานบุคคลท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 
2. ผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมการประชุม มีความพึงพอใจในการจัดประชุม
ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาการด้านต่างๆ ของนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย สภำนักเรียนโรงเรียนสำครพิทยำคม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

2. มีค่านิยมท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข     

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

3. นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี รู้จักการท างานร่วมกัน ร้อยละ 80 ร้อยละ 75 
 

4. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน และ TO be Number one 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีของเยาวชน
ไทย 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 

2. นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตาม 
ท างานรวมกันเป็นทีม    

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
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5. โครงกำรงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและวินัย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ประพฤติ
ตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนดีขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 60 

2. ช่วยเหลือนักเรียน ในเชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็ง และจริงจังตาม
บทบาทหน้าท่ีในเชิงร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนาอย่างกัลยาณมิตร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

3. ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียน และหาวิธีการ เพื่อดูแลช่วยเหลือ
ให้ตรงกับปัญหามากขึ้น 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

4. ผู้ปกครองนักเรียนมีข้อมูลนักเรียน จากการประสานสัมพันธ์กับครู 
เพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนในความปกครองได้ดียิ่งขึ้น 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนได้รับความดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงคามสภาพ
ปัญหา 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 

4. นักเรียนมีการพฒันาความฉลาดกับอารมณ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 

5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละของนักเรียน และครูที่เข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่าง ๆ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีวนิัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ท่ีดี 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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7. โครงกำรงำนประสำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศกึษำ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.   ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
2.  จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา และมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 

8. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.   ร้อยละ ๑๐๐  นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมไม่ติดยาเสพติด ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 
2. โรงเรียนสาครพิทยาคมพัฒนาเป็นโรงเรียนสีขาว ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์ มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด และสามารถร่วมเป็นก าลังของสังคม ประเทศชาติ            
ในการต่อต้านยาเสพติดได้ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 70 

 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2/2564 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสาครพิทยาคม ร้อยละ 95 มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสาครพิทยาคม ร้อยละ 95 มีส่วน
ร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนสาครพิทยาคมมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2/2564 
ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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2. โครงกำรพัฒนำระบบงำนกำรเงิน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. งาน / โครงการ / กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สามารถด าเนินการ

เบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. การบริหารการเงินปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีระบุไว้ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  เกิดผลดีต่อทาง
ราชการ 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 95 

 

3. โครงกำรพัฒนำระบบงำนบัญชี 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 100 ได้วัสดุเพียงพอกับการใช้งานบัญชี ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. งานบัญชีมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

3. งานบัญชีมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทันตามก าหนดเวลา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. เพื่อให้บัญชีของโรงเรียนด าเนินไปได้รวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

2. เพื่อพัฒนาบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

3. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามก าหนด ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

4. โครงกำรพัฒนำระบบงำนพัสดุและสินทรัพย์ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ระบบเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

2. การลงทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ทุกหน่วยงานในโรงเรียนได้รับพัสดุตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และกฎกระทรวงต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

2. ด าเนินการเบิก – จ่าย พัสดุและควบคุมการจ าหน่ายถูกต้อง 
ตามระเบียบของทางราชการ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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5. พัฒนำระบบควบคุมภำยใน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงาน
ของโครงการ/งานกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในโรงเรยีนทุกคนท่ี
ด าเนินการส้ินสุด เมื่อส้ินปี 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 

2. รายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ของโรงเรียนต่อหนว่ยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาและแบบการ
ควบคุมภายในปีละครั้ง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนมีระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลท่ี
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 60 

2. ระบบบริหาร จัดการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 

 

6. โครงกำรกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

2. โรงเรียนได้รับการพัฒนาจากการระดมทรัพยากร ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนสาคร สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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7. ธนำคำรโรงเรียน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานของ
ธนาคารโรงเรียน เมื่อส้ินปี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

2. รายงานผลการด าเนินงาน ตรวจสอบและประเมินผลของธนาคาร
โรงเรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1 โรงเรียนมีธนาคารโรงเรียนท่ีมิประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 

2.การบริหาร ธนาคารของโรงเรียนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิผล และมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

 

8. สำธำรณูปโภคโรงเรียน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  
และค่าขยะมูลฝอย ของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. นักเรียน  ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มี
สาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนมีระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลท่ี
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

1. การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
1. โครงกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.  ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถใช้ใน
กระบวนการท างานการจัดการงานด้านสารสนเทศและการส่ือสารภาย
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 

