รายงานผล

การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย

ประจาปี

๒๕๖3

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

บันทึกข้อความ
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่ พิเศษ/2564 วันที่
12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง รายงานการดาเนินงานโครงการ
.....................................................................................................................................................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ
พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕63 เพื่อดาเนินการบริหารโครงการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
2.๑ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
2.๒ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
2.๓ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
2.4 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
โดยมีระยะเวลาการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
บัดนี้ โครงการ พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ตามแบบรายงานการดาเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
ผูร้ ายงาน
ความคิดเห็นผู้อานวยการ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

คานา
รายงานการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดาเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การ
ดาเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ การสรุปผลความสาเร็จและความพึงพอใจของผู้
ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนา
ข้อมูลสาหรับการวางแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
บ้านห้วยเสียด อาเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยเสียดให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทาง
การศึกษา เป็นข้อมูลสาหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป
วิชาการ
12 ตุลาคม 2563

สารบัญ
หน้า
บันทึกข้อความ รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม.....................................................................

๑

คานา ...........................................................................................................................................................

๒

สารบัญ ........................................................................................................................................................
แบบรายงานการดาเนินงานโครงการ ...........................................................................................................
ภาคผนวก ....................................................................................................................................................

๓
๔
๕

- ประมวลภาพการดาเนินงาน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีปีการศึกษา๒๕๖3
๑.ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 1. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร
๓. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่
มาตรฐานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช , น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด,
น.ส.นราพร
กุลชมพู
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ อนุบาล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
๕. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
2.2 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
2.3 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
2.4 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
๖. เป้าหมาย
๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 75
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 65
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 75
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ ร้อยละ 65
๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและมีพัฒนาการได้เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของเด็กร่างกายแข็งแรงสมวัย
ร้อยละของเด็กมีสมาธิอยู่ในคาสั่ง
ร้อยละของเด็กสามารถปรับตัวเข้าสังคมได้
ร้อยละของเด็กเป็นนักคิดสร้างสรรค์
๘. การดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยประกอบด้วยกิจกรรมจานวน
4 กิจกรรมโดยแต่ละ
กิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
1 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือฝึกซ้อมร้องเพลงเต้นราร้องเล่น
เต้นราเวลาว่าง เต้นราเนื่องใน โอกาสต่างๆ ร้องเพลงเนื่องในวันสาคัญต่างๆ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม
2562 - 31 มีนาคม 2563 ณ. โรงเรียนบ้านห้วยเสียด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 คน
2 กิจกรรมเรียนรู้อย่างชาวพุทธ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือฝึกเด็กสวดมนต์ก่อนนอนที่
โรงเรียน เด็กสวดมนต์ก่อนนอนที่บ้าน เด็กนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนเรียนทุกวัน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16
พฤษภาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 ณ.โรงเรียนบ้านห้วยเสียด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจานวน 11 คน

3 กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือผู้เรียนในชั้นเลือกผู้นาแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบผู้เรียนทาความสะอาดในห้องเรียน ผู้เรียนทาความสะอาดนอกห้องเรียน โดยจัดขึ้นระหว่างวัน 1
ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ณ. โรงเรียนบ้านห้วยเสียด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 คน
4 กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในห้องเรียน เช่นสวนหย่อม ห้องสมุด ห้องน้าห้องส้วม โรงอาหารร่วมกันสรุปและบันทึกการใช้แหล่ง
การเรียนรู้โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ณ.โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจานวน 11 คน
๙. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน
การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานในด้านต่างๆดังนี้
1. มีส่วนร่วมในการให้ความรู้จัดหน่วยบริการและดูแลอนามัยสาหรับเด็ก
2. สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆในการทากิจกรรม
3. เข้าร่วมในการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้กับเด็กดี
4.
ให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือในการดาเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ
๑๐. ผลสาเร็จของโครงการ
๑๐.๑ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร้อยละของเด็กร่างกายแข็งแรงสมวัย
๒. ร้อยละของเด็กมีสมาธิอยู่ในคาสั่ง
๓. ร้อยละของเด็กสามารถปรับตัวเข้าสังคมได้
๔. ร้อยละของเด็กเป็นนักคิดสร้างสรรค์

