แบบติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .............
โรงเรียน..............................................สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.)
 รอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.)
 รอบ 12 เดือน (ต.ค.-ก.ย.)
1. ชื่อโครงการ.................................................................................
2. ลักษณะโครงการ 2.1  ใหม่
 ต่อเนื่อง
2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง
 พัฒนา
 นโยบาย
3. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
3.1 วัตถุประสงค์
แผนกาหนดไว้
ผลการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
กรณีดาเนินการไม่ครบตามวัตถุประสงค์ เพราะ...............................................................................
............................................................................................................................................................
3.2 เป้าหมาย
แผนกาหนดไว้
ผลการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
กรณีดาเนินการได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด เพราะ...........................................................................
............................................................................................................................................................
3.3 กิจกรรมการดาเนินงาน
แผนกาหนดไว้
ผลการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
กรณีดาเนินการไม่ครบตามกิจกรรมที่กาหนด เพราะ........................................................................
............................................................................................................................................................

3.4 งบประมาณ
แผนกาหนดไว้

ผลการดาเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน...............บาท
3.5 ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนกาหนดไว้

ผลการดาเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.
4. ปัญหา/อุปสรรค
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................................................................
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(................................................)
ตาแหน่ง.................................................
(ลงชื่อ).................................................ผู้ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
(................................................)
ตาแหน่ง.................................................

แบบประเมินโครงการ
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ............. โรงเรียน.............................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ชื่อโครงการ ………………………………..……………………………………………………………………….
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ..............................................ชื่อผู้ประเมินโครงการ......................................................
ตอนที่ 1 ประเมินระดับการดาเนินงานของโครงการ
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับการดาเนินงาน ตามสภาพความเป็นจริง
(5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
ด้านบริบท (Context) (ระยะเวลาประเมิน ......................................)
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของ สพฐ. สพท.ชย. เขต 1 และมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนเพียงใด ………………………………………………….
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด …….……
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์เพียงใด ……………
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพียงใด …………………..
เป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงใด ……………..
เป้าหมายมีการกาหนดกรอบระยะเวลาชัดเจนเพียงใด ………….………ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น(Input) (ระยะเวลาประเมิน .....................................)
บุคลากรในการดาเนินงานมีความเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด ...…….
งบประมาณเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด …….………………………
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอและเหมาะสมเพียงใด …….……………………..
อาคารสถานที่มีความเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด ….………….……
ด้านกระบวนการ (Process) (ระยะเวลาประเมิน ............................)
กิจกรรมต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพียงใด ...……... …
มีการดาเนินงานตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน
โครงการเพียงใด ..………………………………………………………
มีการดาเนินงานสอดคล้องกับระยะเวลาที่กาหนดไว้ เพียงใด ..….…….
ระยะเวลาที่กาหนดในโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด ..……………
ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถและความเข้าใจ
ในการดาเนินงานตามโครงการเพียงใด ..……………………………….

ระดับการดาเนินงาน
5 4 3 2 1

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

…..
…..
…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..
…..

….
…..
….
……
.….

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

-2ที่

รายการ

16 ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด ..……….
17 มีการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานตามโครงการ
มากน้อยเพียงใด ..………………………………………………………
18 เมื่อพบปัญหา/อุปสรรค มีการร่วมกันหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขเพียงใด ...………………………………………….…….
19 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
เพียงใด ...……………………………………………………………….
20 ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพียงใด …………………………...
21 การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพียงใด .….………………..
ด้านผลผลิต (Product) (ระยะเวลาประเมิน .......................................)
22 ผลการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพียงใด ………….
23 การดาเนินงานมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อม
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพียงใด ………………………….……
24 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงาน
คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้เพียงใด ...……………………………………..
25 โครงการลักษณะนี้สมควรที่จะดาเนินการ
ในปีงบประมาณต่อไปมากน้อยเพียงใด ...……………………………..

ระดับการดาเนินงาน
5 4 3 2 1
….. ….. ….. ….. ….
….

….. ….

….. ….

….

….. ….. ….

….

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

ตอนที่ 2 ประเมินการเสร็จสิ้นของการดาเนินงานและการใช้งบประมาณ (ระยะเวลาประเมิน ..............................) คาชี้แจง
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ในข้อ 1 และเติมจานวนเงินงบประมาณ ในข้อ 2 ตามสภาพความเป็นจริง
1. การดาเนินงานตามโครงการ
 เสร็จ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ยังไม่ดาเนินการ
2. โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ………………..บาท
ใช้…………….……..บาท
เหลือ………………..บาท

-3ตอนที่ 3 ประเมินผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ (ระยะเวลาประเมิน ..................................................)
คาชี้แจง โปรดกรอกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลการดาเนินงานตามโครงการลงในช่องว่างต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. เป้าหมาย ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (อย่างละเอียด) ………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-4ตอนที่ 4 ประเมินปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานตามโครงการ (ระยะเวลาประเมิน ..........................)
คาชี้แจง โปรดกรอกปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานตามโครงการที่ท่านรับผิดชอบลงในช่องว่าง
ต่อไปนี้
1. ด้านบริบท (Context)………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….... …
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านกระบวนการ (Process) ...…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. ด้านผลผลิต (Product) ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………….ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง...............……………………………………………

แบบบันทึกการนิเทศการดาเนินงานตามโครงการ แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2556
โรงเรียน........................................................... สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วันที…่ ……….เดือน..............................................พ.ศ 2556
ชื่อโครงการ................................................รับผิดชอบ..................................................................

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ(ผู้นิเทศ)

การปรับปรุงแก้ไข(ผู้รับการนิเทศ)

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

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

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

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

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

ลงชื่อ……………………………………….ผู้นิเทศ
(...................................................)

ลงชื่อ………………………….……..ผู้อานวยการโรงเรียน
(.............................................)

