
แบบประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลโครงการ 

1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานโครงการพิเศษ 
2. สนองกลยุทธ์ที่ 3  
3. ตอบสนองมาตรฐานที่ 3 
4. ฝ่ายวิชาการ 
5. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นายนิคม   จันทะโสม 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2565 
7. ข้อมูลการประเมิน 

1.1 วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิตหรือผลลัพธ์การด าเนินงาน 
1) เพ่ือให้ผู้เรียนและครูได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการพิเศษ 

ผู้เรียนและครูได้สามารถด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการพิเศษได้เป็นอย่างดีตลอดปีการศึกษา 
2564 

2) เพ่ือพัฒนากิจกรรม  สื่อ  และแหล่งเรียนรู้
โครงการพิเศษ 
 

 

มีการจัดท า สื่อ  และแหล่งเรียนรู้  และกิจกรรม
การเรียนรู้ในโครงการพิเศษตลอดปีการศึกษา 
2564 

1.2 เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ 
ผู้เรียนร้อยละ 90 ร่วมกิจกรรมโครงการพิเศษ ผู้เรียนร้อยละ 96.23 มี

ส่วนร่วมในกิจกรรม
โครงการพิเศษของ
โรงเรียน ในปีการศึกษา 
2564 

 

ผู้เรียนร้อยละ 50 มีชิ้นงานและผลงาน
เผยแพร่ 

ผู้เรียนร้อยละ 61.64 มีมี
ชิ้นงานและผลงาน
เผยแพร่ ในปีการศึกษา 
2564 

 



ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ 
ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับโครงการ
พิเศษ 

 ครสูามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้
สอดคล้องกับโครงการ
พิเศษ 

นักเรียนมีจิตส านึกและลักษณะนิสัยตาม
โครงการพิเศษ 

 นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีและ
ลักษณะนิสัยตามโครงการ
พิเศษ 

 
1.3 งบประมาณ 

 เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ต่ ากว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 สูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการด าเนินงาน 

โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในตาราง และ  ตามรายการที่มีการปฏิบัติหรือมีความสอดคล้อง/เพียงพอ 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติ ปฏิบัติ/ใช่ ไม่ปฏิบัติ/
ไม่ 

ด้านการวางแผน (Plan)    
1. มีการประชุมวางแผนการ

ด าเนินงาน   
(บนัทึกการประชุม) 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
 

  
(บันทึกการประชุม) 

3. ความเพียงพอของงบประมาณ/
วัสดุอุปกรณ์   

 

ด้านการด าเนนิงาน (Do)    
4. บุคลากรให้ความร่วมมือในการ

ด าเนินงาน   
(ภาพถ่าย) 

5. การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่
วางไว้   

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ด้านการตรวจสอบ (Check) หรือ
ศึกษาเรียนรู้ (Study) 

  
 



รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติ ปฏิบัติ/ใช่ ไม่ปฏิบัติ/
ไม่ 

6. มีการเรียนรู้หรือรวบรวมองค์
ความรู้   

(บันทึก บล็อก/เว็บไซต์) 

7. ระยะเวลาด าเนินงานเป็นไปตาม
แผน   

(โครงการ) 

8. การด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์   

 

ด้านการพัฒนาปรับปรุง (Action)    
9. มีการวิเคราะห์สรุปผลการ

ด าเนินงาน   
 

10. มีการเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา   

 

สรุปผลการประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ 

  ดีมาก   หมายถึง มีการปฏิบัติครบทุกด้าน (ปฏิบัติทุกรายการ) 
   ดี  หมายถึง มีการปฏิบัติไม่ครบทุกด้าน (ปฏิบัติ 6 – 9 รายการ) 
  พอใช้ หมายถึง มีการปฏิบัติไม่ครบทุกด้าน (ปฏิบัติ 5 รายการ) 
  ปรับปรุง หมายถึง มีการปฏิบัติไม่ครบทุกด้าน (ปฏิบัติต่ ากว่า 5 รายการ) 
***ประเมินความพึงพอใจ ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ตอนที่ 3 สภาพปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

1. ปัญหา/อุปสรรค 
- ปัญหาการระบาดของไวรัส โคโรนา-19 ท าให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท าให้

การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามโครงการพิเศษโรงเรียนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ 
2. ข้อเสนอแนะ 

- จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามโครงการพิเศษของโรงเรียนโดยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 
    ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
     ( นายนิคมจันทะโสม ) 
    วันที่ 31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 
 

 



ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ลงชื่อ    
            ( นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ) 
       วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

   ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
              (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
                               วันที่  31  เดือน มีนามคม   พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