ร้อยละของผลสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลการดาเนิน
75
77.5
65
67.5
75
82.5
65
87.5

๑๐.๒ สรุปผลสาเร็จของโครงการ
ผลสาเร็จของโครงการโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 78.75
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
3.2
อยูใ่ นระดับ
ดี
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับ ปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.00. หมายถึง ระดับ ดีมาก
๑๑. งบประมาณ
๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (
/ ) เงินอุดหนุนการศึกษา
( ) เงินระดมทรัพยากร
( ) เงินรายได้สถานศึกษา
( ) เงินอื่นๆ .........................................................................................................
๑๑.๒ การใช้งบประมาณ
๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
8,000 บาท
๒. งบประมาณที่ใช้ไป
7,953 บาท
๓. งบประมาณคงเหลือ
47 บาท

๑๒. สรุปในภาพรวม
จากการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย มีข้อค้นพบในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. จุดเด่นของโครงการ
เด็กมีพัฒนาการที่หลากหลาย เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงสมวัย เด็กมีสมาธิมากขึ้น เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ทาให้เด็กมีความสุขในการทากิจกรรม
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ
มาตรฐานของสื่อ ควรมีความหลากหลายและน่าสนใจมากกว่านี้ และขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือ
โครงการ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกับเด็กมากกว่านี้ ร่วมปฏิบัติกับเด็ก และได้รับ
ความรู้ที่หลากหลาย
ลงชื่อ.................................................................
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
ผู้รายงาน

ภาคผนวก
ประมวลภาพการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
คาชี้แจง เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 1: การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3: การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4: การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.
มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวม (ผลรวมทุกช่อง)
เฉลี่ย (นาคะแนนรวม หารด้วย 10)

การแปลผลการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50 ผลการดาเนินงาน
1.51-2.50 ผลการดาเนินงาน
2.51-3.50 ผลการดาเนินงาน
3.51-4.00 ผลการดาเนินงาน

2

3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
31
3.1

ต้องปรับปรุง
พอใช้
เป็นที่น่าพอใจในระดับดี
เป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 12 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2563

4

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมเรียนรู้อย่างชาวพุทธ
คาชี้แจง เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 1: การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3: การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4: การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.
มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวม (ผลรวมทุกช่อง)
เฉลี่ย (นาคะแนนรวม หารด้วย 10)

การแปลผลการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50 ผลการดาเนินงาน
1.51-2.50 ผลการดาเนินงาน
2.51-3.50 ผลการดาเนินงาน
3.51-4.00 ผลการดาเนินงาน

2

3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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2.9

ต้องปรับปรุง
พอใช้
เป็นที่น่าพอใจในระดับดี
เป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 12 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2563

4

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม
คาชี้แจง เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 1: การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3: การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4: การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.
มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวม (ผลรวมทุกช่อง)
เฉลี่ย (นาคะแนนรวม หารด้วย 10)

การแปลผลการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50 ผลการดาเนินงาน
1.51-2.50 ผลการดาเนินงาน
2.51-3.50 ผลการดาเนินงาน
3.51-4.00 ผลการดาเนินงาน

2

3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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3.3

ต้องปรับปรุง
พอใช้
เป็นที่น่าพอใจในระดับดี
เป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 12 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2563

4

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ
คาชี้แจง เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 1: การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3: การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4: การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.
มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวม (ผลรวมทุกช่อง)
เฉลี่ย (นาคะแนนรวม หารด้วย 10)

การแปลผลการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50 ผลการดาเนินงาน
1.51-2.50 ผลการดาเนินงาน
2.51-3.50 ผลการดาเนินงาน
3.51-4.00 ผลการดาเนินงาน

2

3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
35
3.5

ต้องปรับปรุง
พอใช้
เป็นที่น่าพอใจในระดับดี
เป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 12 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2563

4

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์

1.โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา
บริหารวิชาการ
ข้อที่ 1.ยกระดับการจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้

