รายงานผล
การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต ๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ พิเศษ/2563
วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานการดาเนินงานโครงการ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์ พลทิแสง ตาแหน่ง พนักงานราชการ ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕62
เพื่อดาเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพื่อส่ง เสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่สมบูรณ์ และ 3. เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยม 12 ประการให้ผู้เรียน โดยมีระยะเวลาการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่
30 กันยายน 2562
บัดนี้ โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ ว รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตามแบบรายงานการ
ดาเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
(นางสาววราภรณ์ พลทิแสง)
ผู้รายงาน
ความคิดเห็นผู้อานวยการ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ก

คานา
รายงานการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดาเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพ การดาเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้
ได้รวบรวมผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ การ
สรุปผลความสาเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนาข้อมูลสาหรับการวางแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ตัด สิ นใจต่า งๆ ของผู้ บ ริห ารในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของโรงเรีย นบ้า นห้ วยเสีย ดให้ มี คุณ ภาพ
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสาหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสาหรับการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
20 ตุลาคม 2562

ข

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

ก

คานา ..............................................................................................................................
สารบัญ ...........................................................................................................................

ข
ค

แบบรายงานการดาเนินงานโครงการ ..............................................................................
ภาคผนวก ......................................................................................................................
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- ประมวลภาพการดาเนินงาน
- โครงการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
- แบบประเมินผลโครงการ
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แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม
๓. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ข้อที่ 1.1.1 , 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววราภรณ์ พลทิแสง
๕. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
5.2 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่สมบูรณ์
5.3 เพื่อปลูกฝังค่านิยม 12 ประการให้ผู้เรียน
๖. เป้าหมาย
6.1 ด้านปริมาณ
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 80
6.2 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนที่มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน เข้าใจ ตระหนัก หวงแหนและ
ร่วมอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับวัฒนธรรมต่าง ๆได้ มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง
ตามเกณฑ์
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
7.2 ร้อยละของผู้เรียนเข้าใจ ตระหนัก หวงแหนและร่วมอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น
7.3 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับวัฒนธรรมต่างๆ ได้
7.4 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงตามเกณฑ์
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๘. การดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน 4
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดาเนินงานดังนี้
1.กิจกรรมศรัทธาค่านิยม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมค่ายลูกเสือ
เนตรนารี กิจกรรมค่ายอาสาสมัคร กิจกรรมเด็กดีวิถีพุทธ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
30 กันยายน 2562
2.กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิด เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรม 5 ส
กิจกรรมแสดงหน้าที่ตามบทบาทของตน กิจกรรมแสดงความรับผิดต่อส่วนรวม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
3.กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมมารยาท
ไทย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
30 กันยายน 2562
4.กิจกรรมขยับกายสบายชีวา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมออก
กาลังกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึง 30 กันยายน 2562
๙. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน
การดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทากิจกรรม
๒. เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
๓. ให้คาแนะนา และให้ความช่วยเหลือ ในการการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
๑๐. ผลสาเร็จของโครงการ
๑๐.๑ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความประพฤติดีอยู่ใน
ระเบียบวินัยของโรงเรียน
2. ร้อยละของผู้เรียนเข้าใจ ตระหนัก หวงแหนและ
ร่วมอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น
3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับ
วัฒนธรรมต่างๆ ได้
4. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง
ตามเกณฑ์

ร้อยละของผลสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลการดาเนิน
75
85
75

82.5

75

80

75

80
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๑๐.๒ สรุปผลสาเร็จของโครงการ
ผลสาเร็จของโครงการโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 81.88
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
3.28
อยู่ในระดับ
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
14,000
บาท
๒. งบประมาณที่ใช้ไป
14,000
บาท
๓. งบประมาณคงเหลือ
0
บาท
๑๒. สรุปในภาพรวม
จากการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีข้อค้นพบในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. จุดเด่นของโครงการ
ผู้เรียนให้ความร่วมมือ อาสาสมัครปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างตั้งใจ
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ
ควรพัฒนาการจัดสรรงบประมาณแต่ละกิจกรรมที่เหมาะสม
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
ควรให้ ผู้ปกครอง และบุ คคลภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่ว นร่วมในการทากิ จกรรม
ร่วมกับนักเรียนมากขึ้น

ลงชื่อ...............................................................
(นางสาววราภรณ์ พลทิแสง)
ผู้รายงาน

