
ส่วนที่ 5 
 

การกํากับ ติดตาม ประเมนิผลและรายงาน 
 
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกข้ันตอนท้ังก่อนดําเนินการ  

ระหว่างดําเนินการ และเม่ือสิ้นสุดงาน/โครงการ นับเป็นปัจจัยท่ีทําให้การดําเนินงาน โครงการประสบผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย โรงเรียนจึงกําหนดแนวทางการกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2557 ข้ึน 

 

1. หลักการ  

 1. การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลโครงการ มุ่งเน้นการนําข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการ

ดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

 2. การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล เป็นเครื่องมือสําหรับสื่อสาร ทําความเข้าใจ เรียนรู้

ร่วมกันและพัฒนาปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการดําเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณท่ีกําหนด 

 3. ยึดหลักการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติกับการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการดึงพลังความ

รับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การกํากับติดตามประเมินและรายงานเป็นส่วนประกอบท่ีควบคู่ไปกับ          

การพัฒนางานสู่ความสําเร็จ 
 

2. การกํากับ (Monitoring) 
1. โรงเรียนจัดระบบการกํากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน ในเรื่องข้ันตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณ 
2. โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ท้ังก่อนดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และ

สิ้นสุดการดําเนินการ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความสําเร็จของงาน 
 
 

3. การตรวจสอบ (Auditing) 
1. การตรวจสอบหรือประเมินภายใน (Internal  Quality) โรงเรียนจะประเมินตนเอง (School Self 

Evaluation) เป็นการภายใน โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนมอบหมาย ท้ังนี้เพ่ือนําข้อมูลมา
ปรับปรุงพัฒนางานและรับการประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

2. การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก (External Quality Audit) โรงเรียนจะได้รับการ
ประเมินจากองค์กรอิสระซ่ึงเป็นองค์กรมหาชนท่ีรัฐบาลกําหนด ประเมินเพ่ือรับรอง มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาตามท่ีโรงเรียนกําหนดไว้ในรอบท่ี 4 
 
 



46 

 

 

แผนปฏิบัติการ 2557                                                                                                   โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

4. การรายงาน (Reporting) 
1. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา      

รายงานผลการดําเนินงานทุกสิ้นภาคเรียน และสรุปรายงานตามแบบรายงาน 1 หรือ 2 ก็ได้             
เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา 

 
2. โรงเรียนจัดทํารายงานประจําปี (SAR) เพ่ือรายงานภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ท้ังผลสําเร็จ อุปสรรค ปัญหา 
และสิ่งท่ีโรงเรียนจะดําเนินการต่อไปเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และรายงานสาธารณชน ชุมชน  
ผู้ปกครอง ประชาชน  

 

5. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
2. เพ่ือกํากับ ติดตาม ประเมิน รายงานและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ             

ซ่ึงจะทําให้ทราบผลการดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันนําไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการ       
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  

3. เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 
 

6. เป้าหมาย 
 1. ติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม/งาน/โครงการ ท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา
2557 ท้ังก่อนดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และเม่ือสิ้นสุดงาน/โครงการ 
 2. รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/งาน/ โครงการ ทุกสิ้นภาคเรียนในเดือนตุลาคม และ 
มีนาคม  
 3. สรุปรายงานผลตามกิจกรรม/งาน/โครงการ หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (31 มีนาคม)  
 

7. วิธีดําเนินการ 
1. มอบหมายผู้รับผิดชอบการกํากับติดตามและประเมินผลงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี

การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

ท่ี กลุ่มงาน ผู้กํากับติดตาม 

ระดับกลุ่มสาระ/งาน 

ผู้กํากับติดตาม 

ระดับฝ่าย 

ผู้เก่ียวข้อง 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระ รองฯฝ่ายวิชาการ งานประกันคุณภาพ 

2 งานในฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงาน 
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3 งานในฝ่ายงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มงาน รองฯฝ่ายงบประมาณ 

4 งานในฝ่ายบุคคล หัวหน้ากลุ่มงาน รองฯฝ่ายบุคคล 

5 งานในฝ่ายบริหารท่ัวไป หัวหน้ากลุ่มงาน รองฯฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

