
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ 2562 

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



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ที.่......./2563 วันที่ ....... เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ……………………………………………………......................................……. 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) 

 ตามที่ฝ่ายงาน............................................................. ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า................................................. ......เป็น
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินโครงการ............................. .........................................................  โดยมีกิจกรรมคือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 บัดนี้ การด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ............................................................................................. 
........................................................................ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
โครงการดังกล่าว เพ่ือรายงานต่อผู้บริหารและฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือสรุปเป็น
ภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (……………………..……….........................) 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ 
            (นางบุหงา  วิริยะ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ............................................................................... ของ
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของกิจกรรม/โครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพ่ือให้การรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้บริหารในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา และเป็นข้อมูล
ส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน และน าผลการด าเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
        นาย*****************



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการ.................................................................................. 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1.  กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ    บริหารบุคคล    บริหารงบประมาณ    บริหารงานทั่วไป 
2.  แผนงาน แผนงานที่ ……………………………………………...…… 
3.  สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานที่ .............................................................. ......... 
4.  สนองกลยุทธ์ 

ข้อที่ .................................................................................  
5.  ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
6.  วัตถุประสงค์ 
  1) 
  2) 
  3) 
7.  ผลการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม/งาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
1.............................. 1) 

2) 
1) 1) 

2..............................    
-  ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการโดยรวม             คิดเป็นร้อยละ  ........... 
-  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย  ........ อยู่ในระดับ  ......... 

8.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและแนวทางการพัฒนา 

กิจกรรม/งาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขและพัฒนา 

1.............................. 1) 1) 1) 
2.............................. 1) 1) 1) 
 
            

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

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

 

 



 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/งาน ................................................... 
โครงการที่.....   .................................................................................................... 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 

วันที่......เดือน....................พ.ศ............ 
ณ ....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงาน............................. 
กลุ่มสาระฯ/งาน................................................. 

 
 
 

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

แยก 1 เล่ม 1 กิจกรรมในโครงการ 
ครูที่รับผิดชอบเป็นคนสรุป 

รูปกิจกรรม เฉพาะโครงการที่ 12 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ และโครงการที่ 21 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 

กลุ่มสาระ *โครงการอื่น ๆ ลบส่วนนี้ออก 
 ถ้าไม่เกี่ยวข้องลบออก 

 

โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนปฐมวัย *ให้ใช้ข้อความนี้แทน 

กิจกรรมส่งเสริม.................. 
(.........ชื่อกิจกรรมย่อย..........) 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการ……………………………………………………………………… 

กิจกรรม/งาน ......................................... 
 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นาย........................................ 

1.  ชื่อกิจกรรม ............................................. 

2.  วัตถุประสงค์ 
      1) 
 2) 

3.  เป้าหมาย 

      1) 
 2) 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน ตามวงจร PDCA 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2562 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

P : Plan 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เม.ย. 2562  คร.ู...... 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ เม.ย. 2562  คร.ู.... 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน    
4 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม

มอบหมายความรับผิดชอบ 
  

 

D : Do 
5 ด าเนินโครงการ 

1) 
2) 
3) 

  คณะกรรมการฯ 

C : Check 
6 ประเมินผลการด าเนินงาน    คร.ู.... 
7 สรุปผลโครงการ   คร.ู... 
A : Act 
8 วางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป   คณะกรรมการฯ 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  



5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มต้นการด าเนินการ  วันที่ 1 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
 สิ้นสุดการด าเนินการ  วันที่ 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

6.  งบประมาณ (ตามกิจกรรมที่รับผิดชอบ) 
1) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ..........................................  บาท  
2) งบประมาณที่ใช้ไป  ..........................................  บาท 

 3) งบประมาณคงเหลือ  ..........................................  บาท 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ............................................................ ได้มีบุคคล หน่วยงาน

ราชการอ่ืนหน่วยงานภายนอกและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1) 
2) 

8.  ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
        1) ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละ 

เป้าหมาย ผลการด าเนิน 
1.    
2.    
3.    
4.   
5.   

       
       2) สรุปผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการโดยรวม             คิดเป็นร้อยละ  .................. 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย (x)  .................. 

       อยู่ในระดับ  .................. 
       การแปลความหมาย 

ค่าเฉลี่ย   4.45 – 5.00 หมายถึงระดับ ดีเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ย   3.45 – 4.44 หมายถึง ระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย   2.45 – 3.44 หมายถึงระดับ ดี 
ค่าเฉลี่ย   1.45 – 2.44 หมายถึงระดับ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.44 หมายถึงระดับ ปรับปรุง 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) 
2) 



10. สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ  .................................................................................  มีข้อ

ค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1) จุดเด่นของกิจกรรม/โครงการ 

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

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

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

2) จุดควรพัฒนาของกิจกรรม/โครงการ 
............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 

3) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม/โครงการ 
.................................................................................................................................. ....................... 
.............................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ............................ 

