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A1  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2562 

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางมยุรี  เหลืองสินศิริ 
ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   
     1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     2. โครงการส่งเริมนิสัยรักการอ่าน 
     3. โครงการแก้ปัญหาการอ่าน – เขียนภาษาไทย 
     4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
     1. นักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยตามมาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ 
ขั้นพ้ืนฐาน 
     2. ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะกระบวนการจัดการ
เรียนในการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น 
     3. ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคนในโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
     ตามเวลาที่กำหนด     เร็วกว่ากำหนด     ช้ากว่ากำหนด 

1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
     เพียงพอ     ไม่เพียงพอ 

 1.4  งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
  ได้รับงบประมาณ  78,800  บาท  ใช้ไป 78,800 บาท   
 สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
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      มีประสิทธิภาพ  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิภาพ  ( ไม่ผ่าน ) 
2. ด้านประสิทธิผล 

2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
    บรรลุวัตถุประสงค์     ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย           เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 

          2.3   วิธีการดำเนินการ   
  2.3.1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2.3.2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3. ประชุมวางแผนวิธีปฏบิัติ (กำหนด – หัวเรื่อง – ความคิดรวบยอด - ปัญหา) 
2.3.4.  ดำเนินงานตามแผน ดังนี้  

                      2.3.4.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                               2.3.4.2 กิจกรรมการพัฒนาการอ่านเขียนสะกดคำ 
   2.3.4.3 กิจกรรมฝึกทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์  เขียนสื่อความ   
   2.3.4.4 กิจกรรมพัฒนาการคัดลายมือ 
   2.3.4.5 กิจกรรมท่องบทอาขยาน 
   2.3.4.6 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พัฒนาการทางสมอง (BBL) 
   2.3.4.7 กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย 
   2.3.4.8 กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
   2.3.4.9 กิจกรรมภาษิตนิทัศน์น่ารู้ 
   2.3.4.10 โครงการแก้ปัญหาการอ่าน เขียนภาษาไทย 
   2.3.4.11 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 
   2.3.4.12 การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย                      
  2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม  
                     2.3.6 สรุปผล รายงาน 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
   มีประสิทธิผล  ( ผ่าน )   ไม่มีประสิทธิผล  ( ไม่ผ่าน ) 

3.  การประเมินตามหลัก  BSC (Balanced    Score  card )   ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้   
     ด้านผู้รับบริการ    
    1.  นักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยตามมาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้   

http://business.east.spu.ac.th/kmm/Balanced%20%20Scorecard.htm
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         ขั้นพ้ืนฐาน 
    2.  ครูผู้สอนภาษาไทยภาษาไทยทุกคนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะกระบวนการ 
        จัดการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย 
    3. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกคนในโรงเรียน มีสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

   ด้านกระบวนการภายใน       
              การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
         มี      ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
         มีคำสั่ง      ไม่มีคำสั่ง     อ่ืน ๆ 
 
           การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
         มี      ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
        มี      ไม่มี 
           การนำผลการประเมินไปใช้ 
          มี      ไม่มี 
 

 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา            
 1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
      1.1 ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานและ 
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
      1.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนา
ศักยภาพภาษาไทยแก่ผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
      1.3 ครูผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 
2.  การพัฒนา 
      1.  การส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางภาษาไทย ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ตามมาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน 
      2. การส่งเสริมและพัฒนาครูสอนภาษาไทยให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น ช่วยสร้างความมั่นใจ



8 
 
แก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีนิสัยรักการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อ
ความได้ดีขึ้น 
      3. การส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยให้มีสื่อนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้
ครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร 
3.  ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม  
    ได้รับงบประมาณจำนวน  78,800    บาท  ใช้จ่ายจำนวน   78,800  บาท   
     คิดเป็นใช้จ่ายร้อยละ  100    โดยใช้จ่ายกับจำนวนผู้เรยีน  1,436  คน   
     คิดเป็นใช้จ่าย  54.88 บาท  ต่อผู้เรียน  1 คน   
 
4.   ปัญหา/อุปสรรค  

   1. นักเรียนปกติร้อยละ 3 ของห้องเรียน ยังอ่าน – เขียนไม่คล่อง  
   2. นักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษร้อยละ 4 ของระดับสายชั้น ยังต้องการการพัฒนาศักยภาพ 
   3. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะห้องเรียนโปรแกรม

พิเศษ (MEP)  
 
 
5.   ข้อเสนอแนะโดยรวม  (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)   

    - การแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่อง ควรจัดอย่างเป็นระบบทั้งโรงเรียน     
โดยมีครูประจำชั้น ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ และคณะครูกลุ่มแก้ปัญหาการอ่าน-เขียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกัน 

    - กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน อ่าน คิด วิเคราะห์ ควรรวบรวมนวัตกรรมเป็นคู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ขยายผลสู่ครูประจำชั้นทุกระดับชั้นเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

    - กิจกรรมรักการอ่าน คณะครูในโรงเรียนควรร่วมมือกันในการทำกิจกรรมและการสร้างนิสัยรักการ
อ่านให้แก่ผู้เรียน 

     
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       ( นางมยุรี    เหลืองสินศิริ ) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

  เงินอุดหนุน 

  เงินรายได้สถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรียน 
  เงินรายได้สถานศึกษา 
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                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 

A2  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางชุติมา  ทิพวาที 
ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. จัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็ว  

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
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1. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาดังนี้ 
   -  กิจกรรมที่ 1 ท่องสูตรคูณ ป.1-6 

 -  กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะคิดเลขเร็วก่อนเรียน ป.1-6 
 -  กิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการสร้างโจทย์ปัญหา ป.1-6 
2. ประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
3. จัดทำรายงาน IS คณิตศาสตร์ ป.1-6 
4. สร้างหนังสือคณิตศาสตร์เล่มเล็ก  
5.จัดทำข้อสอบอิงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
6. จัดอบรมครู 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 
1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
  ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด   ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
  เพียงพอ   ไม่เพียงพอ  
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณ  510,000  บาท  ใช้ไป  37,000  บาท  ใช้เกิน  -  บาท 
 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
  บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 



11 
 

 สูงกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2.3 วิธีการดำเนินการ 

2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด-หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา) 
2.3.4 ดำเนินการตามแผนดังนี้ 

1. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาดังนี้ 
   -  กิจกรรมที่ 1 ท่องสูตรคูณ ป.1-6 