 2. จัดทําปฏิทินกําหนดภารกิจกํากับติดตามประเมินผลและรายงาน 
3. จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ กํากับ ติดตามและประเมินผล (ตามแบบ 1 หรือ 2) 

 4. แจ้งทุกฝ่าย งาน กลุ่มสาระและผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทราบ ถือปฏิบัติ                  
และให้รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาและแบบท่ีกําหนด 
 5. ดําเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินท่ีกําหนด 
 6. สรุปและรายงานผล 
 
8. แบบรายงานผล 

 

 

 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา ............... 
ฝ่าย / กลุ่มสาระ/ งาน………………………………………. 

 

 

ส่วนท่ี  1 รายละเอียดโครงการ 
 

1. ชื่องาน/โครงการ…………………………เป็นโครงการตามแผนฯ ปี 2557  หน้าท่ี …….   
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียน                   [  ] ข้อท่ี        

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน    [  ] ข้อท่ี        
3. การปฏิบัติงาน/โครงการ 
      (    )   ดําเนินการเสร็จแล้ว     (    )   อยู่ระหว่างดําเนินการ       (    )   ยังไม่ได้ดําเนินการ  
4. ระยะเวลาดําเนินการ  
     3.1 ตามแผนฯ  …………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ปฏิบัติจริง  …………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  เป้าหมาย 
    5.1 ตามแผนฯ 
           5.1.1 ด้านปริมาณ………………………………………………………………………………………………………………. 

5.1.2 ด้านคุณภาพ.…………………………………………………………………………………………………………….. 

แบบรายงาน 1  
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    5.2 ปฏิบัติจริง 
 5.2.1 ด้านปริมาณ……………………………………………………………………………………………………………… 

5.2.2 ด้านคุณภาพ.……………………………………………………………………………………………………………. 
6. งบประมาณ     ตามแผน…………………….. บาท    ใช้จริง …………………………… บาท 
7.วิธีการดําเนินการ 

1.           
2.          
3.          
4.          
5.          

8.จํานวนผู้ร่วมโครงการ 
1.นักเรียน     คน 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คน 
3.ผู้มีส่วนได้เสีย    คน 
4. อ่ืน ๆ (ระบุ)    คน 
 

ส่วนท่ี  2    การบริหารและดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 

  ท่ี รายการท่ีต้องการทราบ 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 แต่งต้ังคณะทํางานบริหารโครงการ/กิจกรรม   
2 ศึกษาสภาพ / ข้อมูล / ผลการพัฒนาท่ีผ่านมา   
3 ประชุมคณะทํางาน กําหนดข้ันตอนวิธีการดําเนินงาน   
4 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน   
5 การมอบหมายหน้าท่ีกับทีมงานรับผิดชอบ   
6 กํากับ นิเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงาน   
7 ประเมินผลการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม   
8 วิเคราะห์ / สรุป / รายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม   
 

ส่วนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 

ท่ี สิ่งท่ีต้องการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
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ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ปรับปรุง 
1 ผลการดําเนินงานสนองกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษา               

ของโรงเรียน 
     

2 ความเหมาะสมของงบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
3 ระยะเวลาในการดําเนินงาน      
4 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์      
5 ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายด้านปริมาณ      
6 ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายด้านคุณภาพ      
7 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
8 ผลการดําเนินงานทําให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความพึงพอใจ      
9 จัดทําร่องรอย/หลักฐานในการดําเนินงานไว้เป็นอย่างดี      
10 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับประโยชน์จากงาน/โครงการ/กิจกรรม      
 รวม  

 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 
ดีมาก    เม่ือประเมินแล้วอยู่ในระดับต้ังแต่ 40 ข้ึนไป   
ดี    เม่ือประเมินแล้วอยู่ในระดับต้ังแต่ 35-39.99   
ปานกลาง เม่ือประเมินแล้วอยู่ในระดับต้ังแต่ 30-34.99   

           พอใช้     เม่ือประเมินแล้วอยู่ในระดับต้ังแต่ 25-29.99 
           ปรับปรุง  เม่ือประเมินแล้วอยู่ในระดับตํ่ากว่า 25 
 