2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน หรือการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนในการใช้อินเทอร์เน็ต ใน
การสืบค้นข้อมูลหาความรู้ และใช้ในการพัฒนาตนเอง 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 95 

 

2. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 85 ของคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
สามารถก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง และชุมชน      
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 100 

 

3. โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพือ่กำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. อุปกรณ์ท้ังหมดของงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีคุณภาพดี ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

2. ครูและนักเรียนได้ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. อุปกรณ์เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 

2. โรงเรียนสามารถบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับนักเรียน 
ครู ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ อย่างพอเพียง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
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4. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนธุรกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 95 ของการด าเนินงาน ประสบผลส าเร็จตามก าหนดเวลา ร้อยละ 95 ร้อยละ 90 

2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความพึงพอใจในการรับบริการใน ระดับ
มากขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1 โรงเรียนมีระบบก าด าเนินการของธุรการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 

5. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม มีความสมบูรณ์ และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 

6. โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสาครพิทยาคมมีจิตส านึกการจัดการ
ขยะในโรงเรียนอย่างถูกวิธ ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสาครพิทยาคมได้เรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมท้ัง
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของ   
การของการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันรวมท้ังให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก
โครงการโรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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7. โครงกำรรักษำควำมปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความปลอดภัย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในชีวิต  

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

2.  ทรัพย์สินของโรงเรียนมีความปลอดภัย ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
 

8. โครงกำรพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์โรงเรียนสำครพิทยำคม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ของโรงเรียน เช่น ทางเว็บไซต์ สังคมออนไลน์  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 92 

1. โรงเรียนมีระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 100 ร้อยละ 92 

2. โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดท า VTR ท่ีทันสมัย ร้อยละ 100 ร้อยละ 92 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนมีระบบงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 96 

 
9. โครงกำรพัฒนำระบบยำนพำหนะ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.รถยนต์พร้อมใช้งานร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

2.ความพึงพอใจของผู้ใช้รถยนต์ตลอดระยะการใช้งาน ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครู นักเรียนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 
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10. โครงกำรงำนสถำนศึกษำปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับความรู้จากการท ากิจกรรมอบรมป้องกันภัย ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับความรู้เรื่องกฎจราจร และวินัยการขับขี่ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะชีวิตไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

2. นักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจร ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 

 
11.  โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำร สวัสดิภำพและสุขภำพนักเรียน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
ปลอดภัยและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคภัย ส่ิงเสพติดและ
ปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

2.โรงเรียนมีระบบการจัดการบริการของห้องพยาบาลพร้อมเป็นท่ีให้การ
บริการอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพความปลอดภัยอย่างมีระบบ   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
12. ส่งเสริมโภชนำกำรโรงเรียน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงอาหาร มีความสะอาดปลอดภัยเหมาะกับการใช้งาน 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 85 
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13. พัฒนำกิจกำรสหกรณ์โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัด ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

2. นักเรียนซื้อสินค้าราคาถูก ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

3. นักเรียนรู้จักระบบสหกรณ์ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

4. นักเรียนคุณธรรม ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละของนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้อย 1 หุ้น  

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของนักเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

 
14. โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดล้อม 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม มีความสมบูรณ์ และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 

15. โครงกำรพัฒนำห้องสื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. อุปกรณ์ท้ังหมดของห้องส่ือเทคโนโลยี มีคุณภาพดี ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้งานห้องส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. อุปกรณ์เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 
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16. โครงกำรปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคอำคำรลำนกีฬำต้ำนยำเสพติด 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1. ครูและนักเรียนได้ใช้อาคารเรียนท่ีมั่นคง แข็งแรง สะอาด 
สะดวก มีความปลอดภัย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. อุปกรณ์ท้ังหมดของอาคารลานกีฬาต้านยาเสพติดมีคุณภาพดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. อาคารเรียนและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 

2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
 

17. โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำร สวัสดิภำพและสุขภำพนักเรียน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของผลส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 
ผลผลิต (Out Put)   
1.นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
ปลอดภัยและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคภัย ส่ิงเสพติดและ
ปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

2.โรงเรียนมีระบบการจัดการบริการของห้องพยาบาลพร้อมเป็นท่ีให้การ
บริการอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพความปลอดภัยอย่างมีระบบ   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 