 -  กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะคิดเลขเร็วก่อนเรียน ป.1-6 
 -  กิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการสร้างโจทย์ปัญหา ป.1-6 

2. ประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
3. โครงงานคณิตศาสตร์ ป.1-6 
4. สร้างหนังสือคณิตศาสตร์เล่มเล็ก  
5.จัดทำข้อสอบอิงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
6. กิจกรรมจัดหาสื่อและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.3.6 สรุปผลรายงาน 
 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
 ด้านผู้รับบริการ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางคณิตสาสตร์อย่างเป็นระบบ  
และมีผลการสอบวัดและประเมินผลระดับชาติ O-net ในปีการศึกษา 2561  มีผลสัมฤทธิ์ลดลง โดยมีผลต่าง      
ปี 2560 และปี 2561 (ค่าเฉลี่ย) – 2.54   
 

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน) O-NET)ปีการศึกษา 2559-2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง ปี 2560

และปี 2561 
(ค่าเฉลี่ย) 

คะแนนเฉลี่ย S.D. 
จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จำนวนผู้
เข้าสอบ 
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คณิตศาสตร์ 50.41 17.64 158     
ในปีการศึกษา 2561 ผลการสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศ  13.29  
ด้านกระบวนการภายใน 
 การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

  มี     ไม่มี 
 การมอบหมายงาน 

  มีคำสั่ง    ไม่มีคำสั่ง     อ่ืนๆ 
 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

  มี    ไม่มี 
 การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

  มี    ไม่มี 
 การนำผลการประเมินไปใช้ 

  มี     ไม่มี 
 

 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 

1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์โจทย์
และการสร้างโจทย์ปัญหา 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาด้วยข้อสอบอิงมาตรฐาน 
3.นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
4. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

2. การพัฒนา 
1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา มีทักษะในการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์
โจทย์ และการสร้างโจทย์ปัญหา 
2.นักเรียนร้อยละ 100 มีการพัฒนาศักยภาพวิชาคณิตศาสตร์ด้วยข้อสอบอิงมาตรฐาน  
3.นักเรียนร้อยละ 10 มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน  
       3.1 การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ที่ประเทศฮ่องกง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
       3.2 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  
        - การแข่งขัน โปรแกรม GSP ได้รับรางวัล เหรียญทอง 
         - การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง    
        - การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ได้รับเหรียญเงิน 
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         - การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ป.4 – ป.6  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
         - การแข่งขัน A – Math เกมต่อคำนวณ ได้รับเหรียญทองแดง 
        3.3 การแข่งขัน ASMO วิทย์ – คณิต ประเทศไทย ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้น 
ป.5 จำนวน 1 คน ระดับชั้น ป. 6 จำนวน 1 คน  
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
5. ครูร้อยละ 100 ได้รับการอบรม 

          ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม        
ได้รับงบประมาณจำนวน 437,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน 37,000 บาท     
คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,291 คน      
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 28  บาท ต่อผู้เรียน 1 คน         
4. ปัญหา / อุปสรรค 
 1. การจัดกิจกรรม และระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กำหนด  
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 1.นักเรียนควรได้รับการฝึกทักษะ ความรู้ความสามารถ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากตำราเรียน 

เพ่ิมพูนทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาเพ่ิมข้ึน 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       ( นางชุติมา  ทิพวาท ี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 

  เงินอุดหนุน 

 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรยีน 

 
  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

A3  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นายเมย์  เนาวรัตน์ 
ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. เสริมความรู้ตอนเช้าก่อนเข้าเรียน 
2. ใช้ห้องและสื่อ ICT ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. กิจกรรม Science Show  
4. การสอบ ASMO 
5. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 
6. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

 
วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1.  ด้านประสิทธิภาพ 
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1.1  การดำเนินงานด้านเวลา  
                     ตามเวลาที่กำหนด เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 

1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

   เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
 ได้รับงบประมาณ  185,000 บาท  ใช้ไป  185,000 บาท   
สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)   ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน)  

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1  ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
 บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 

 สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
     2.3  วิธีการดำเนินการ 
    2.3.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
                               2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
               2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด-หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา) 
               2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
     - ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     - จัดทำตารางปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     - ปฏิบัติตามตารางปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     - มีการนิเทศ ติดตาม กำกับ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
     - นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงกิจกรรมของโครงการไปใช้ต่อไป 
               2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
    2.3.6 สรุปผลงาน  
สรุปโดยรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
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     มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
ด้านผู้รับบริการ 

               1. นักเรียนมีความพึงพอใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
      2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เติมศักยภาพ 

ด้านกระบวนการภายใน 
   การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี 
ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                    1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
                    - นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ 
  - ครูผู้สอนมีการพัฒนาด้านการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2. การพัฒนา 
  - นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ 
  - นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 

3. ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม  
ได้รับงบประมาณจำนวน  185,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน 185,000 บาท   
 คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน  1,304 คน 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย 141.87 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน 
4. ปัญหา / อุปสรรค 

  เงินอุดหนุน 

 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรยีน 

 
  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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1. ไม่ได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ภายนอกห้องเรียนและภายนอก
สถานศึกษา 

 
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
              กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ควรจัดให้ได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       ( นายเมย์ เนาวรัตน์ ) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

A4  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
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ผู้รายงาน    
ชื่อโครงการ    
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
      1.   

     2.   
      

เป้าหมายโครงการ  
      1.   

2.   
3.   
4.   
5.   

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 
    1.1 การดำเนินงานด้านเวลา  
  ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

     เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
     ได้รับงบประมาณ  31,400  บาท  ใช้ไป  15,000   บาท  ใช้เกิน   0    บาท 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
      มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)              ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1  ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
    บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 



19 
 

1.2    ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     2.3  วธิีการดำเนินการ 
    2.3.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
    2.3.2   
    2.3.3   
    2.3.4   
สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
      มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
2. การประเมินตามหลัก BSC (Balanced Scorecard) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 

     ด้านผู้บริการ 
      -    

                           -   
                           -   

      -   
      -   
ด้านกระบวนการภายใน 
การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
  มี    ไม่มี 
การมอบหมายงาน 
  มีคำสั่ง  ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  มี   ไม่มี 
การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
  มี    ไม่มี 
การนำผลการประเมินไปใช้ 
  มี     ไม่มี 

                     ด้านการเรยีนรู้สู่การพัฒนา 
1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
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2.  การพัฒนา 
    
3.  ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม 
ได้รับงบประมาณจำนวน  31,400  บาท ใช้จ่ายจำนวน  15,000 บาท 

   คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100   โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน     คน 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย   300  บาท ต่อผู้เรียน   1    คน 

ปัญหา /  อุปสรรค 
  
 
ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
ควรมีการแข่งขันในชั้นอนุบาล 

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       () 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

  เงินอุดหนุน 

 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรยีน 

 
  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A5  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน    
ชื่อโครงการ    
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1.  
2.  

เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม  
           1.  
           2.  
 

3.  
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
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ผลการประเมิน 

1.  ด้านประสิทธิภาพ 
1.1  การดำเนินงานด้านเวลา  

                        ตามเวลาที่กำหนด  เร็วกว่ากำหนด ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

    เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณ  35,000 บาท  ใช้ไป  15,000 บาท   
สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
 มีประสิทธิภาพ  (ผ่าน)   ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน)  

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 
 

     2.3 วิธีการดำเนินการ 
         1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
                            2.  
            3.  
            4.  
            5. นิเทศ กำกับ ติดตาม  
 สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
    มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
     ด้านผู้รับบริการ 

               1.  
      2.  
      3.  
      4.  
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     5.  
    ด้านกระบวนการภายใน 

  การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
     มี   ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
     มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง   อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
     มี    ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
     มี    ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
     มี    ไม่มี 
ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
          1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
                    -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 2. การพัฒนา 
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
-  

 

ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม  
ได้รับงบประมาณจำนวน  35,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน  บาท   
คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 42.85 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,304  คน 
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 11.50 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน 
4.ปัญหา/อุปสรรค 

1.  
2.  

  เงินอุดหนุน 

 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรยีน 

 
  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       () 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

A6  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน    
ชื่อโครงการ    
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8. กิจกรรมหนังสือในดวงใจ 
9. กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมสำหรับเยาวชน 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.    

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม  
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   

 
 5.    
 6.    
 7.    
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
ผลการประเมิน 

1. ด้านประสิทธิภาพ 
                     1 .1 การดำเนินงานด้านเวลา  
      ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด   ช้ากว่ากำหนด 

      1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
   เพียงพอ       ไม่เพียงพอ 
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      1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
        เพียงพอ              ไม่เพียงพอ 
      1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 

     ได้รับงบประมาณ  270,000  บาท  ใช้ไป   25,000  บาท  ใช้เกิน -    บาท 
สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

   มีประสิทธิภาพ  (ผ่าน)  ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
2.  ด้านประสิทธิผล 

2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

      2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     2.3 วิธีการดำเนินการ 
     1.   
     2.   
     3.   
     4.   
     5.   
     6.   
สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
      มีประสิทธิผล (ผ่าน)   ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
 3.   การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
          ด้านผู้รับบริการ 

  1.   
      2.   
             3.   
 

ด้านกระบวนการภายใน 
   การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
      มี   ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี   ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 



27 
 
      มี   ไม่มี 

ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
        1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
         1.1  
     1.2  
    2.  การพัฒนา 
      

 

3. ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม 
ได้รับงบประมาณ  270,000  บาท  ใช้ไป   25,000 บาท  ใช้เกิน -    บาท 
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 6.25   โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน   1,572 คน 
คิดเป็นค่าใช้จ่าย   15.90    บาท ต่อผู้เรียน   1   คน 
 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
-  
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       () 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

  เงินอุดหนุน 

 เงินรายได้สถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรยีน 

 
  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A7  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน    
ชื่อโครงการ    
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมอบรมคุณครูและนักเรียนแกนนำโครงการ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแยกประเภทขยะ  
3. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียก่อนทิ้ง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องปลอดภัย 
5. นักเรียนแกนนำปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
6. กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- การปลูกป่าชายเลน 
- ทัศนศึกษาป่าในกรุง 
 

วันทีร่ายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
  ตามเวลาที่กำหนด     เร็วกว่ากำหนด   ช้ากว่ากำหนด 

 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                              เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

 เพียงพอ  ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ   40,000 บาท    ใช้ไป 40,000  บาท ใช้เกิน   -  บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
      มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)       ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
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2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
            บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
             สูงกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 

1. กิจกรรมอบรมคุณครูและนักเรียนแกนนำโครงการ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแยกประเภทขยะ  
3. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียก่อนทิ้ง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

ปลอดภัย 
5. นักเรียนแกนนำปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
6. กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- การปลูกป่าชายเลน (บูรณาการกับกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) 

- ทัศนศึกษาป่าในกรุง  
 2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
            มีระสิทธิภาพ (ผ่าน)            ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  

1. ผู้เรียนสามารถแยกขยะได้ถูกต้อง และลดปริมาณที่ทิ้งจากห้องเรียนได้ 
2. นักเรียนได้เรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ 
3. นักเรียนได้เรียนรู้ในการใช้น้ำประปาประหยัดและคุ้มค่า 
4. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
5. แกนนำนักเรียนด้านการอรุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สามารถให้ความรู้ให้กับนักเรียนทั่วไป 

 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
    มี    ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
    มีคำสั่ง     ไม่มีคำสั่ง  อ่ืนๆ 
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  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   มี   ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
   มี   ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
   มี   ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 

1.1 นักเรียนได้รับความรู้ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 โรงเรียนมีแนวโน้มในการลดการพลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาลง 
1.3 ปริมาณขยะที่ทิ้งสู่ภายนอกมีจำนวนลดลง 

 2. การพัฒนา 
    2.1 ผู้เรียนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   2.2 มีการพัฒนาความรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท  ใช้จ่าย จำนวน 60,000 บาท   
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,304 คน 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย 46.01 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน    
    

4. ปัญหา / อุปสรรค 
 การทำงานในบางส่วนยังไม่มีการบูรณาการกับส่วนงานอ่ืนภายในโรงเรียน 
  

5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
  เพ่ิมการร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายเมย์  เนาวรัตน์) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 เงินอุดหนุน 

 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

 เงินผ้าป่าการศึกษา 

 เงินสวัสดิการโรงเรียน 
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ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

A8  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นายณัฐดนัย  เดชมา 
ชื่อโครงการ   นิเทศพัฒนาพาสู่มาตรฐานสากล 