 
                                ลงชื่อ        ผู้รายงานกิจกรรม 

        (.....................................................) 

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

 
ความเห็น ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ความเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................... 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 เห็นชอบ 
 แก้ไข / ปรับปรุง

.................................................................... 
 มอบหัวหน้างานแผนด าเนินการต่อไป 

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

(นายเทิดศักดิ์  ทองย้อย) 
ลงชื่อ......................................... 

(นางบุหงา  วิริยะ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) 

หมายเหตุ  1. ให้รายงานผลการด าเนินงาน  ภายใน  10  วันท าการ  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 

   2. เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามแล้ว  ให้ส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานท่ีครูเทดิศักดิ์ ทองย้อย 

 
 
 



เอกสารประกอบ 
 

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
2. ก าหนดการ / ค ากล่าวเปิด-ปิดงาน 
3. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น  

-  รายงานการประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ  
-  หนังสือติดต่อ/หนังสือขอความร่วมมือ   
-  เอกสารประกอบการฝึกอบรม สัมมนา เอกสารที่แจกในโครงการ  
-  สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม  
-  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน  
-  ตัวอย่างเกียรติบัตรที่ได้รับ หรือที่แจกให้กับนักเรียน (ถ้ามี) 

5.  ตัวอย่างแบบประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ / ตัวอย่างแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

6.  ภาพประกอบโครงการ ก่อนด าเนินการ / ระหว่างด าเนินการ / หลังด าเนินโครงการ 
-  เรียงล าดับภาพก่อนหลัง 
-  มีค าบรรยายใต้ภาพ (สถานที่ วันที่ เดือน พ.ศ.)  2  ภาพต่อ 1 หน้า 

7. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ถ้ามีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่นอาจจะท าส าเนาด้วย CD 
8. ฯลฯ 
 
*หมายเหตุ  อาจเพ่ิมเติมหัวข้ออ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 
แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม 

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) 

โครงการ/กิจกรรม ............................................................... 
ค าชี้แจง เกณฑ์การประเมิน 

 ระดับคุณภาพ 1 สามารถปฏิบัติได้ระดับปรับปรุง  ระดับคุณภาพ 4 สามารถปฏิบัติได้ระดับดีมาก 
 ระดับคุณภาพ 2 สามารถปฏิบัติได้ระดับพอใช้  ระดับคุณภาพ 5 สามารถปฏิบัติได้ระดับดีเยี่ยม   
 ระดับคุณภาพ 3 สามารถปฏิบัติได้ระดับดี 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่ก าหนด      
2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การปฏิบัตไิด้      
3 เป้าหมายของโครงการ/กจิกรรมกอ่ให้เกิดประโยชน์กับนักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีน      
4 มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน      
5 การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ 

ที่ได้รับและวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     

6 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/โครงการ/กิจกรรม  ด าเนินไปตามะยะเวลาที่ก าหนด 
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน 

     

7 มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบการปฏิบตัิงานตามโครงการ/กิจกรรมและมกีระบวนการ 
ในการท างานเหมาะสม 

     

8 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด      
9 ผลการด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน และ สพฐ.      
10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม  ได้น าผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้ 

ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     

รวม (ผลรวมคะแนนท่ีได้)  
เฉลี่ย (น าคะแนนรวม หารด้วย 10)  

ร้อยละ (ผลรวมคะแนนทีไ่ดx้100)/50  
การแปลผลการประเมิน 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.44  ปรับปรุง   คะแนนเฉลี่ย 1.45 – 2.44  พอใช้   คะแนนเฉลี่ย 2.45 – 3.44  ดี 
 คะแนนเฉลีย่ 3.45 – 4.44  ดีมาก       คะแนนเฉลีย่ 4.45 – 5.00  ดีเย่ียม 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ                                                 ผู้ประเมิน 
         (...........................................................) 
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ. .............. 



 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ  

โครงการ/กิจกรรม ............................................................... 
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) 

 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
 เพศ   ชาย   หญิง 
 สถานภาพ   นักเรียน       ครู/อาจารย์       บุคลทั่วไป       อ่ืนๆ ระบุ...............  
 ระดับการศึกษา   อนุบาล      ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา   

  ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืนๆ ระบุ........... 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม (โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 การวางแผนและการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม      
2 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม      
3 ความพร้อมชองการจัดโครงการ/กิจกรรม      
4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
5 ล าดับขั้นตอนและความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม      
6 ความหลากหลายของกิจกรรม      
7 ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน      
8 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของนักเรียน      
9 ของรางวัลเหมาะสมกับประเภทของการแข่งขัน      
10 นักเรียนเห็นความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม      
11 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม      
12 ควรจัดกิจกรรมนี้ในปีต่อ ๆ ไป      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................... .................................................... 
 
 

ตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจ 

*ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ 



 

 
 
 
 
 
 


