
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ปีการศึกษา  2563 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา 

อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ……โรงเรียนขุนยวมวิทยา......  อ าเภอขุนยวม …..จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ที…่……… วันที่ ……8…. เดือน ……มีนาคม……..……. พ.ศ. ………2564………... 
เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ โครงการนิเทศและประเมินผลกลุม่บริหารงานบุคคล  
 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรยีนขุนยวมวิทยา 
              ข้าพเจ้า นางสาวสรุัชยา   น้อยสกุล ต าแหน่ง ครู ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศและประเมินผล
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนขนุยวมวิทยา ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อการด าเนินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ คือ 
            1) เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
            2) เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจติส านึกในการปฏิบัตภิารกิจท่ีรับผดิชอบให้เกิดผล 
ส าเรจ็ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  3) เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบยีบวินยั จรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
            4) เพื่อให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการ   ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
มีความมั่นคงและความกา้วหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            5) ส่งเสริมให้บุคลากรมสีมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีดีและมปีระสิทธิภาพ 
ระหว่างวันท่ี ...1 มี.ค. 63... ถึงวันท่ี ...31 มี.ค.64............ 
 บัดนี้การจดัด าเนินโครงการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสรุปผลการด าเนินโครงการตามแบบรายงานท่ีแนบมาด้วยนี้ 
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

                                                       ลงช่ือ..………………………….………………. 
                                                                                                         (นางสาวสุรัชยา   น้อยสกุล) 

                                                                                                                        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงาน/ กลุ่มสาระฯ 

 
ความเห็นรองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
ความเห็นผู้อ านวยการ 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา 

   
……………………………………………………… 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………. 
 
                  ลงช่ือ……………………….. 
                (นางสาวอรพิณ  สนธิกุล) 
                      ……./………./……….. 

 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
…………………………………………………….. 
 
                 ลงช่ือ……...………………….. 
                 (นายยอดทรัพย์  กันธิยะ) 
                      ……./………./……….. 

              
     ……………………………………………….. 
     ………….………….……………….……….. 
     ……………………………………………….. 
     .…………………….…………………….….. 
 
                ลงช่ือ……………….………….. 
               (นายประสิทธิ  เข็มสวุรรณ) 
                  ……./………./……….. 

 
 



ค าน า 
 
    โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดท าขึ้นเพ่ือนิเทศและประเมินผลกลุ่ม
บริหารงานบุคคล เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากที่สุด เมื่อบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานย่อมบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนา การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศติดตามผล และประเมินกิจกรรม เพ่ือน า
ผลการประเมินกิจกรรมไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ผลการด าเนินงานช่วยให้โรงเรียนได้
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรู้ ความสามารถในการ จัดกาเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
กิจกรรมและประเมินกิจกรรม ท าให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งประประโยชน์เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนขุนยวมวิทยา และผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป   
 
 
                                            ................................................. 
                                              (นางสาวสุทธิพร   พลพยัคฆก์ุล) 

                                                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนขุนยวมวิทยา 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 

โครงการ   โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  : ข้อที่ 3 
สนองเป้าหมาย สพฐ.  : ข้อที่ 3 
สนองกลยุทธ์สพม. เขต 34  : 4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : ข้อที่ 5,6 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  ❑ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้รียน   

 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ   
❑ มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.  ❑ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้รียน   

 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ   
❑ มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
สอดคล้องกับเป้าหมายหลักโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริฯ (กพด.) ข้อที่ - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ สมศ.   มาตรฐานที่ 2 
ระยะเวลาในการด าเนินการ เริ่ม  1  มี.ค. 63 สิ้นสุด 31 มี.ค. 64  

วัตถุประสงค ์ 1) เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

                       2) เพื่อส่งเสรมิบุคลากรใหม้ีความรู้ ความสามารถและมีจติส านึกในการปฏิบตัิภารกิจท่ีรับผิดชอบให้เกดิผล 

ส าเรจ็ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

               3) เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบยีบวินยั 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแหง่วิชาชีพ 

                       4) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัตงิานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพไดร้ับการ   ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

มีความมั่นคงและความกา้วหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                       5) ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีดีและมปีระสิทธิภาพ 

                      เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่จัดระบบการบรหิารจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคณุภาพที่ได้รบัรอง
จากองค์การมาตรฐานสากล 