1. กิจกรรมนิเทศแบบเข้มข้น 
2. กิจกรรมนิเทศครูใหม่ 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
      1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 พัฒนานักเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่มาตรฐานสากล 
      2. นักเรียนมีคุณภาพทางวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยโดยรวมเพ่ิมมากข้ึน 
      3. โรงเรียนมีคุณภาพด้านการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

วันที่รายงาน   30 มีนาคม  2562 
            ช่วงที่ 1 (ตุลาคม มีนาคม )              ช่วงที่ 2 ( เมษายน - กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 

               ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด   ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
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          เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

               เพียงพอ             ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ - บาท  ใช้ไป  - บาท ใช้เกิน - บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

           มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)            ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 

                               บรรลุวัตถุประสงค์     ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 

           สูงกว่าเป้าหมาย           เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
                  1. กิจกรรมการวางแผนนิเทศร่วมกัน 
       2. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรภายในโรงเรียน 
       3.  กิจกรรมการสร้างศรัทธาในวิชาชีพ 
       4.  กิจกรรมการปฏิบัติตามแผนนิเทศ 
       5. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       6. กิจกรรมตรวจสอบประเมินผลร่วมกัน 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 

              มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)           ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  

 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักในเรื่องของการนิเทศ  มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
ให้การช่วยเหลือ  แนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนางานด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์ให้มี
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ประสิทธิภาพ  ตรงตามนโยบาย  จุดหมาย  แผนงาน  หลักการ  ของสถานศึกษา  ที่มีความพร้อมสู่การ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลชั้นนำของสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

        มี   ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 

        มีคำสั่ง     ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

         มี   ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

        มี   ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 

         มี   ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
               1.1  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณภาพทางวิชาการ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ 

1.2 นักเรียนมีคุณภาพทางวิชาการ  มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยโดยรวมเพ่ิมข้ึน 
            2. การพัฒนา 
    1.ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้มีและผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    2.ครูและบุคลากรมีคุณภาพทางวิชาการ สร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการจัดจัดการเรียนการ  
                          สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่มาตรฐานสากล 
    3.สถานศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นและสาธารณชน 
 3. ด้านงบประมาณ 
   
4. ปัญหา/อุปสรรค 
 ในบางครั้งระยะเวลาในการนิเทศไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด เนื่องจากมีกิจกรรมอ่ืนๆของโรงเรียนจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการนิเทศ  
 
5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
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     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายณัฐดนัย  เดชมา) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
A9  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

 
ผู้รายงาน   นางเกศมณี  พันธ์พัฒนกุล 
ชื่อโครงการ   PRAYA ASEAN CURRICULUM SOURCBOOK 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. PTV ASEAN Online  
2. พัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา และแบบฝึกอาเซียนศึกษาตามแนวทาง 
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ASEAN Curriculum Sourcebook  
3. จัดนิทรรศการเผยแพร่ PRAYA ASEAN Curriculum Sourcebook  
4. จัดกิจกรรนวัตกรรม : PRAYA ASEAN Curriculum Sourcebook  

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                             ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด           ช้ากว่ากำหนด   
                               ไม่มีการดำเนินการ 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                              เพียงพอ  ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                             เพียงพอ  ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ - บาท  ใช้ไป - บาท ใช้เกิน -  บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
        มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)           ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                       บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา PTV ASEAN Online   
2. พัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา และแบบฝึกอาเซียนศึกษาตามแนวทาง 

ASEAN Curriculum Sourcebook  
3. จัดนิทรรศการเผยแพร่ PRAYA ASEAN Curriculum Sourcebook  
4. จัดกิจกรรมนวัตกรรม : PRAYA ASEAN Curriculum Sourcebook  

  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
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           มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)         ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  
 1.นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครู  ผู้ปกครอง และชุมชนเข้าร่วมการจัด
กิจกรรมอาเซียนศึกษา PTV ASEAN Online   
  2.นักเรียนทุกคนมีหนังสือเรียนหลักสูตรอาเซียนศึกษา แบบฝึกหัดอาเซียนศึกษาตามแนวทาง 
ASEAN Curriculum Sourcebook ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 
 3.ครูมีคู่มือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษาตามแนวทาง ASEAN Curriculum 
Sourcebook ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 
 4.นักเรียน ครู เข้าร่วมกิจกรรมนวัตกรรม PRAYA ASEAN Curriculum Sourcebook 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
       มี  ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                  มีคำสั่ง    ไม่มีคำสั่ง  อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       มี  ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
       มี  ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
                  มี  ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
       1.1 นักเรียนทุกคนมีหนังสือเรียนหลักสูตรอาเซียนศึกษา แบบฝึกหัดอาเซียนศึกษา 
 ตามแนวทาง ASEAN Curriculum Sourcebook ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 
  1.2 ครูมีคู่มือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษาตามแนวทาง ASEAN 
Curriculum Sourcebook ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 
  1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 
 2. การพัฒนา 
   2.1 จัดเก็บข้อมูลการใช้คู่มือครู หนังสือเรียนหลักสูตรอาเซียนศึกษา แบบฝึกหัด 

อาเซียนศึกษาตามแนวทาง ASEAN Curriculum Sourcebook ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2561 เพ่ือนำมาใช้พัฒนาปรับปรุงคู่มือครู หนังสือหลักสูตรอาเซียนศึกษา แบบฝึกหัดอาเซียนศึกษา ตาม
แนวทาง ASEAN Curriculum Sourcebook  

 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน -  บาท  ใช้จ่าย จำนวน - บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ  -  โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน - คน    

 เงินอุดหนุน 
 เงินรายได้สถานศึกษา 
 เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรยีน 
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 คิดเป็นค่าใช้จ่าย - บาท ต่อผู้เรียน -  คน  
 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
 4.1 เวลาไม่พอดำเนินการทำกิจกรรมบางกิจกรรม 
  4.2 การจัดพิมพ์คู่มือครู หนังสือเรียนหลักสูตรอาเซียนศึกษา แบบฝึกหัดอาเซียนศึกษา 
 ตามแนวทาง ASEAN Curriculum Sourcebook ไม่เพียงพอกับจำนวนครูและนักเรียน  
 

5.ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
             5.1 การดำเนินกาจัดพิมพ์คู่มือครู หนังสือเรียนหลักสูตรอาเซียนศึกษา  
แบบฝึกหัดอาเซียนศึกษา ตามแนวทาง ASEAN Curriculum Sourcebook ต้องดำเนินการเพ่ือให้ทันกับการใช้
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษาต่อไป  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางเกศมณี  พันธ์พัฒนกุล) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
A10  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2562 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) 

