รายงานผล
การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

๒๕๖๒

โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต ๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ พิเศษ/2563
วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานการดาเนินงานโครงการ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ข้า พเจ้ า นางสาวณั ฐ ธี ร า ทองสี นุช ต าแหน่ง ครู ผู้ ช่ ว ย ได้ รั บ มอบหมายให้ เป็ น
ผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕62 เพื่อดาเนินการบริหารโครงการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1) เพื่อให้เด็กสุขภาพดี 2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การอยู่อย่าง
ชาวพุทธ 3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การเข้าสู่สังคม และ 4) เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
สมองใสปัญญาเลิศ โดยมีระยะเวลาการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30
กันยายน 2562
บัดนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุ ณ ภาพของเด็ ก ปฐมวั ย ตามแบบรายงานการด าเนินงาน
โครงการ เอกสารตามแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
ผูร้ ายงาน
ความคิดเห็นผู้อานวยการ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ก

คานา
รายงานการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดาเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพ การดาเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้
ได้รวบรวมผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ การ
สรุปผลความสาเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนาข้อมูลสาหรับการวางแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ตั ด สิ นใจต่ า งๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นบ้า นห้ ว ยเสี ย ดให้มี คุ ณ ภาพ
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสาหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสาหรับการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
20 ตุลาคม 2562

ข

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

ก

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

ข

สารบัญ ...........................................................................................................................

ค

แบบรายงานการดาเนินงานโครงการ ..............................................................................
ภาคผนวก ......................................................................................................................
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4

- ประมวลภาพการดาเนินงาน
- โครงการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
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แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
๓. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ข้อที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
๕. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เด็กสุขภาพดี
5.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การอยู่อย่างชาวพุทธ
5.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การเข้าสู่สังคม
5.4 เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาการ สมองใสปัญญาเลิศ
๖. เป้าหมาย
6.1 ด้านปริมาณ
ผู้เรียนในระดับปฐมวัยทุกคนกล้าแสดงออกและมีความสนุกในการเรียน และผู้เรียนปฐมวัยร้อยละ
60 ได้เข้าแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
6.2 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน และมีพัฒนาการ
ได้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7.1 ร้อยละของเด็กร่างกายแข็งแรงสมวัย
7.2 ร้อยละของเด็กมีสมาธิอยู่ในคาสั่ง
7.3 ร้อยละของเด็กสามารถปรับตัวเข้าสังคมได้
7.4 ร้อยละของเด็กเป็นนักคิด สร้างสรรค์
๘. การดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน 4 กิจกรรม
โดยแต่ละกิจกรรมทีการดาเนินงานดังนี้
1.กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ฝึกซ้อมร้องเพลง
เต้นรา ร้องเล่นเต้นราเวลาว่าง เต้นราเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ ร้องเพลงเนื่องในวันสาคัญต่าง โดยจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
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มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด จานวน 7 คน
2.กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่างชาวพุทธ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ฝึกเด็กสวด
มนต์ก่อนนอนที่โรงเรียน เด็กสวดมนต์ก่อนนอนที่บ้าน เด็กนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนเรียนทุกวัน โดยจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด จานวน 7 คน
3.กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ผู้เรียนในชั้นเลือก
ผู้นาแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ผู้เรียนทาความสะอาดในห้องเรียน ผู้เรียนทาความสะอาดนอกห้องเรียน โดย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด จานวน 7 คน
4.กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น สวนหย่อม ห้องสมุด ห้องน้าห้องส้วม โรงอาหาร
ร่วมกันสรุปและบันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน
2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด จานวน 7 คน
๙. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน
การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. มีส่วนร่วมในการในการให้ความรู้ จัดหน่วยบริการและดูแลอนามัยสาหรับเด็ก
๒. สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทากิจกรรม
๓. เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้กับเด็ก
๔. ให้คาแนะนา และให้ความช่วยเหลือ ในการการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
๑๐. ผลสาเร็จของโครงการ
๑๐.๑ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร้อยละของเด็กร่างกายแข็งแรงสมวัย
๒. ร้อยละของเด็กมีสมาธิอยู่ในคาสั่ง
๓. ร้อยละของเด็กสามารถปรับตัวเข้าสังคมได้
๔. ร้อยละของเด็กเป็นนักคิด สร้างสรรค์