และทักษะตามหลักสูตร
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ

น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช,นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด,
นางสาวนราพร กุลชมพู
( ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 ได้ดาเนินนโยบายด้านคุณภาพการศึกษา ให้
ผู้เรียนทุกคนพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและให้ความสาคัญกับพื้นฐาน และศักยภาพของผู้เรียน ดังนั้น จึงได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย การสนับสนุนให้ครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียน การสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เป็นการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขในชีวิต
เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อความสามารถ และความถนัด จัดแหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศที่ดี ผู้เรียน ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
2.๒ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
2.๓ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
2.4 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้

๓. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กปฐมวัยทุกคน จานวน 8 คน
๔. กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
1. กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่างชาวพุทธ - ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75
ร้อยละ 65

3. กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม

- ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ร้อยละ 75

4. กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ

- ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้

ร้อยละ 65

๕. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ
ชื่อกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1. กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
2. กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่างชาวพุทธ
3. กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม
4. กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ
๖. รายละเอียดกิจกรรม/ และงบประมาณที่ใช้ จานวน ๘,๐๐๐ บาท (ถัวทุกรายการ)
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหนูน้อย
สุขภาพดี
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๒๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช

-

ฝึกซ้อมร้องเพลง เต้นรา
ร้องเล่นเต้นราเวลาว่าง
เต้นราเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
ร้องเพลงเนื่องในวันสาคัญต่าง
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์ วิ
พากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้อยู่
อย่างชาวพุทธ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ฝึกเด็กสวดมนต์ก่อนนอนที่
โรงเรียน
- เด็กสวดมนต์ก่อนนอนที่บ้าน
- เด็กนั่งสมาธิตอนเช้าก่อน
เรียนทุกวัน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์ วิ
พากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้สู่
สังคม
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ผู้เรียนในชั้นเลือกผู้นา
- แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
- ผู้เรียนทาความสะอาดใน
ห้องเรียน

๒๐๐๐

นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช

๒๐๐๐

นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช

- ผู้เรียนทาความสะอาดนอก
ห้องเรียน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์ วิ
พากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสมองใส
ปัญญาเลิศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้
แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
เช่น สวนหย่อม ห้องสมุด ห้องน้า
ห้องส้วม โรงอาหาร
- ร่วมกันสรุปและบันทึกการใช้
แหล่งการเรียนรู้
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์ วิ
พากย์ให้ข้อเสนอแนะ

๒๐๐๐

นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช

๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้

ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
ร้อยละ 75 - การสังเกต

-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้

ร้อยละ 65

-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

ร้อยละ 75

- บันทึกพัฒนาการ
- การสังเกต
- บันทึกพัฒนาการ
- การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกพฤติกรรม
- แบบบันทึกพัฒนาการ
- แบบบันทึกพฤติกรรม
- แบบบันทึกพัฒนาการ
- แบบบันทึกพฤติกรรม
- แบบบันทึกพัฒนาการ

ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้

- บันทึกพัฒนาการ
ร้อยละ 65

- การสังเกต
- บันทึกพัฒนาการ

- แบบบันทึกพฤติกรรม
- แบบบันทึกพัฒนาการ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
8.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
8.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
8.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้

ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ..........................................................................
( นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช )
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ..........................................................................
( นายชัยสิทธ์ บุญดี )
ผูอ้ นุมัติโครงการ
ลงชื่อ..........................................................................
( นายอภิเดช จิตรมุ่ง )

คาสั่งโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่ 8 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563
…………………………………………………………………..
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยเสียดดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 เพื่อดาเนิน
โครงการ ตามแผนปฏิบัติการอย่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2562 จึงแต่งตั้งคณะ กรรมการ ดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา และโครงการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการ
2.นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. นางสาวนราพร กุลชุมภู
ตาแหน่งพนักงานราชการ
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ตาแหน่งผู้อานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
หน้าที่
1. วางแผนการดาเนินงาน และดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่วางไว้
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทราบ หลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรม
4. รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สิ้นที่งบประมาณ ภายในวันที่
30 กันยายน 2563
ให้คณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(นายอภิเดช จิตรมุ่ง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