                        2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการบริหารด้านบคุลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัวโดยสามารถ ก าหนด
อัตราก าลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริมและพัฒนา 

                       3) ร้อยละ 80  ของครูมีมาตรฐานตามวิชาชีพครขูองคุรุสภา       

                      เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

   1) การระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคณุภาพได้รับการรับรองจากองค์การ
มาตรฐานสากล   

                        2) โรงเรียนมกีารบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัวโดยสามารถ ก าหนดอัตราก าลัง สรรหา 
บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริมและพัฒนา  

                       3) ครูมีมาตรฐานตามวิชาชีพครูของคุรุสภา 



งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด  ............................................. บาท  

             ใช้ไปแล้ว   ..............................................บาท 

   งบประมาณคงเหลือ  ..............................................บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุทธิพร   พลพยัคฆ์กลุ 

สรุปรายงานเมื่อ  15 มีนาคม 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ✔  ลงใน ❑   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 
 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. การด าเนินกิจกรรม/ แผนงานในโครงการ 
      ด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว    
    ❑  ยังไม่ไดด้ าเนินการ เพราะ ............................................................................................................................................. 
    ❑  มีบางกิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะ........... 
      
2. ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 
    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ…………………. )   เท่ากับเป้าหมาย  (ร้อยละ80)  
    ❑ ต่ ากว่าเป้าหมาย  (ร้อยละ………………….) 
 
3. ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 
    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย (ระบุเหตผุล)………………………………………………………………………………………………………………………… 
     เท่ากับเป้าหมาย   
    ❑ ต่ ากว่าเป้าหมาย (ระบุเหตผุล)………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
4. จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 
    ❑ มากเกินไป    ❑ เหมาะสมด ี     ยังต้องปรับปรุง 
 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการด าเนินการ 
   ❑  ได้รับความร่วมมือดีมาก   ได้รับความร่วมมือพอควร              ❑ ได้รับความร่วมมือน้อย 
 
6. งาน/ กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสม 
     ด ี               ❑ พอใช้    ❑ ต้องปรับปรุง 
 
7. สถานที่ใช้ในการด าเนินการ  มีความเหมาะสมเพียงใด 
     มาก    ❑ ปานกลาง               ❑ น้อย 
 
8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
     ตามที่ระบไุว้ในแผน   ❑ เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน             ❑ ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน 
 
9. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง (ระบุ) .......................................... บาท  
 9.1 รายงานการใช้งบประมาณ 
  - ประเภทของงบประมาณ ◻ เงินอุดหนุนรายหัว ◻ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ◻ เงินบ ารุงการศึกษา  เงินรายได้สถานศึกษา 
     ◻ อื่น ๆ (ระบ.ุ....................................................................) 
  - งบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรร ............. …………................ บาท 
  - งบประมาณที่ใช้จริง  .......................................... บาท 
  - งบประมาณคงเหลือ  ........................................... บาท 

 



  ❑ สูงกว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย ❑ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 9.2 การขออนุมัติใช้งบประมาณตามกิจกรรม 

   จัดซื้อวัสดตุามทางแผนไว้ในกิจกรรมทุกรายการ 
  ◻ จัดซื้อวัสดุไม่ตรงตามที่วางแผนไว้ในกิจกรรม เนื่องจาก ...................................................................... 
            ...................................................................................................................................................................... 
 9.3 การบริหารจัดการวัสดุที่ซ้ือ 

   เพียงพอต่อการน าไปใช้ 
  ◻ ไม่เพยีงพอ เนื่องจาก ........................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................................... 
 
10. เคร่ืองมือประเมินความส าเร็จของงาน (ใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินโปรดแนบมาด้วย) 
 แบบประเมินผล   ❑ แบบสังเกต     ❑ ผลการประชุมสรุปงาน 
 
11. ผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลที่ปรากฏให้เห็น 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
1)   โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคณุภาพ
ทีไ่ด้รับรองจากองค์การมาตรฐานสากล 

ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน/ ครู 
2)โรงเรียนมีการบรหิารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัวโดยสามารถ ก าหนด
อัตราก าลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริมและพัฒนา 