ร้อยละของผลสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลการดาเนิน
65
67.50
65
75
65
67.50
65
67.50

๑๐.๒ สรุปผลสาเร็จของโครงการ
ผลสาเร็จของโครงการโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 69.38
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
2.76
อยู่ในระดับ
ดี
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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
8,000 บาท
๓. งบประมาณคงเหลือ
0
บาท
๑๒. สรุปในภาพรวม
จากการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย มีข้อค้นพบในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. จุดเด่นของโครงการ
เด็ ก มี พั ฒ นาการที่ ห ลากหลาย เด็ ก มี ร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรงสมวั ย เด็ ก มี ส มาธิ ม ากขึ้ น
เด็ กสามารถปรับตั วเข้ากั บสังคมได้ เด็ ก มีค วามคิ ด สร้ างสรรค์ม ากขึ้น ท าให้เด็ กมี ความสุ ขในการท า
กิจกรรม
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ
มาตรฐานของสื่อ ควรมี ค วามหลากหลายและน่ า สนใจมากกว่ า นี้ และขั้นตอนการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือโครงการ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกับเด็กมากกว่านี้ ร่วมปฏิบัติกับ
เด็ก และได้รับความรู้ที่หลากหลาย

ลงชื่อ...............................................................
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
ผู้รายงาน

ภาคผนวก

ประมวลภาพการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จัดกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี

กิจกรรมร้องเล่นเต้นราเวลาว่าง

กิจกรรมออกกาลังกาย

กิจกรรมเต้นราในวันสาคัญ

กิจกรรมหนูน้อยฟันสะอาด

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จัดกิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่างชาวพุทธ

กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระก่อนนอน

กิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญ

กิจกรรมไหว้พระในวันพระ

กิจกรรมมารยาทไทย

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม

กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ทาความสะอาดห้องเรียน และนอกห้องเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จัดกิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

กิจกรรมปั้นดินน้ามัน

กิจกรรมระบายสี

กิจกรรมเกมการศึกษา

กิจกรรมศิลปะสีน้า

โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
แผนงาน
การบริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ์
ข้อที่ 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ข้อที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ผูร้ ับผิดชอบ
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
ลักษณะโครงการ
(  ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 –30 กันยายน 2562
========================================================================
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในยุคปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพ จึงมีการ แข่งขัน
ทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาการที่
หลากหลาย รวมทั้งสถานศึกษาทุกแห่งได้พัฒนาการจัดประสบการณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยเสียดจึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัยขึน้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะวิชาการที่หลากหลายมีคุณภาพตามมาตรฐานของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กสุขภาพดี
2.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การอยู่อย่างชาวพุทธ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การเข้าสู่สังคม
2.4 เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาการ สมองใสปัญญาเลิศ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนในระดับปฐมวัยทุกคนกล้าแสดงออกและมีความสนุกในการเรียน และผู้เรียนปฐมวัยร้อยละ 60 ได้
เข้าแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านคุณภาพ
ผูเ้ รียนในระดับปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน และมีพัฒนาการ ได้
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
4. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1-10 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน

กิจกรรม
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ฝึกซ้อมร้องเพลง เต้นรา
- ร้องเล่นเต้นราเวลาว่าง
- เต้นราเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
- ร้องเพลงเนือ่ งในวันสาคัญต่าง
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
วิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่างชาวพุทธ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ฝึกเด็กสวดมนต์กอ่ นนอนที่โรงเรียน
- เด็กสวดมนต์ก่อนนอนที่บ้าน
- เด็กนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนเรียนทุกวัน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
วิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ผู้เรียนในชั้นเลือกผู้นา
- แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
- ผู้เรียนทาความสะอาดในห้องเรียน
- ผู้เรียนทาความสะอาดนอกห้องเรียน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิน้ สุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
วิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
30 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62

