
    

    

บนัทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  โรงเรยีนนครนายกวทิยาคม 

ที ่ …………………………….......................................    วนัที ่ .........  

เดอืน...........................พ.ศ. .............   

เร ือ่ง  ขออนุมตัโิครงการ 
 

เรยีน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนครนายกวทิยาคม 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย    โครงการ / กจิกรรม  ......................................................

 จ านวน ...........ชดุ 
 

ตามที ่ทางโรงเรยีนนครนายกวทิยาคม 

ไดม้อบหมายใหบุ้คลาการในโรงเรยีนจดัท าโครงการ/กจิกรรมประจ าปี........................  

แลว้น าเสนอผูบ้รหิาร เพือ่ขออนุมตัโิครงการ  น้ัน 

บดันี ้ ขา้พเจา้ไดจ้ดัท าโครางการ / กจิกรรม .............................................. 

เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จงึเสนอขออนุมตัโิครงการ/กจิกรรม  

ดงัรายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม ทีแ่นบมาพรอ้มนี ้
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและขออนุมตัโิครงการ 

 

      ลงชือ่       

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

                              

ต าแหน่ง..................................................... 

เรยีน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

     -ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม 

ไดเ้สนอโครงการดงัรายละเอยีดตามทีแ่นบมาพรอ้มนี ้   เพือ่ขออนุมตักิารด าเนินงาน 

     -จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา     (.....)  ทราบ 

        (......)  อนุมตั ิ

     (....................................... )     (......)  ไม่อนุมตั ิ

เพราะ...................................... 

     ........../............../................    

 ……………………………………………….. 

 



        ลงชือ่ 

                     (นายเพ็ญศกัดิ ์ 

แจง้เหตผุล) 

           

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนครนายกวทิยาคม 

 

เรยีน  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน เรยีน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม  

ไดเ้สนอโครงการเสนอโครงการดงัรายละเอยีดตามทีแ่นบมาพรอ้มนี ้

เพือ่ขออนุมตักิารด าเนินงาน 

        จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

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

(นางญาณวรรณ  บุตรทา) 

                หวัหนา้งานแผนงาน 

 

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

(นางปุณณภา  ลิม้ไพบลูย)์ 

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 

 
    

 

บนัทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  โรงเรยีนนครนายกวทิยาคม 

ที ่ ………………………………………………………….....................วนัที ่ ...............  

เดอืน...........................พ.ศ. ..............   

เร ือ่ง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม  
 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนครนายกวทิยาคม 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย    แบบประเมนิโครงการ / กจิกรรม  ......................................................

 จ านวน ...........ชดุ 
   

ตามที ่ทางโรงเรยีนนครนายกวทิยาคม     

ไดอ้นุมตัใิหด้ าเนินงานโครงการ/กจิกรรมดงักล่าว      และเมือ่เสรจ็สิน้การด าเนินงาน  

ใหส้รปุรายงานผลการด าเนินงาน  น้ัน 

บดันี ้  โครงการ/กจิกรรม .............................................. 

ไดเ้สรจ็สิน้การด าเนินงานแลว้ ขา้พเจา้ผูร้บัผดิชอบโครงการ /กจิกรรมดงักล่าว  

จงึขอเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี ้  

ผลการด าเนินงาน 



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

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

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

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

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

ปัญหา อปุสรรค และแนวทางพฒันา 

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

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

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

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

 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและพจิารณาด าเนินการตอ่ไป 

      ลงชือ่       

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

                              

ต าแหน่ง..................................................... 

  

เรยีน  

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

เรยีน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ความคดิเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

   

   

   

 

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

(นางญาณวรรณ  

บุตรทา) 

                

หวัหนา้งานแผนงาน 

 

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

(นางปุณณภา  ลิม้ไพบลูย)์ 

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 

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

(นายเพ็ญศกัดิ ์ แจง้เหตผุล) 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 

                                                         

แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานตามโครงการ/กจิกรรม/งาน 

 โรงเรยีนนครนายกวทิยาคม 

                        

ปีการศกึษา....................................................ปีงบประมาณ............................................  

ส่วนที ่ 1 

1.   

ช ือ่โครงการ………………………………………………………………………………………………….......................

..... 



2.   

ชือ่กจิกรรม……………………………………………………………………………………………………………………. 