9. สรุปผลการประเมินของงาน/โครงการ  
      (   )  ดีมาก         (   )  ดี           (   )  พอใช้        (   )  ปรับปรุง 
ส่วนท่ี 4 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ     
 

จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม                   (    ) มี   (    ) ไม่มี  
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

จุดด้อยของโครงการ/กิจกรรมท่ีต้องพัฒนา    (    ) มี   (    ) ไม่มี  
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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5.1 ปัญหา          
           
            

5.2 อุปสรรค          
           
            

5.3 ข้อเสนอแนะ         
           
            

 5.4 เอกสารรายละเอียดผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง ภาคผนวก รูปภาพกิจกรรมการดําเนินงาน 
�  มี               �  ไม่มี 
 

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

                      ผู้รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
                   วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ............. 
 
 
    ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน                      ความคิดเห็นของผู้รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
.............................................................................          ............................................................................ 
.............................................................................          ............................................................................ 
  (ลงชื่อ)                                                             (ลงชื่อ) 
    (.............................................................)                             (.............................................................) 
 

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

 
 

 แบบรายงาน 2  



51 

 

 

แผนปฏิบัติการ 2557                                                                                                   โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการ........................................................ 

 

 

 

 

โดย 
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน........................................... 

 

 

 

 

 
 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.255..... 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

คํานํา 
  โครงการ.................................................................................................................... 
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ......................................................................................................... 
โดยดําเนินโครงการอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
กําหนดจุดพัฒนา การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศติดตามผล และประเมินโครงการ 
เพ่ือนําผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบ  ผลการ
ดําเนินงานช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนา.............................................................................................. 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร 
 ขอขอบคุณ..............................................................................ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินการ ทําให้การดําเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกําหนด  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นักเรียน และผู้เก่ียวข้อง สําหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มี
ความก้าวหน้าต่อไป 
 

 

           ลงช่ือ................................................ 
        ( .............................................. ) 
       ตําแหน่ง ................................................ 
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สารบัญ 

            หน้า 

ส่วนที่ 1  โครงการ 

� หลักการและเหตุผล…………………………………………………………………… 

� วัตถุประสงค์ของโครงการ…………………………………………………………… 

� เป้าหมายเชิงปริมาณ…………………………………………………….................. 

� เป้าหมายเชิงคุณภาพ………………………………………………………………….. 

� กิจกรรม……………………………………………………………………………………. 

� งบประมาณ……………………………………………………………………………….. 

� ตัวช้ีวัดความสําเร็จ……………………………………………………………………… 

� ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ………………………………………………………….. 
ส่วนที่ 2  วิธีการประเมินโครงการ 

� แนวคิดการประเมินโครงการ……………………………………………………… 

� ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง……………………………………………………….. 

� เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ………………………………………… 

� การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ………………………………………… 

� สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล........................................................... 
ส่วนที่ 3  ผลการประเมินผลโครงการ 
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� ผลการประเมินโครงการ…………………………………………………………… 

� ผลการประเมินความพึงพอใจ…………………………………………………… 

� ผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ……………………………………. 

� ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ…………………………………………....... 

� ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………….. 
ภาคผนวก....................................................................................................... 

� ประมวลภาพโครงการ………………………………………………………........ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  โครงการ 
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แนวคิดการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของ สตัฟเฟลบีม                     

( D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-265 ) ดังน้ี 

 

 

 

• หลักการ 

• วัตถุประสงค์ของโครงการ 

• เป้าหมายของโครงการ 

• การเตรียมการภายในโครงการ 

ประเมินสภาวะแวดล้อม            

( Context Evaluation ) 

ส่วนที่ 2  วิธีการประเมินโครงการ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากร คือ ผู้ร่วมโครงการท้ังหมดตามเป้าหมายโครงการ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน         จํานวน........................คน 
ครูผู้สอน  จํานวน.........................คน 
นักเรียน  จํานวน..........................คน  
อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................จํานวน........................คน 
 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ร่วมประเมินโครงการตามวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีกําหนด ประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน         จํานวน........................คน 

