
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ................................................... 
โครงการที่.....   .................................................................................................... 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รูปกิจกรรม 
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                  บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
ที…่……………………………………………….  วันที่ …..  สิงหาคม  2562   
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 

ข้าพเจ้า.......................................................................  ต าแหน่ง.......................................................... ......... 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม. ..............................................................................................................          
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ 
๑) .......................................................................................................................... ......................................................  
๒) .......................................................................................................................... ....................................................... 
โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่  ............................................. ถึง  วนัท่ี  ............................................... 

บัดนี้ โครงการ ............................................................................................................. ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมตามแบบรายงานที่ก าหนด 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                    ลงชื่อ 

 (.................................................................) 
                        ผู้รายงาน 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการ 
..................................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................ .......................................................................................................  
 
                    ลงชื่อ 

   (............................................................. ) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร.......................... 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
................................................................................................. ......................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
                    ลงชื่อ 

           (นายสุริยา  ชิณณะพงศ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม               

         (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ...............................................................................  จัดท าขึ้นเพ่ือ 
รวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมและ 
การใช้จ่ายงบประมาณ  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพ
การจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้การรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวาง
แผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ 
ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทาง
การศึกษา และเป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน และน าผลการด าเนินงานมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  .....................................................................   1 

ค าน า  ......................................................................................................................................................... ..   2 

สารบัญ  ................................................................................................................... .....................................   3 

แบบรายงานการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ  ........................................................................... ................   4 

ภาคผนวก  ..................................................................... ...............................................................................   5 

- ประมวลภาพการด าเนินงาน  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

- ก าหนดการจัดงาน/กิจกรรม (ถ้ามี) 

- ตัวกิจกรรม/ตัวโครงการ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีการสรุปแสดงสถิติ   

- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (ถ้ามี)  

- จดหมายเชิญเป็นวิทยากร (ถ้ามี)  

- หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ (ถ้ามี)  

- เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)  
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/โครงการ……………………………………………………………………….. 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1.  ชื่อกิจกรรม/โครงการ  ........................................................................................................... ............... 

2.  สนองยุทธศาสตร ์สพม.9 ท่ี................................... ..................................................................................... 

3.  สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานที่  .................................................. 
 

4.  สนองมาตรฐานโรงเรียน  ข้อที่  ................................................................................................... 
 กลยุทธ์ของโรงเรียน ยุทธวิธีที.่....  ………………………………………………………………………………………………. 
 ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี ที่.....  .............................................................................................. ............................... 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ    ............................................................................................  

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ                ............................................................................................ 

6.  วัตถปุระสงค์ 
     6.1 ............................................................................................................................. ........................................ 

     6.2 .......................................................................................................................................... ...........................  

7.  เป้าหมาย 
     7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (ระบุจ านวนผลผลิตให้ชัดเจน) 
  ................................................................................................................................................................. ... 
  ............................................................................................................................. ....................................... 
  ............................................................................................................................. ....................................... 
  ....................................................................................................................................................................  

     7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  (ระบุมาตรฐานของผลผลิต) 
  ......................................................................................... ........................................................................... 
  ............................................................................................................................. ....................................... 
  ........................................................................................................................................ ............................ 
  .................................................................................................... ................................................................ 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของตนเอง) 
  ............................................................................................................................. ....................................... 
  ............................................................................................................................. ....................................... 
  ....................................................................................................................................................................  

ตวัอยา่ง  งานวจิยัได้รับการจดัท า  10  เร่ือง 

ตวัอยา่ง  งานวจิยัผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการ 
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9.  ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ  ..................................  ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน  ...........  กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมทีด่ าเนินงานมีดังนี้ (กรณี มีกิจกรรมย่อยๆ เยอะ) 

1.  กิจกรรม .......................................................................   เป็นกิจกรรมเดิมที่ก าหนดตามแผน 
ปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือ  เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน (อ้างอิงบันทึกขออนุมัติ ) คือ 
..................................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................ ......................................................................................................................  
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  ........................ ............................................. 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   

2.  กิจกรรม .......................................................................   เป็นกิจกรรมเดิมที่ก าหนดตามแผน 
ปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หรือ  เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน (อ้างอิงบันทึกขออนุมัติ ) 
คือ ............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  ........................ ............................................. 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   

3. กิจกรรม .......................................................................   เป็นกิจกรรมเดิมที่ก าหนดตามแผน 
ปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หรือ  เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน (อ้างอิงบันทึกขออนุมัติ ) 
คือ ................................................................................................................................................................ ............. 
..................................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................... .................................................. 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ......................................................... ................  ณ  ..................................................................... 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   

4. กิจกรรม .......................................................................   เป็นกิจกรรมเดิมที่ก าหนดตามแผน 
ปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หรือ  เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน (อ้างอิงบันทึกขออนุมัติ ) 
คือ ............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ...................................................................... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  ........................ ............................................. 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   
 

ฯลฯ 
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10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ............................................................ ได้มีบุคคล , หน่วยงานราชการอ่ืน , 
หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ............................................................................................................................. .................................. 
2. ............................................................. ..................................................................................................  
3. ............................................................................................................................. .................................. 
4. ............................................................................................................................. .................................. 
5. ............................................................................................. .................................................................. 

 
11.  ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 

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

       
       11.2  สรุปผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการโดยรวม             คิดเป็นร้อยละ  .................. 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   .................. 

       อยู่ในระดับ  .................. 
เกณฑ์การให้คะแนน     

    5  คะแนน   เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ           80 %  ขึ้นไป 

4  คะแนน   เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ           70 %  –  79 % 

3  คะแนน   เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ           60 %  –  69 % 

2  คะแนน   เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ         50 % -  59 %   
1  คะแนน   เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ         ต่ ากว่า 50 % ลงมา   

                     (ปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม) 
        การแปลความหมาย 

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

จากแบบสอบถาม 
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12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ  ....................................................... จ านวน........................................บาท        

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ..........................................  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  ..........................................  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  ..........................................  บาท 
 

13. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุของปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
1. ด้านงบประมาณ ................................................... 

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

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

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

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

2. ด้านบุคลากร ................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

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

3. ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

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

4. ด้านบริการและประสานงาน ................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
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14.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ  ....................................................................................  มีข้อค้นพบ  

ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1. จุดเด่นของกิจกรรม/โครงการ 

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

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

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

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

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

 
 
                  ลงชื่อ.................................................................ผู้รายงาน 

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

      วันที่................เดือน...................พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 

กิจกรรม/โครงการ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
หมายเหตุ  ควรมีค ำบรรยำยใต้ภำพด้วย 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพกจิกรรมโครงการ 

 

ภาพกจิกรรมโครงการ 

 

ภาพกจิกรรมโครงการ 

 

ภาพกจิกรรมโครงการ 

 

ภาพกจิกรรมโครงการ 

 

ภาพกจิกรรมโครงการ 
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หลักฐานอื่นๆ ประกอบการรายงานผล   
(ตามท่ีปรากฏในสารบัญ) 

 
 
 

 
 

 
 