 
ผู้รายงาน   นางมยุรี  เหลืองสินศิริ 
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โครงการ   ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   
     1. ครูผู้สอนจัดทำหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
     2. จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
     3.  สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
      1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
      2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติท่ีดีในการอ่าน  เขียนภาษาไทย 
      3. ครูผู้สอนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีสื่อ/แบบฝึก  นวัตกรรม  เพ่ือใช้ในการสอนเสริมความรู้  
ทักษะการอ่านออกเขียนได้ 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
     ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด     ช้ากว่ากำหนด 

1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
     เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 

 1.4  งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
  ได้รับงบประมาณ 26,800  บาท  ใช้ไป 26,800 บาท  คงเหลือ - บาท   
 สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

      มีประสิทธิภาพ  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิภาพ  ( ไม่ผ่าน ) 
2. ด้านประสิทธิผล 

2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
    บรรลุวัตถุประสงค์     ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
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     สูงกว่าเป้าหมาย           เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
          2.3   วิธีการดำเนินการ   
  2.3.1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2.3.2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3. ประชุมวางแผนวิธีปฏบิัติ (กำหนด- หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด -ปัญหา) 
2.3.4.  ดำเนินงานตามแผน ดังนี้  

                      2.3.4.1  ครูผู้สอนจัดทำหน่วยการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้ 
                               2.3.4.2  จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

2.3.4.3  สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
2.3.4.4  วัดความรู้พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2.3.4.5  ดำเนินการสอบพร้อมกันทั้งระบบ 
2.3.4.6  จัดการฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน 
             เขียนภาษาไทย 
2.3.4.7  สอนเสริมนักเรียนกลุ่มปกติ  โดยใช้กิจกรรมการอ่านออก  เขียนได้  ร่วมด้วย

ช่วยกันสอน  การเรียนรู้บูรณาการชีวิต  ทดสอบการอ่านเขียนของนักเรียนเป็นระยะ  เพ่ือดู
ความก้าวหน้าและความเรียนรู้ที่คงทน 

2.3.4.8  จดบันทึกรายงาน  จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
  2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม  
                     2.3.6 สรุปผล รายงาน 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
   มีประสิทธิผล  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิผล  ( ไม่ผ่าน ) 

3.  การประเมินตามหลัก  BSC (Balanced  Score  card )   ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้   
     -  ดา้นผู้รับบริการ    
    3.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ 
           การเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
   3.2   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติที่ดีในการอ่าน  เขียนภาษาไทย 
   3.3   ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีสื่อ/แบบฝึก เพ่ือใช้ในการสอนเสริม ความรู้ ทักษะการอ่านออก 
เขียนได้ 

  ด้านกระบวนการภายใน       
              การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
        มี     ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
        มีคำสั่ง     ไม่มีคำสั่ง      อ่ืน ๆ 
             การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
         มี    ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
        มี   ไม่มี 
              การนำผลการประเมินไปใช้ 

http://business.east.spu.ac.th/kmm/Balanced%20%20Scorecard.htm
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          มี   ไม่มี 
-  ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา            
  1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
      1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ได้ฝึกทักษะการอ่าน  เขียนภาษาไทยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
      1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ได้รับการสอนเสริม  พัฒนาฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย  
             แบบติวเข้มนอกเวลาเรียนปกติ 
      1.3  ครูผูส้อนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ได้ร่วมจัดทำ/จัดหาสื่อ/แบบฝึก  นวัตกรรมเพ่ือใช้ ใน
การสอนเสริมความรู้  ทักษะการอ่านออกเขียนได้ 

     
2.  การพัฒนา 
     บันทึกรายงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

-   ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม  
    ได้รับงบประมาณจำนวน  26,800  บาท  ใช้จ่ายจำนวน   26,800  บาท   
     คิดเป็นใช้จ่ายร้อยละ  100    โดยใช้จ่ายกับจำนวนผู้เรยีน  205  คน   
     คิดเป็นใช้จ่าย 130.73 บาท  ต่อผู้เรียน  1 คน   
 
4.   ปัญหา/อุปสรรค  

ห้องเรียน MEP จะมีชั่วโมงเรียนภาษาไทยน้อย  จึงทำให้เวลาที่ใช้ในการฝึกทักษะการอ่านการเขียนน้อย
เกินไป  ผลที่ได้จึงอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์เท่านั้น  
 
5.   ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)   

1. ควรรวบรวมสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดทำคู่มือการใช้อย่างเป็นระบบ และการขยายผลแก่
ครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันหรือระดับชั้นอื่นๆ 

2. การส่งต่อข้อมูลการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นพร้อมกับการเลื่อนชั้นของ
นักเรียน จะช่วยให้การพัฒนานักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เต็มตามศักยภาพและความคงทน 

3. การแก้ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยในกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหา ควรนำมาจัดทำเป็นงานวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ด้านในการพัฒนาด้านอื่นๆต่อไป 

4. ควรจัดเวลาในการฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP         
ให้มากขึ้น     

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

  เงินอุดหนุน 

  เงินรายได้สถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 
  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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                                       (นางเกศมณี  พันธ์พัฒนกุล) 
              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ......................................................................................... ........... 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................................................................................................................... ...................... 

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A11  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางชุติมา  ทิพวาที 
ชื่อโครงการ   ประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน  ด้านครู ด้านบริหารและการจัดการศึกษารวมถึง
ด้านพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้ประเมินตนเองให้ได้ระดับ 
ที่สูงขึ้น 

3. เพ่ือพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรของ
สถานศึกษา 

4. มีเอกสารรายงานผลการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
5. บุคลากรในโรงเรียนได้นำผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มาใช้ในการพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาต่อไป 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
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ผลการประเมิน 

1. ด้านประสิทธิภาพ 
                      1.1   การดำเนินงานด้านเวลา  

  ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 
      1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
      เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

      1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
     เพียงพอ       ไม่เพียงพอ 
      1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 

     ได้รับงบประมาณ  15,000  บาท  ใช้ไป  15,000  บาท  ใช้เกิน - บาท 
 
สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

   มีประสิทธิภาพ  (ผ่าน)  ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 
 
 
 

