รายงานผลการประเมิน
โครงการ ..............................................
ภาคเรียนที่ ..... ปีการศึกษา 2559

งาน/กลุ่มสาระ .......
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

รายงานผลการประเมินโครงการ .......................................................
ภาคเรียนที่ ..... ปีการศึกษา ..........
กิจกรรม

ก.1 ............................................................ชื่อกิจกรรม
ก.2 ............................................................ชื่อกิจกรรม
ก.3 ............................................................ชื่อกิจกรรม……ใส่ให้ครบทุกกิจกรรม
กลยุทธ์ สพฐ. ............................................................ระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
จุดเน้น สพม.2 ............................................................ระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
กลยุทธ์ รร. ............................................................ระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ..... ตัวบ่งชี้ที่ ...................................ระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
มาตรฐานที่ ..... ตัวบ่งชี้ที่ ...................................ระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
มาตรฐานที่ ..... ตัวบ่งชี้ที่ ...................................ระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร......................................... งาน/กลุ่มสาระฯ ......................
1. หลักการและเหตุผล
......................................................................................................................................................................
...............................ระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
2. วัตถุประสงค์
......................................................................................................................................................................
...............................ระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
...........................................................................................................................................................................
...................ระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
3.2 ด้านคุณภาพ
...........................................................................................................................................................................
...................ระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
4. การดาเนินงาน
00 กิจกรรม
 ดาเนินการแล้ว ................
00 กิจกรรม
 ไม่ได้ดาเนินการ ................
1. พิมพ์ตรงนี้
เนื่องจาก ................................................................................................................................................
2. พิมพ์ตรงนี้
................................................................................................................................................
3. พิมพ์ตรงนี้
................................................................................................................................................
4. พิมพ์ตรงนี้
................................................................................................................................................
5. พิมพ์ตรงนี้
................................................................................................................................................

5. งบประมาณ
รายการ
5.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ก.1 ...........
ก.2 ...........
ก.3 ...........
5.2 งบประมาณที่ใช้จริง
ก.1 ...........
ก.2 ...........
ก.3 ...........

อุดหนุน

งบประมาณ
เรียนฟรีฯ
รายได้ฯ

อื่นๆ

x,xxx,xxx
x,xxx,xxx
x,xxx,xxx

x,xxx,xxx
x,xxx,xxx
x,xxx,xxx

x,xxx,xxx
x,xxx,xxx
x,xxx,xxx

x,xxx,xxx
x,xxx,xxx
x,xxx,xxx

x,xxx,xxx
x,xxx,xxx
x,xxx,xxx

x,xxx,xxx
x,xxx,xxx
x,xxx,xxx

x,xxx,xxx
x,xxx,xxx
x,xxx,xxx

x,xxx,xxx
x,xxx,xxx
x,xxx,xxx

6. ผลการดาเนินกิจกรรม
6.1 เชิงปริมาณ
...........................................................................................................................................................................
...................
6.2 เชิงคุณภาพ
...........................................................................................................................................................................
...................
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
...........................................................................................................................................................................
...................

8. การประเมินผลการจัด โครงการ
ก.1 กิจกรรม................................
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ

ต่ากว่า 60% ลงมา
60 – 69%
70 – 79%
80 – 89%
90% ขึ้นไป
ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

รายการ

1 ท่านคิดว่าผลการดาเนินกิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
2 ท่านพอใจในผลสาเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายเพียงใด
3 ระหว่างดาเนินการตามกิจกรรม มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเพียงใด
3.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้
3.2 ความร่วมมือของบุคลากร
3.3 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.4 ความเหมาะสมของสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3.5 ขั้นตอนการดาเนินงานเป็นไปตามกาหนดเวลา
4 ผลงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทาให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังในระดับใด
5 ท่านพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในระดับใด
ความถี่
รวมคะแนนทั้งหมด
รวมเฉลี่ย (คะแนนรวมทั้งหมดหารด้วย 9)