1-10 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
30 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62

1-10 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
30 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
ผูบ้ ริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
ผูบ้ ริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
ผูบ้ ริหารโรงเรียน

กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1-10 ต.ค. 61
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
10 ต.ค. 61
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
16 ต.ค. 61
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ภายในโรงเรียน เช่น สวนหย่อม ห้องสมุด ห้องน้า ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ห้องส้วม โรงอาหาร
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
- ร่วมกันสรุปและบันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
30 ก.ย. 62
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
30 ก.ย. 62
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
30 ก.ย. 62
วิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
ผูบ้ ริหารโรงเรียน

5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ 8,000 บาท แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดงบประมาณ ค่าตอบแทน ………. บาท
ค่าใช้สอย
………. บาท
ค่าวัสดุ
8,000 บาท
อื่น ๆ
………. บาท
5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใช้งบประมาณ
ลักษณะงบประมาณ
ค่า
ค่าใช้ ค่า
อื่น
กิจกรรมและงบประมาณ
งบประมาณ
สถานที่
ตอบ สอย วัสดุ
ๆ
แทน
1 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
3,000
3,000
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
2 กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่างชาว
1,000
1,000
พุทธ
3 กิจกรรมเรียนรู้สสู่ ังคม
2,000
2,000
4 กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ
2,000
2,000
รวมงบประมาณ
8,000
- 8,000
6. การติดตาม กากับ และประเมินผล
6.1 กากับ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าภายใน 30 กันยายน 2562
6.2 การประเมินผล

ตัวบ่งชี้และสภาพความสาเร็จ

เครื่องมือทีใ่ ช้วัด
และประเมินผล
- การสังเกต
- แบบบันทึกพัฒนาการ
- บันทึกการเข้าแข่งขัน - แบบบันทึกผลการแข่งขัน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
วิธีการวัดประเมิน

1 ร้อยละของเด็กร่างกายแข็งแรงสมวัย
2 ร้อยละของเด็กมีสมาธิอยู่ในคาสั่ง
3 ร้อยละของเด็กสามารถปรับตัวเข้าสังคมได้
4 ร้อยละของเด็กเป็นนักคิด สร้างสรรค์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้าน หลากหลาย ตามศักยภาพของเด็ก

ลงชื่อ………………….………..ผู้เสนอโครงการ
(น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช)
ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ…………………….…….....ผู้เห็นชอบโครงการ
(น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนชุ )
หัวหน้างานนโยบายและแผน
ลงชื่อ………………..……….....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

คำสัง่ โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ที่ 2 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2562
…………………………………………………………………..
ด้วยโรงเรียนบ้ านห้ วยเสียด ดาเนิ น การจัด ทาแผนปฏิ บั ติการปี ง บประมาณ 2562
เพื่อดาเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
2. นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
ตาแหน่งครูวิกฤติ
ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
ตาแหน่งครูวิกฤติ
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.นางสาวพรรษกร คชชานุโรจน์
ตาแหน่งพนักงานราชการ
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
หน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงาน และดาเนินการตามโครงการที่วางไว้
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้ผู้อานวยการทราบ
4. รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สิ้นที่งบประมาณ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายอนันต์ ปานสังข์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

คำสั่งโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ที่ 23 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2562
…………………………………………………………………..
อนุ ส นธิ ค าสั่ ง โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยเสี ย ด ที่ 23/๒๕๖2 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารปี ง บประมาณ ลงวัน ที่ 4 มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖2 แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 แล้วนั้น
โดยที่ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร และเพื่อให้การบริหารงานจัด
การศึกษาดาเนินไปตามภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกคาสั่งที่ 2/๒๕๖2
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการด าเนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารปี ง บประมาณ 256 2
ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
3. นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
ตาแหน่งครูวิกฤติ
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. นางสาววราภรณ์ พลทิแสง
ตาแหน่งพนักงานราชการ
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงาน และดาเนินการตามโครงการที่วางไว้
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้ผู้อานวยการทราบ
4. รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สิ้นที่งบประมาณ

/ให้คณะกรรมการ......