2.  ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

      2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     2.3 วิธีการดำเนินการ 
    2.3.1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
    2.3.2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    2.3.3. ประชุมวางแผนปฏิบัติ 
    2.3.4. ดำเนินการตามแผนดังนี้ 
     -  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      -  ปฏิบัติตามแผนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกด้าน ทุกมาตรฐาน 
                                    การศึกษา 
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              -  จัดทำเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
      -  วิเคราะห์ข้อมูล จัดหาค่าทางสถิติ 
      -  จัดทำแฟ้มแต่ละมาตรฐาน 
              -  จัดทำรายงานรูปเล่มรายงานผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
     2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม  
     2.3.6 สรุปรายงาน 
 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
     มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
 

 3.   การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
     ด้านผู้รับบริการ 

   ผู้เรียน ครู สถานศึกษา มีการพัฒนาตามมาตรฐานทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้ 
ด้านกระบวนการภายใน 

   การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี   
ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
        1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
         สถานศึกษาประเมินผลแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น 
    2.  การพัฒนา 
     ยกระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น 

 
ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม 

  เงินอุดหนุน 
 เงินรายได้สถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวสัดิการโรงเรียน 
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ได้รับงบประมาณ  15,000  บาท  ใช้ไป  15,000  บาท  ใช้เกิน -    บาท 
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 100   โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน   1,304 คน 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย   38.34    บาท ต่อผู้เรียน   1   คน 
 

4. ปัญหา / อุปสรรค    
    - 
 

5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
    ควรใช้เวลาในการจัดทำรูปเล่ม 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางชุติมา  ทิพวาท)ี 

              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

    A12  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
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ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 

 
ผู้รายงาน   นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง 
ชื่อโครงการ   พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-Net  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
          1.  พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-Net  
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
          1.  พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-Net ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  
วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 
1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
  ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด   ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ  
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
  เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณ 150,000  บาท  ใช้ 35,000  บาท  ใช้เกิน  -  บาท 
 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
  บรรลุวัตถุประสงค์    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2.3 วิธีการดำเนินการ 

2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด-หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา) 
2.3.4 ดำเนินการตามแผนดังนี้ 

1. จัดทำข้อสอบเทียบเคียง O - Net 
2. จัดกิจกรรมการสอนทบทวนนอกเวลา 
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3. จัดกิจกรรมทดสอบ Pre O - Net 
4. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ (ติวเข้ม  O – Net ) จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
5.รายงานผลการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.3.6 สรุปผลรายงาน 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)  ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
 ด้านผู้รับบริการ 
  นักเรียนมีการพัฒนาตามมาตรฐาน ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้ 

ด้านกระบวนการภายใน 
 การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

  มี     ไม่มี 
 การมอบหมายงาน 

  มีคำสั่ง    ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

  มี    ไม่มี 
 การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

  มี    ไม่มี 
 การนำผลการประเมินไปใช้ 

  มี     ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 

1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 212 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O – Net  
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 212 คน มีความพร้อมและมีคะแนนผลการ

เรียนระดับชาติ O – Net ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
2. การพัฒนา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 212 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสอนเข้มทั้งหมด 4 
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

          ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม         
ได้รับงบประมาณจำนวน 150,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน 35,000 บาท      
คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 23.33 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 212 คน       

  เงินอุดหนุน 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 
  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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คิดเป็นค่าใช้จ่าย 165  บาท ต่อผู้เรียน 1 คน         
4. ปัญหา / อุปสรรค 
 - การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ (ติวเข้ม O –Net)จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เนื้อหาและ

แบบทดสอบการติวเข้มแต่ละวิชา มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะมาก และระยะเวลามีจำกัด ทำให้วิทยากรถ่ายทอดความรู้
ได้ไม่ทั่วถึง 

 - ปริมาณนักเรียนต่อวิทยากรมากเกินไป ทำให้การซักถามเนื้อหาที่ไม่เข้าใจค่อนข้างยาก 
 - รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ 
 
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 - ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้น ป.4 – 6  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ O–Net  
 - ควรให้นักเรียนพักเบรกช่วงเช้าและช่วงบ่ายประมาณ 15 นาที เพื่อผ่อนคลายความเครียด  

                              
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง) 

              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................... ........................................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
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              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 

A13  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางสาวรัตนา ยืนยง 
ชื่อโครงการ   ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
 2. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 
 3.นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
3. ด้านประสิทธิภาพ 
1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
  ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด   ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
  เพียงพอ   ไม่เพียงพอ  
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
3.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณ  75,000  บาท  ใช้ไป  75,000  บาท  ใช้เกิน - บาท 
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สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

4. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
  บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2.3 วิธีการดำเนินการ 

2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด – หัวเรื่อง – ความคิดรวบยอด - ปัญหา) 
2.3.4 ดำเนินการตามแผนดังนี้ 
     1. คัดกรองนักเรียน - โฮมรูม - ส่งเสริมสุขภาพชั้นอนุบาล – ป.6 

        2. เยี่ยมบ้านสานรักชั้นอนุบาล – ป.6 
    3. ให้คำปรึกษานักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ป.6 
    4. ชว่ยเหลือนักเรียนด้านทุนการศึกษา ชั้นอนุบาล – ป.6 
    5. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร 
    6. รู้ทันภัยใกล้ตัว ยาเสพติดชั้นอนุบาล – ป.6 
2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.3.6 สรุปผลรายงาน 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
 ด้านผู้รับบริการ 
 ครู บุคลากรและนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่  6  ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัยรวมถึงนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขนิสัยที่ดีมีความเข้าใจถึงโทษของสิ่งเสพติด และอบายมุข เรียนรู้
อย่างมีความสุขและมีพัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ์ดีข้ึน 

ด้านกระบวนการภายใน 
 การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

  มี    ไม่มี 
 การมอบหมายงาน 

  มีคำสั่ง    ไม่มีคำสั่ง   อ่ืนๆ 
 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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  มี     ไม่มี 
 การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

  มี     ไม่มี 
 การนำผลการประเมินไปใช้ 

  มี     ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 

1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
2. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 
3. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.  การพัฒนา 
1.  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
2.  นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษของสิ่งเสพติด อบายมุข และเป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติด 
3. นักเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีพัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ์ดีข้ึน 
 

          ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม     
ได้รับงบประมาณจำนวน 75,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน 75,000 บาท     
คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,574 คน      
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 48 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน         
4. ปัญหา/อุปสรรค 
 1. บุคลากรไม่เพียงพอในการออกไปเยี่ยมบ้าน 
 2. ผู้ปกครองไม่สะดวกตามเวลาที่ครูนัดหมาย  
 
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 1.ควรจัดให้มีบุคลากรที่จะดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนประจำสายงาน 
 2. จัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างครูและบุคลากรให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง) 
              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

  เงินอุดหนุน 
 เงินรายได้สถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวสัดิการโรงเรียน 
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                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 

A14  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ 
ชื่อโครงการ   พระยาเกมส์ ครั้งที่ 31 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมกีฬาสีตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2562 
2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ  ทางด้านกีฬา 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  และส่งเสริมความสามัคคี 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 
5. เพ่ือให้นักเรียน  รู้กฎ  กติกา  และมารยาทในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 
1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
  ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด   ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ  
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณ 75,000  บาท  ใช้ไป  51,058  บาท  ใช้เกิน  -  บาท 
 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
                  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)   ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
  บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย              เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2.3 วิธีการดำเนินการ 

2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด-หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา) 
2.3.4 ดำเนินการตามแผนดังนี้ 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการตามกลุ่มสี 
 -  กำหนดตารางกิจกรรมและตารางแข่งขัน 
 -  จัดเตรียมสนาม อุปกรณ์แข่งขันและรางวัลของที่ระลึก 

-  แข่งขันรอบคัดเลือก 
-  กิจกรรมวันกีฬาพระยาเกมส์ ครั้งที่ 30 
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2.3.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.3.5 สรุปผลรายงาน 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
 ด้านผู้บริการ 

1. นักเรียน 1,574 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนา โดยองค์รวมครบทุกด้าน 

ด้านกระบวนการภายใน 
 การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

  มี     ไม่มี 
การมอบหมายงาน 

  มีคำสั่ง    ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

  มี     ไม่มี 
 การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

  มี     ไม่มี 
 การนำผลการประเมินไปใช้ 

  มี     ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 

1. การเรียนรู้ (ผลลิต) 
               นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถและความถนัดของตนเองอย่างสนุกสนาน             
กล้าแสดงออก  สามัคคีในกลุ่มคณะ  รู้จัก กฎ  กติกา  การแข่งขัน  รู้จักมารยาทในการร่วมกิจกรรม  
และรู้ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่ดี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

2. การพัฒนา 
     นักเรียนได้รู้จักและมีทักษะการเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน  พ้ืนเมือง  ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม         
ได้รับงบประมาณจำนวน 75,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน 51085 บาท        
คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,574 คน       
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 32.37 ต่อผู้เรียน 1 คน   
    

4.  ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 

  เงินอุดหนุน 
 เงินรายได้สถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 
   เงินสวัสดิการโรงเรียน 
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5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ) 

              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 

A15  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
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ผู้รายงาน   นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์ 
ชื่อโครงการ   โครงการงานอนามัยโรงเรียน 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาหาร 
- กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ำดื่ม 
- กิจกรรมงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 
- กิจกรรมยุวพยาบาล 

 เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม 
1. ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนผ่านการรับรองการตรวจสุขภาพ 
2. อาหารและน้ำดื่มท่ีจำหน่ายหรือให้บริการในโรงเรียนมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
3. นักเรียนได้รับการบริการทางการพยาบาลและการส่งต่อในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพ  
4. นักเรียนสามารถให้ความรู้การปฐมพยาบาล อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคคลอื่นได้ รวมไปถึง

สามารถปฐมพยาบาลได้ 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1. การดำเนินงานด้านเวลา 
    ตามเวลาที่กำหนด      เร็วกว่าที่กำหนด       ช้ากว่าที่กำหนด 

1.2. บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
    เพียงพอ                 ไม่เพียงพอ 

1.3. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
    เพียงพอ                  ไม่เพียงพอ 

1.4. งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณ 65,000 บาท  ใช้ไป 65,000 บาท  ใช้เกิน  -  บาท 

สรุปโดยรวม   ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
         มีประสิทธิภาพ  (ผ่าน)         ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1. ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
  บรรลุวัตถุประสงค์                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.2. ประเมินผลการจัดกจิกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย                     เท่ากับเป้าหมาย              ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
2.3. วิธีดำเนินการ 
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2.3.1.เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3.2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3.ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด – หัวเรื่อง – ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
2.3.4.ดำเนินการตามแผนดังนี้ 

-   ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหาร (อาหารกลางวันถาดหลุมและ ร้านค้าภายใน
โรงเรียน)  
-   ชี้แจงและตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาหาร 
-   ให้บริการดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยและส่งต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 
-   ดำเนินกิจกรรม อย.น้อยตามหลักเกณฑ์ของโครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2.3.5.นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.3.6.สรุปผล รายงาน 

สรุปโดยรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิผล (ผ่าน)                         ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance  Score  Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
              ด้านผู้รับบริการ 
              นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการด้านโภชนาการที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ผู้
ประกอบอาหารมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และบุคลากรมีความรู้เรื่องงานอนามัย และได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ ตรงตามกลยุทธ์และมาตรฐานสถานศึกษา 
              ด้านกระบวนการภายใน 
                         การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี 
    ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
                         1.1   ผูป้ระกอบอาหารทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน 
                         1.2   ผูป้ระกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการอาหารแก่เด็กนักเรียนพัฒนามาตรฐานการ
ประกอบอาหารให้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
                         1.3   ครแูละบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานอนามัยดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยและส่งต่อในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 
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                         1.4   นกัเรียนมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
                      2. การพัฒนา 
                         2.1   คร/ูผู้ประกอบอาหารได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ 
      2.2   ผู้ประกอบอาหารได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุก 6 เดือน 
                         2.3   บคุลากรด้านงานอนามัยได้ให้ความรู้สู่นักเรียน , อาสาสมัครจนสามารถ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
                         2.4   นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอ่ืนได้   
                          

                   3. ด้านงบประมาณ 
          ได้รับงบประมาณจำนวน 65,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน 65,000 บาท 
          คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ58.46 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,574 คน   
                    คิดเป็นค่าใช้จ่าย 2.41 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน 
4. ปัญหา / อุปสรรค 

- บุคลากรมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านอนามัย 
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

-    ดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านอนามัยให้ชัดเจน 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์) 

