
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖o โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 

โครงการ .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
อ าเภอศรีส าโรง  จงัหวัดสุโขทัย 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

ที ่........................... วันที่ ..........  เดือน  ............................................  พ.ศ. .......... 

เรื่อง  รายงานการด าเนินงานโครงการ 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
ข้าพเจ้า.......................................................................  ต าแหน่ง.......................................... ......................... 

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ .......................................................................................... ....................         
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพ่ือด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑) .......................................................................................................................... .................................. 
๒) .......................................................................................................................... ....................................................... 
โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่  ...................................................  ถึง  วันที่  .........................................  

บัดนี้ โครงการ ............................................................................................................. ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ........................................................... ตามแบบรายงานการ
ด าเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                    ลงชื่อ 

 (.................................................................) 
                        ผู้รายงาน 
 
 

                    ลงชื่อ 
 (.................................................................) 

                                                                           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร...................................... 
 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. .......................................................... 

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

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

              (นายมนตรี  คงเจริญ) 
                                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
 



 
ค าน า 

 
 รายงานการด าเนินงานโครงการ............................................................................... จัดท าข้ึนเพื่อรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพ การด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผล
การด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
ศรีส าโรงชนูปถัมภ์ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับ
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความ
เชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
               กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ ......

                                        วัน/เดือน/ปี 



สารบัญ 
 

หน้า 

 

บันทึกข้อความ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ................................................................. ๑ 

ค าน า  ....................................................................................................................... ..............................  ๒  

สารบัญ  ........................................................................................................................ .............................๓ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ  ............................................................................................... .........๔ 

แบบประเมินความพึงพอใจ........................................................................................................ ................๕ 

ภาคผนวก  ..................................................................................................... ............................................... 

- ประมวลภาพการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

 
๑.  ชื่อโครงการ  .................................................................................................................. ......................................... 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่  ...................................................................................... ............................................... 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  ....................................................................................................... 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    ............................................................................................ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................................................................................  

กลุ่มบริหาร        ............................................................................................ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ ......................................................................................................................... ............................................ 

     ๕.๒ .......................................................................................................................... ........................................... 

     ๕.๓ .............................................................................. .......................................................................................  

     ๕.๔ ......................................................................................................................... ............................................ 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ........................................................................................................................................... ......................... 
  ....................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................ .................................... 
  ........................................................................................................................................... ......................... 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ........................................................................................................................................... ......................... 
  ....................................................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................... ......................... 
  ........................................................................................................................................... ......................... 

๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

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



  ....................................................................................................................................................................  
 
 
๘.  การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการ  .....................................................  ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน  ...........  
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรม .......................................................................  เปน็กิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 
...................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................ ...................................................... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  ........................ ............................................. 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   

๒. กิจกรรม .......................................................................  เปน็กิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................................................................ .......... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  ........................ ............................................. 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   

๓. กิจกรรม .......................................................................  เปน็กิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................................................................ .......... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  ........................ ............................................. 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   

๔. กิจกรรม .......................................................................  เปน็กิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ .....  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................... ................................... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ........................................................................ .  ณ  ..................................................................... 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   

๕. กิจกรรม .......................................................................  เปน็กิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ .. ... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
..................................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  ........................ ............................................. 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   

๖. กิจกรรม .......................................................................  เปน็กิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ .....  
.................................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................... .......................................................................................................  



โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  ........................ ............................................. 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการ ............................................................. ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ............................................................................................................................. .................................. 
๒. ...................................................................... .........................................................................................  
๓. ............................................................................................................................. .................................. 
๔. ................................................................................................................................... ............................ 
๕. ...................................................................................................... ......................................................... 

 
๑๐.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

๑.    
๒.    
๓.    
๔.   

       
  

๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

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

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ..........................................  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ..........................................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ..........................................  บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการ  ...... ..............................................................................  มีข้อค้นพบ  
ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
................................................................... ...............................................................................................  
 



๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
................................................................... ...............................................................................................  

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
........................................................... .......................................................................................................  

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

     (................................................................) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน / โครงการ  ปีการศึกษา 2560 

ชื่องาน / โครงการ ......................................................................................................................... 
ฝ่ายงาน...........................................................................................กลุ่มสาระ................................. 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  อ าเภอศรีส าโรง    จังหวัดสุโขทัย 
                                  วันที่............................................................................ 
ค าชี้แจง        โปรดใส่เครื่องหมาย (/ ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน    
ระดับ 1 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 %   ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 -74  % 
ระดับ 3 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 -89 %      ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 %  
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 
1. ด้านทรัพยากรที่ใช้     
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ     
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง     
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ     
   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ     
   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน/ โครงการ     
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ     
   2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ     
   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนินโครงการ     
   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

    

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

    

3. ประเมินผลการด าเนินงาน     
    3.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด     
    3.2  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด     
    3.3  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด     

รวม     
 

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 )  = ................................................................. 
       (     )  เป็นที่พอใจมาก ( 3.6 – 4.0 )   (     ) เป็นที่พอใจ ( 2.5 -3.5 ) 
       (     )  ไม่เป็นที่พอใจ  ( 1.5 – 2.4  )   (     ) ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง (ต่ ากว่า1.5) 
  

สรุป:   ผลการประเมินตามเป้าหมาย  (   )  บรรลุ          (    ) ไม่บรรลุ 
                                                                                    

ลงช่ือ                                        
(........................................)        

                            ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
ประมวลภาพการด าเนินงาน 

โครงการ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