-2ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
กิจกรรม กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
คาชี้แจง เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60%
ระดับคุณภาพ 3 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ที่

ระดับคุณภาพ 2 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 4 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

1

1
2
3
4
5

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทีก่าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การปฏิบัติได้
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน
การด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ทีได้รับและวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด่าเนินไปตามะยะเวลาทีก่าหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
7 มีการก่าหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการท่างานเหมาะสม
8 ผลทีได้รับจากการด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายทีก่าหนด
9 ผลการด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.
10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้น่าผลการด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึ้น
รวม
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผลการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย

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

2 3
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ผลการด่าเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการด่าเนินงานพอใช้
ผลการด่าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดี
ผลการด่าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก
ลงชือ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

4

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
กิจกรรม กิจกรรมอยู่อย่างชาวพุทธ
คาชี้แจง เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60%
ระดับคุณภาพ 3 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ที่

ระดับคุณภาพ 2 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 4 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

1
2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทีก่าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การปฏิบัติได้

3



3

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



4

มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน



5



8

การด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ทีได้รับและวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด่าเนินไปตามะยะเวลาทีก่าหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการก่าหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการท่างานเหมาะสม
ผลทีได้รับจากการด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายทีก่าหนด

9

ผลการด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.



6
7

1

2







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้น่าผลการด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึ้น
รวม
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผลการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย

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

ผลการด่าเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการด่าเนินงานพอใช้
ผลการด่าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดี
ผลการด่าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก
ลงชือ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

4

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้สู้สังคม
คาชี้แจง เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60%
ระดับคุณภาพ 3 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ที่

ระดับคุณภาพ 2 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 4 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทีก่าหนด

3


2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การปฏิบัติได้



3

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



4

มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน



5



8

การด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ทีได้รับและวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด่าเนินไปตามะยะเวลาทีก่าหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการก่าหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการท่างานเหมาะสม
ผลทีได้รับจากการด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายทีก่าหนด

9

ผลการด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.

6
7

1

2







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้น่าผลการด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึ้น

27
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รวม
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผลการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย

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

ผลการด่าเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการด่าเนินงานพอใช้
ผลการด่าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดี
ผลการด่าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก
ลงชือ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

4

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
กิจกรรม กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ
คาชี้แจง เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60%
ระดับคุณภาพ 3 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ที่

ระดับคุณภาพ 2 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 4 : การด่าเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทีก่าหนด

3


2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การปฏิบัติได้



3

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



4

มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน



5



8

การด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ทีได้รับและวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด่าเนินไปตามะยะเวลาทีก่าหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการก่าหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการท่างานเหมาะสม
ผลทีได้รับจากการด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายทีก่าหนด

9

ผลการด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.

6
7

1

2







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้น่าผลการด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึ้น
รวม
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผลการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย

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

ผลการด่าเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการด่าเนินงานพอใช้
ผลการด่าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดี
ผลการด่าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก
ลงชือ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

4

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการ 1.โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
2.7
3
2.7
2.7
11.1
2.76

กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่างชาวพุธ
กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม
กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ
รวม
คะแนนเฉลี่ยรวม
ผลการประเมินอยู่ในระดับ

การแปลผลการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับคะแนนเฉลีย

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

ดี

ผลการด่าเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการด่าเนินงานพอใช้
ผลการด่าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดี
ผลการด่าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก

ลงชือ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