 3)   ครูมีมาตรฐานตามวิชาชีพครขูองคุรุสภา 
 
 
  สรุปผลการด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

ที ่ กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 บริหารส านักงานบริหารบุคคล   
2 พัฒนางานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
3 พัฒนางานส่งเสริมประสิทธิภาพและสวัสดิการบุคลากร   
4 ส่งเสริมพัฒนาวินัยครูและบุคลากร   
5 บริหารส านักงานบริหารบุคคล   
6 พัฒนางานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
7 พัฒนางานส่งเสริมประสิทธิภาพและสวัสดิการบุคลากร   
8 ส่งเสริมพัฒนาวินัยครูและบุคลากร   
 
 
 
 
 
 
 



12. ปัญหาและอุปสรรค 
❑ กิจกรรมในโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 

❑ ขาดการประสานงานระหว่างคณะด าเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานขัดข้อง /ท างานได้ไมต่รงต่อความต้องการ 
❑ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ งาน /โครงการไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด
 เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
❑ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการ ขัดข้องท าให้การเบิกจ่าย ลา่ช้าหรอืเบิกไมไ่ด้ 

❑ อื่นๆ  
 
13. ข้อเสนอแนะ  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
             - 
14. โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
การด าเนินการของโครงการแล้ว  ควรด ำเนินโครงกำรนี้ในปีกำรศึกษำต่อไปหรือไม่  อย่างไร 

ควรด าเนินโครงการนี้ในปีการศึกษาต่อไป เนื่องจาก เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมาก
ที่สุด เมื่อบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานย่อมบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2      การประเมินผลโครงการด ารงคุณภาพ / โครงการยกระดับคุณภาพ 
ค าชี้แจง   ให้ใส่เครื่องหมาย  ✔  ในช่องการตรวจสอบที่ตรงกับรายการที่เป็นจริง  แล้วใส่คะแนนที่ได้ 
   ลงในช่องสุดท้าย  
ถ้ามี   ได้   1  คะแนน       
ถ้าไม่มี   ได้   0   คะแนน 
 

รายการประเมิน 
การตรวจสอบ คะแนน

ที่ได้ มี ไม่มี 
1. โครงการนี้สนองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน และสนองตามแผนพัฒนา
โรงเรียน 

   

2. โครงการนี้มีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563    
3. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา รู้ เข้าใจและ   
   เห็นความส าคัญของโครงการที่ท า 

   

( ถ้าได้คะแนน  3  คะแนน แสดงว่ามี A1  Awareness  ความตระหนัก ) รวมคะแนน  

1. มีการวางแผนการด าเนินงาน (ตรวจสอบจากมีในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563)    
2. มีการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้    
3. มีภาคีหรือผู้เข้าร่วมโครงการที่หลากหลาย (ตรวจสอบจากการประเมินผล 
   ในรายงานกิจกรรมย่อยๆ) 

   

4. มีการด าเนินงานของโครงการตามระบบ PDCA และต่อเนื่องจากปีที่แล้ว    
5. บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทุกข้อโดยรวม และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจใน 
   การด าเนินงานในระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

   

( ถ้าได้คะแนน  5  คะแนน แสดงว่ามี A2  Attempt  ความพยายาม ) รวมคะแนน  

1. มีผลการด าเนินงาน / โครงการ บรรลุตามเป้าหมายทุกข้อ    
2. มีการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมย่อยๆ ทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการ    
3. มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมย่อยๆ ทุกกิจกรรม    

( ถ้าได้คะแนน  3  คะแนน แสดงว่ามี A3  Achievement ความส าเร็จ ) รวมคะแนน  

 
 

    ลงช่ือ………………………………………………………ผู้ประเมิน 
                                                          (นางสาวสุทธิพร   พลพยัคฆ์กลุ) 
 
 
 
 
 
 

 



ตอนที่ 3    สรุปผลการพัฒนาโดยภาพรวมของโครงการ 
1. จากการสังเกต ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบกิจกรรมที่อยู่ในโครงการตามแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563 
ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า จึงขอสรุปผลในพัฒนาการของโครงการ ดังนี้ 
 