3 2 1 1 1
29
0.00

*** คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 ควรปรับปรุง

ก.2 กิจกรรม................................
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ

ต่ากว่า 60% ลงมา
60 – 69%
70 – 79%
80 – 89%
90% ขึ้นไป
ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

รายการ

1 ท่านคิดว่าผลการดาเนินกิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
2 ท่านพอใจในผลสาเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายเพียงใด
3 ระหว่างดาเนินการตามกิจกรรม มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเพียงใด
3.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้
3.2 ความร่วมมือของบุคลากร
3.3 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.4 ความเหมาะสมของสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3.5 ขั้นตอนการดาเนินงานเป็นไปตามกาหนดเวลา
4 ผลงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทาให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังในระดับใด
5 ท่านพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในระดับใด
ความถี่
รวมคะแนนทั้งหมด
รวมเฉลี่ย (คะแนนรวมทั้งหมดหารด้วย 9)











3 2 1 1 1
29
0.00

*** คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 ควรปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ

ต่ากว่า 60% ลงมา
60 – 69%
70 – 79%
80 – 89%
90% ขึ้นไป

ก.3 กิจกรรม................................
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ

ต่ากว่า 60% ลงมา
60 – 69%
70 – 79%
80 – 89%
90% ขึ้นไป
ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

รายการ

1 ท่านคิดว่าผลการดาเนินกิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
2 ท่านพอใจในผลสาเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายเพียงใด
3 ระหว่างดาเนินการตามกิจกรรม มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเพียงใด
3.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้
3.2 ความร่วมมือของบุคลากร
3.3 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.4 ความเหมาะสมของสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3.5 ขั้นตอนการดาเนินงานเป็นไปตามกาหนดเวลา
4 ผลงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทาให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังในระดับใด
5 ท่านพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในระดับใด
ความถี่
รวมคะแนนทั้งหมด
รวมเฉลี่ย (คะแนนรวมทั้งหมดหารด้วย 9)











3 2 1 1 1
29
0.00

*** คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 ควรปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ

ต่ากว่า 60% ลงมา
60 – 69%
70 – 79%
80 – 89%
90% ขึ้นไป

การประเมินผลโครงการ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ
ประเมินแล้วอยู่ในระดับ

ต่ากว่า 60% ลงมา
60 – 69%
70 – 79%
80 – 89%
90% ขึ้นไป

รายการ

ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

1 ท่านคิดว่าผลการดาเนินโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
2 ท่านพอใจในผลสาเร็จของโครงการตามเป้าหมายเพียงใด
3 ระหว่างดาเนินการตามโครงการ มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเพียงใด
3.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้
3.2 ความร่วมมือของบุคลากร
3.3 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.4 ความเหมาะสมของสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3.5 ขั้นตอนการดาเนินงานเป็นไปตามกาหนดเวลา
4 ผลงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทาให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังในระดับใด
5 ท่านพอใจในภาพรวมของโครงการในระดับใด
ความถี่
รวมคะแนนทั้งหมด
รวมเฉลี่ย (คะแนนรวมทั้งหมดหารด้วย 9)











3 2 1 1 1
29
0.00

*** คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 ควรปรับปรุง
ข้อมูลส่วนนี้มาจากการนาผลการประเมินของทุกกิจกรรมมาเฉลี่ยแล้วค่อยกาหนดระดับคะแนน
9. ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................
...................
ลงชื่อ .................................................
(..................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ .................................................
(..................................................)
หัวหน้างาน/กลุ่มสาระฯ.......................

ลงชื่อ .................................................
(..................................................)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหาร.......................
ลงชื่อ .................................................
(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อานวยการโรงเรียน

ภาคผนวก

คาสั่งโรงเรียน

ภาพถ่ายกิจกรรม
ทุกกิจกรรม กิจกรรมละ 2 ภาพ

แบบประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมของโครงการจากผู้เกี่ยวข้อง หรือ
ผลการประเมินเฉลี่ยของกิจกรรม
ที่ดาเนินการแล้วและไม่ได้ดาเนินการ