ภาคผนวก

ชือ่ โครงการ
2.โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป,บริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ์
ข้อที่ 2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม
สนองมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ผูร้ ับผิดชอบ
นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์, นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
ลักษณะโครงการ
(  ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 –30 กันยายน 2562
1 .หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา คือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิช าการ ทักษะ
การคิด การแก้ปัญหา และที่สาคัญคือการที่ผู้เรียนสามารถนาสิ่งที่ได้เ รียนรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ งานกิจการ
ผู้เรียนเป็ นกิ จกรรมที่โรงเรียนจัด ขึ้นนอกเหนือ จากการเรียนการสอนปกติ เป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับ ตัว ผู้ เรียนและ
กิจกรรมผู้เรียนทั้ งหมด เพื่ อช่ ว ยพั ฒ นาทั้ งด้ านอารมณ์ สั ง คม และจิ ตใจ และช่ว ยส่ ง เสริม การเรีย นการสอนใน
หลักสูตรให้บรรลุผลสาเร็จวัตถุประสงค์ของงานกิจการผู้เรียนเป็นงานที่มุ่งไปที่ผู้เรียนโดยตรง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดความเจริญงอกงามทุกด้าน ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดโครงการส่งเสริมงานกิจการผู้เรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่สมบูรณ์
3. เพื่อปลูกฝังค่านิยม 12 ประการให้ผู้เรียน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนที่มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน เข้าใจ ตระหนัก หวงแหนและร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับวัฒนธรรมต่าง ๆได้ มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงตามเกณฑ์
4.วิธีดาเนินการ (บอกกิจกรรมทีจ่ ะปฏิบัติให้ชัดเจน และระบุช่วงเวลาในแต่ละกิจกรรม)
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศรัทธาค่านิยม
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1-10 ต.ค. 61 ผู้บริหารโรงเรียน

กิจกรรม
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ค่ายอาสาสมัคร
- เด็กดีวิถีพุทธ
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์
วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิด
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- กิจกรรม ๔ ส
- ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน
- แสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์
วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- มารยาทไทย
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
1.5 ประเมินผลเมื่อสิน้ สุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
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
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
30 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
ผู้บริหารโรงเรียน

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมขยับกายสบายชีวี
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ออกกาลังกาย
- กีฬาประเพณี
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์
วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ

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

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
ผู้บริหารโรงเรียน

5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ 14,000 บาท แผนงาน จัดการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน บริหารวิชาการ,บริหารงาน
ทั่วไป
รายละเอียดงบประมาณ ค่าตอบแทน บาท
ค่าใช้สอย
บาท
ค่าวัสดุ
14,000 บาท
อื่น ๆ
บาท
5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและงบประมาณ

งบ
ประมาณ

ลักษณะงบประมาณที่ใช้
ค่าตอบ
แทน

1. กิจกรรมศรัทธาค่านิยม
2. กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิด
3. กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
4. กิจกรรมขยับกายสบายชีวี

4,000
3,500
500
6,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
สถานที่

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ
4,000
3,500
500
6,000

อื่น ๆ
16 ต.ค.2561
-30 ก.ย.2562
โรงเรียนบ้าน
ห้วยเสียด

รวมงบประมาณ

14,000

-

-

14,000

-

6. การติดตาม กากับ และประเมินผล
6.1 กากับติดตาม รายงานความก้าวหน้าภายใน 10 ตุลาคม 2561 และ 30 กันยายน 2562
6.2 การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
- สังเกต สัมภาษณ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์
ประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของ - ทดสอบประเมินผล
2.แบบบันทึกผลคุณลักษณอันพึง
โรงเรียน
ประสงค์
2. ร้อยละของผู้เรียนเข้าใจ
ตระหนัก หวงแหนและร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่
3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และปรับตัวกับวัฒนธรรม
ต่าง ๆได้
4. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพและ
พลานามัยแข็งแรงตามเกณฑ์
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน เข้าใจ ตระหนัก หวงแหนและร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับวัฒนธรรมต่าง ๆได้ มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงตามเกณฑ์

ลงชื่อ……………………..ผู้เสนอโครงการ
(นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์)
ครู

ลงชื่อ………………….....ผู้เห็นชอบโครงการ
(น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช)
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 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรม กิจกรรมศรัทธาค่านิยม
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

3

1 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทีก่าหนด
2 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การปฏิบัติได้
3 เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

4




4 มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน



5 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







34
3.4

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
(นางสาววราภรณ์ พลทิแสง)
วันที 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรม กิจกรรมส่านึกรักบ้านเกิด
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

4


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

3







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้น่าผลการด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึ้น

33
3.3

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
(นางสาววราภรณ์ พลทิแสง)
วันที 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรม กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
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

4


2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การปฏิบัติได้



3

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



4
5

8

มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน
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

3









10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้น่าผลการด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึ้น

32
3.2

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
(นางสาววราภรณ์ พลทิแสง)
วันที 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรม กิจกรรมขยับกายสบายชีวี
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

4


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

3







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้น่าผลการด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึ้น

32
3.2

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
(นางสาววราภรณ์ พลทิแสง)
วันที 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

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

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
3.4
3.3
3.2
3.2
13.1
3.28

กิจกรรมศรัทธาค่านิยม
กิจกรรมส่านึกรักบ้านเกิด
กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
กิจกรรมขยับกายสบายชีวี
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
(นางสาววราภรณ์ พลทิแสง)
วันที 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