  มีพัฒนาการสูงขึ้น   มีผลการด าเนินงานสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา สังเกตได้จาก 
              ร้อยละการเข้าร่วมพัฒนาตนเองของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
□ พัฒนาการลดลง  มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา สังเกตได้จาก 
              - 
□ พัฒนาการคงที่/เท่าเดิม  มีผลการด าเนินงานเท่ากับปีการศึกษาที่ผ่านมา สังเกตได้จาก 
              - 
□ พัฒนาการลดลง  มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา สังเกตได้จาก 
              - 
2. จากผลการสรุปพัฒนาการของโครงการในข้อ 1.  ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า 
2.1 ปัญหา/ อุปสรรคที่พบจากการด าเนินโครงการที่รับผิดชอบ ของปีการศึกษา 2563 คือ 
            - 
2.2 กิจกรรมเดิม ที่ข้าพเจ้าคิดว่า ควรด ำรงไว้และน ำไปด ำเนินกำรต่อในปีกำรศึกษำ 2564  คือ 
            1. บริหารส านักงานบริหารบุคคล 
            2. พัฒนางานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
            3. พัฒนางานส่งเสริมประสิทธิภาพและสวัสดิการบุคลากร 
            4. ส่งเสริมพัฒนาวินัยครูและบุคลากร 
            5. บริหารส านักงานบริหารบุคคล 
            6. พัฒนางานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
            7. พัฒนางานส่งเสริมประสิทธิภาพและสวัสดิการบุคลากรส่งเสริมพัฒนาวินัยครูและบุคลากร 
            กิจกรรมใหม่  ที่ข้าพเจ้าคิดว่าควรมีการด าเนินการเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการใน              
ปีการศึกษา2564 คือ    
            - 
                                         
 
                                         ลงชื่อ…………….…..…………….………ผู้รายงาน 
                                              (นางสาวสุทธิพร   พลพยัคฆ์กุล) 
                                                 ……..…/………………/………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 4    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
 
                              ลงชื่อ…………….….….…….…………หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
          (นางสาวอรพิณ    สนธิกุล) 
          ……..…/………………/………… 
 
 
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายนโยบายและแผน 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ...........................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
 
    ลงชื่อ………………..….…………รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงบประมาณ 

                                   (นายวีระพันธ์ วงศ์วุวรรณ) 
                                   ……..…/………………/…………  
 
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน  
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ...........................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
 
    ลงชื่อ………………..….……….……ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
           (นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ) 
           ……..…/………………/………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
ชื่อโครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา กลุม่บริหารทั่วไป 

ค าชี้แจง        โปรดใส่เครื่องหมาย ( ✔ ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม 
  เกณฑ์การประเมิน    
                     ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง     
   ระดับ 2 หมายถึง พอใช้     
   ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง      
   ระดับ 4 หมายถึง  ดี      
   ระดับ 5 หมายถึง  ดีเยี่ยม     

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ด้านการวางแผน      
   1.1 ก าหนดขอบเขต ปัญหา สาเหตุและพิจารณาหลักการและเหตุผลโครงการโดยการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนจัดท าโครงการ 

     

   1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์และก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีสามารถวัดได้      
   1.3 วางแผนในการด าเนินงาน และก าหนดแผนในการก ากับ ติดตาม กิจกรรม ท่ีเป็นขั้นตอน 
มีระยะเวลาการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

     

   1.4 มีการการด าเนินงานโครงการ และประเมินผลไว้อย่างชัดเจน      
   1.5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบโครงการไว้อย่างชัดเจน      
2. ด้านทรัพยากรที่ใช้      
   2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ      
   2.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง      
   2.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ      
   2.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ      
   2.5 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินงาน/ โครงการ      
3. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
   3.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ      
   3.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนินโครงการ      
   3.3 ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

     

   3.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

     

4. การก ากับ ควบคุม และติดตามการด าเนินงานตามโครงการ      
   4.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุม และติดตามการด าเนินงานโครงการ      
   4.2 วางแผนก าหนดวิธีการควบคุม และติดตามการด าเนินงานโครงการ      
   4.3 ใช้เครื่องมือในการควบคุม และติดตามการด าเนินงานโครงการ      
   4.4 น าข้อมูลท่ีได้จากการควบคุม และติดตามการด าเนินงานตามโครงการไปใช้ในการพัฒนา
งานต่อไป 

     

5. ประเมินผลการด าเนินงาน      
    5.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด      
    5.2  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด      
    5.3  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด      
    5.4  ความพึงพอใจในการด าเนินงานภาพรวมท้ังหมด      

รวม 102 
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 22)   4.64 

หมายเหตุ ถ้าค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 



 

 
ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 
 1) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2) ภาพประกอบการจัดกิจกรรมย่อย (ให้ตรงตามโครงการในแผน) 
◻ 3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

◻ 4) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 

◻ 5) รายงานการประชุม (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