• บุคลากร 

• วัสดุอุปกรณ์ 

• เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

• งบประมาณ 
 

• การดําเนินโครงการ 

• กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 

• การนิเทศติตามกํากับ 

• การประเมินผล 

 

• ผลการดําเนินโครงการ 

• คุณภาพผู้เรียน 

 

ประเมินการปัจจัยเบ้ืองต้น 

( Input Evaluation ) 

ประเมินกระบวนการ                 

( Process Evaluation ) 

การประเมินผลผลิต                     

( Product Evaluation ) 
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ครูผู้สอน  จํานวน.........................คน 
นักเรียน  จํานวน..........................คน  
อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................จํานวน........................คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ มีจํานวน 1 ฉบับ ดังน้ี 
1.แบบประเมินโครงการโดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL มี 4 ด้าน จํานวน 20 ข้อ ดังน้ี 

 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context)   จํานวน  5  ข้อ 
         ด้านปัจจัย (Input)    จํานวน  5  ข้อ 

  ด้านกระบวนการ (Process)   จํานวน  5  ข้อ 
  ด้านผลผลิต (Product)   จํานวน  5  ข้อ 
  แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ จํานวน  5  ข้อ 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 

1. วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ X  S.D. และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉล่ีย 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.   ค่าเฉล่ีย 

       ใช้สูตร  X  = 
N

Σ
ƒx 

   X  = ค่าเฉล่ีย 

   Σ ƒx = ผลรวมของความถี่ของคะแนนท้ังหมด 

   N  =    จํานวนผู้ประเมินท้ังหมด 

 2.  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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      ใช้สูตร   S.D. = ( )
( )1

22

−

Σ−Σ

nn

xXn  

   S.D. = ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   2XΣ  = ผลรวมของกําลังสองของคะแนน 

   ( )2xΣ  = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด  ยกกําลังสอง 

       n  = จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

3. เกณฑ์เฉล่ียการประเมินโครงการ 
คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00   หมายถึง  มีการดําเนินการในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50   หมายถึง  มีการดําเนินการในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50   หมายถึง  มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50   หมายถึง  มีการดําเนินการในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50   หมายถึง  มีการดําเนินการในระดับน้อยท่ีสุด 
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 การนําเสนอผลการประเมินโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการได้นําเสนอผลการประเมิน  
โครงการ จํานวน  4  ตอน  ดังน้ี  
 ตอนท่ี 1 ผลการดําเนินโครงการแสดงดังตารางต่างๆ คือ 
  ตารางท่ี 1  ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 
  ตารางท่ี 2 ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัย 
  ตารางท่ี 3 ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ  
  ตารางท่ี 4 ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 
         ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการดําเนินการโครงการ 
 ตอนท่ี 3 ผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ 
 ตอนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรค 
         ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  ผลการประเมินโครงการ 
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ตอนท่ี 1 ผลการประเมินโครงการ 

ตารางท่ี.1  ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม หลังการดําเนินโครงการ 
 

ท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 

1. 
 

2. 

 

3. 
 

4. 
 

5. 

โครงการได้สร้างคุณลักษณะท่ีดี                               

ด้าน.....................................ให้แก่ผู้เรียน                 

หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

มีความเหมาะสม และสอดคล้องกัน                               

การกําหนดเป้าหมาย วิธีการดําเนินการและระยะ 

เวลาดําเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง

การจัดบรรยากาศในการดําเนินงานเหมาะสมและ

สอดคล้องกับการดําเนินโครงการ                                  

การประสานงานระหว่างบุคลากรทําให้เกิดความ

ร่วมมือในการดําเนินโครงการ 

   

รวมเฉล่ีย    

 

 จากตารางท่ี.......... แสดงว่า ผลการดําเนินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดับ.................มีค่าเฉล่ีย.............และผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ
..................สําหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน..........................................................มีผล
การประเมินสูงกว่าด้านอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดับ....................มีค่าเฉล่ียเท่ากับ...................
ค่า S.D. เท่ากับ..................... 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัย  หลังการดําเนินโครงการ 

 

ท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 

1. 
 

2. 
 

3. 

 

4. 

 

5. 