3.   แผนกลยทุธ ์       พฒันาคณุภาพนักเรยีน         พฒันาคุณภาพคร ู         งานพฒันา 

สง่เสรมิการบรหิาร 

      จดัการดา้นบรหิารจดัการ 

4.   ประเมนิผลการปฏบิตังิาน  

เมือ่วนัที.่.................เดอืน...............................................พ.ศ............................... 

ส่วนที ่2 

ตอนที ่1  ขอ้มูลทั่วไป 

1.1.  วตัถปุระสงคข์องโครง/การ/งาน          เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์          

ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

1.2.  การด าเนินงาน          ด าเนินงานเสรจ็แลว้ ก าลงัด าเนินงาน         

ยงัไม่ไดด้ าเนินงาน 

1.3.  ระยะเวลาด าเนินงาน                      ตรงตามเวลา                 ไม่ตรงเวลา 

1.4.  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน              

เป็นไปตามแผนทีไ่ดร้บังบประมาณ.....................................บาท 

                                                      

ไม่เป็นไปตามแผนทีไ่ดร้บังบประมาณ................................บาท 

                                                                         

คงเหลอืเงนิ...............................................บาท 

ตอนที ่2  การประเมนิผลงานตามโครงการ 

   เกณฑก์ารใหค้ะแนน  1  คะแนน    เมือ่ประเมนิผลแลว้อยู่ต ่ากว่าระดบั   60%   

ลงมา 

     2  คะแนน    เมือ่ประเมนิผลแลว้อยู่ระดบั           60% - 69% 

     3  คะแนน    เมือ่ประเมนิผลแลว้อยู่ระดบั           70% - 79% 

     4  คะแนน    เมือ่ประเมนิผลแลว้อยู่ระดบั           80 - 100% 

ที ่ รายการ 

คะแนน(ระดบัคะแนน/รอ้ยละ) 

 

ต ่ากว่า    

    60 

60-

69 

70-

79 

80-

100 

1

. 

ท่านคดิว่าผลการด าเนินงาน  

โครงการ/งาน/กจิกรรมนีบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์พยีงใด 

    

2

. 

ท่านพงึพอใจในผลส าเรจ็ของ 

โครงการ/งาน/กจิกรรมตามเป้าหมายเพียงใด 

    

3

. 

ในระหว่างด าเนินการ 

โครงการ/งาน/กจิกรรมมเีหตกุารณด์งัต่อไปนีเ้กดิขึน้เพยีง

ใด 

- - - - 

 3.1. ความเหมาะสมกบังบประมาณทีไ่ดร้บั     



 3.2. 

ความเหมาะสมของวสัด/ุอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 

    

 3.3. ความรว่มมอืของผูร้ว่มงาน     

 3.4. ขัน้ตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา     

 3.5  

ผลความคาดหวงัและการตดิตามประเมนิผลการปฎบิตังิาน 

    

 รวมเป็นคะแนน     

 รวมเป็นรอ้ยละหารดว้ย 7  

ถา้ไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ตัง้แต่  4 (80-100)          แสดงว่า   การด าเนินงาน  โครงงาน / งาน / กจิกรรม 

ไดผ้ลดเียีย่ม 

ถา้ไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ตัง้แต่  3 (70 - 79)          แสดงว่า   การด าเนินงาน  โครงงาน / งาน / กจิกรรม 

ไดผ้ลด ี

ถา้ไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ต ่ากว่า  2 ต ่ากว่า 69 ลงมา      แสดงว่า  การด าเนินงาน  โครงงาน / งาน / 

กจิกรรม  ควรปรบัปรงุ 

สรปุผลการประเมนิรวมของ    การด าเนินงาน  โครงงาน / งาน / กจิกรรม เป็นอย่างไร         ดเียีย่ม         

ด ี        ควรปรบัปรงุ 

ตอนที ่ 3  

สภาพปัญหาขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข.........................................................................................................

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

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

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

      ลงชือ่.....................................................ผูป้ระเมนิ 

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

                                                                                                    ....................../.................../....... 

..........ตวัอยา่งค าสัง่.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ..........ตวัอยา่งโครงการ/กจิกรรม...................

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพการด าเนินโครงการ/กจิกรรม ..........................................

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

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 

 

 

 



 

 

 

ค าบรรยายภาพ..................................................................................................................

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

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

ค าบรรยายภาพ..................................................................................................................

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