จํานวนบุคลากรท่ีร่วมดําเนินการโครงการ                        

มีความเหมาะสมและเพียงพอ                           

คณะกรรมการดําเนินโครงการประกอบด้วย 

ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรในชุมชน                

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

และชุมชน บุคลากรหรือหน่วยงานเอกชน                    

วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการดําเนิน 

โครงการมีเพียงพอ                                               

อาคารสถานท่ี ห้องปฏิบัติงานตามโครงการ                      

มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

   

รวมเฉล่ีย    
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 จากตารางท่ี............ แสดงว่า ผลการดําเนินโครงการด้านปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับ
....................มีค่าเฉล่ีย......................และผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ
..........................สําหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน...................................................มีผล
การประเมินสูงกว่าด้านอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดับ..................มีค่าเฉล่ียเท่ากับ...................
ค่า S.D. เท่ากับ..................... 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี. 3 ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ  หลังการดําเนินโครงการ 

 

ท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 

1. 

2. 
 

3. 
 

4. 

5. 

 

การวางแผนดําเนินโครงการ                                

การดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดในโครงการ                     

ตามขั้นตอนทุกกิจกรรม                                       

การนิเทศติดตามกํากับการดําเนินโครงการ                 

ตามขั้นตอนท่ีกําหนดทุกระยะ                                   

การประเมินผลการดําเนินโครงการ                               

การวิเคราะห์และนําผลการประเมินมาพัฒนางาน

อย่างต่อเน่ือง 

   

รวมเฉล่ีย    
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 จากตารางท่ี....... แสดงว่า ผลการดําเนินโครงการด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับ
..............มีค่าเฉล่ีย...............และผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ
.................................สําหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน...................................................
มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดับ.....................มีค่าเฉล่ียเท่ากับ
..................ค่า S.D. เท่ากับ..................... 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี. 4 ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต หลังการดําเนินการโครงการ 

 

ท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 
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1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

 

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ เปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้                                          

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย                  

ด้านปริมาณ                                                             

ผลการดําเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย                

ด้านคุณภาพ                                                     

ความคุ้มค่าของผลการดําเนินการโครงการ 

เปรียบเทียบกับงบประมาณ                                          

ผลการดําเนินการ�������ก	
��ก������

������������
������
��� 

   

รวมเฉล่ีย    

 

 จากตารางท่ี........... แสดงว่า ผลการดําเนินโครงการด้านผลผลิตโดยรวมอยู่ในระดับ
................. มีค่าเฉล่ีย.................และผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ
...............................สําหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน.....,,..............................................
มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดับ................มีค่าเฉล่ียเท่ากับ.................
ค่า S.D. เท่ากับ..................... 
 

สรุป จากตารางท่ี.....-...... แสดงว่า ผลการดําเนินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับ.................... 
มีค่าเฉล่ีย.................และผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ........................
สําหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน.............................................. มีผลการประเมินสูงกว่า
ด้านอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดับ.............มีค่าเฉล่ียเท่ากับ...............ค่า S.D. เท่ากับ................ 
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ตอนที่ 2   ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการดําเนินการโครงการ 
 

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก   

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

1 ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม      

2 ความพึงพอใจของท่านต่อการดําเนินโครงการ      

3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      

4 ความสําเร็จ/ประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมต่างๆ       

5 ความต้องการให้มีกิจกรรมน้ีอีกในอนาคต      

 

จากตารางท่ี....... แสดงว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ.................  
มีค่าเฉล่ีย.................และผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ........................
สําหรับผลความพึงพอใจรายด้านปรากฏว่าด้าน.................................................มีผลการประเมินสูง
กว่าด้านอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดับ......................มีค่าเฉล่ียเท่ากับ...........................ค่า S.D. 
เท่ากับ..................... 
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ตอนที่ 3 ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินโครงการ (ผลสัมฤทธิ์/ผลการแข่งขัน/ผลงาน ท่ีเกิดจาก

โครงการ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ตอนที่ 4  ปญัหาและอุปสรรค 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการปีต่อไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



69 

 

 

แผนปฏิบัติการ 2557                                                                                                   โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพโครงการ 
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