              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 เงินอุดหนุน 

 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

 เงินผ้าป่าการศึกษา 

 เงินสวสัดิการโรงเรียน 
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          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
A16  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 

 
ผู้รายงาน   นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย  
ชื่อโครงการ   อาหารกลางวันโรงเรียน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมอาหารกลางวัน 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบอาหารผลิตอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 
2. เพ่ือให้ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนทุกคนได้รับการเข้าตรวจสุขภาพ 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 
1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
  ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด   ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ  
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณ  6,036,300  บาท  ใช้ไป  6,036,300  บาท  ใช้เกิน  -  บาท 
 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
  บรรลุวัตถุประสงค์    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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2.3 วิธีการดำเนินการ 
2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด-หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา) 
2.3.4 ดำเนินการตามแผนดังนี้ 

1. จัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. ควบคุมกำกับตรวจสอบคุณภาพ 
3. จัดทำที่ประกอบอาหาร 
4. จัดทำที่รับประทานอาหารนักเรียน 
5. จัดซื้อภาชนะ อุปกรณ์การรับประทานอาหาร 

2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.3.6 สรุปผลรายงาน 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
 ด้านผู้รับบริการ 

ครู บุคลากรและนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่  6  ได้รับอาหารกลางวันที่สะอาดและถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการมากยิ่งขึ้น 

ด้านกระบวนการภายใน 
 การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

  มี     ไม่มี 
 การมอบหมายงาน 

  มีคำสั่ง    ไม่มีคำสั่ง   อ่ืนๆ 
 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

  มี     ไม่มี 
 การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

  มี     ไม่มี 
 การนำผลการประเมินไปใช้ 

  มี     ไม่มี 
 

 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 

1. ผู้ประกอบการอาหารรู้วิธีประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ ทำให้
นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์และสะอาด 
2. ผู้ประกอบการอาหารทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพและผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทุกคน 

2. การพัฒนา 
1. คน/ผู้ประกอบอาหารได้เข้ารับการอบรม 
2. ผู้ประกอบการอาหารทุกคนได้รับการตรวจร่างกายจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุก 6 เดือน 
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          ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม                   

ได้รับงบประมาณจำนวน 6,036,300 บาท ใช้จ่ายจำนวน 6,036,300 บาท     
คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,511 คน                
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 3,994 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน     
4. ปัญหา / อุปสรรค 
 1. บุคลากรด้านโภชนาการไม่ได้จบด้านโภชนาการโดยตรง ต้องทำการสอนและเป็นครูประจำชั้น

ซึ่งมีภาระมาก  
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 1.ควรให้บุคลากรด้านโภชนาการจบงานด้านวิชาชีพโภชนาการโดยตรงและควรเป็นครูพิเศษ ซึ่ง

จะทำให้การดูแลด้านโภชนาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย) 
              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 เงินอุดหนุน 

 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

 เงินผ้าป่าการศึกษา 

 เงินสวสัดิการโรงเรียน 
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A17  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นายสาธิต  โคตรสงคราม 
ชื่อโครงการ   ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 
2. เตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
1. นักเรียนทุกคนมีทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้องและช่วยเหลือตัวเองได้ 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 
1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
  ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด   ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
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  เพียงพอ   ไม่เพียงพอ  
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 

1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณ 229,800  บาท  ใช้ไป  229,800บาท  ใช้เกิน  -  บาท 
 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
                  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)   ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
  บรรลุวัตถุประสงค์    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย              เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2.3 วิธีการดำเนินการ 

2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด-หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา) 
2.3.4 ดำเนินการตามแผนดังนี้ 
 -  ดำเนินการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.3.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.3.5 สรุปผลรายงาน 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
 ด้านผู้บริการ 

1. นักเรียน 1,577 คน  
2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนา โดยองค์รวมครบทุกด้าน 

 

ด้านกระบวนการภายใน 
 การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

  มี     ไม่มี 
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 การมอบหมายงาน 
  มีคำสั่ง    ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 

 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  มี     ไม่มี 

 การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
  มี     ไม่มี 

 การนำผลการประเมินไปใช้ 
  มี     ไม่มี 

  

ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
1. การเรียนรู้ (ผลลิต) 

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถและความถนัดของตนเองอย่างสนุกสนานกล้า
แสดงออก สามัคคีในกลุ่มคณะ รู้จัก กฎ กติกา การแข่งขัน รู้จักมารยาทในการร่วมกิจกรรมและรู้
ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
2. การพัฒนา 

นักเรียนได้รู้จักและมีทักษะการเรียนกีฬาว่ายน้ำ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

 

ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม         
ได้รับงบประมาณจำนวน 229,800 บาท ใช้จ่ายจำนวน 229,800บาท        
คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,577 คน       
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 190 ต่อผู้เรียน 1 คน      

4. ปัญหา / อุปสรรค 
- น้ำเขียวเนื่องจากเครื่องกรองน้ำปรับระบบน้ำไม่ทัน 
- น้ำล้นเนื่องจากสระรับปริมาณนักเรียนที่ลงเรียนจำนวนมากเกินจำนวนจำกัด 
- สระสกปรกเนื่องจากมีใบไม้หล่นลงในสระ 

5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 - ต้องการให้มีห้องน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสำหรับนักเรียนและครู 
 - ต้องการทำหลังคาปิดครอบสระน้ำทั้งหมดเพ่ือไม่ให้ใบไม้หล่นลงสระ 
 

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

 เงินอุดหนุน 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวสัดิการโรงเรียน 



66 
 

                                       (นายสาธิต  โคตรสงคราม) 
              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................................................................................................................... ...................... 

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 

A18  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
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ผู้รายงาน   นางปุณยนุช  วงค์ศรี 
ชื่อโครงการ   พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 

 ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 

                       เพียงพอ  ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

                      เพียงพอ                               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 22,500 บาท  ใช้ไป 22,500 บาท ใช้เกิน  -  บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

  ประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 

  บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 

  สูงกว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
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    - นักเรียนได้ความรู้แนวข้อสอบ NT จากครูประจำชั้นตลอดปีการศึกษา 
    - นักเรียนได้ความรู้แนวข้อสอบ NT จากวิทยากรภายนอก 
    - นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบ NT  
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
    มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)       ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนผลการเรียนระดับชาติ  NT ผ่าน เกณฑ์เป้าหมาย  
 

 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
      มี  ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 

    มีคำสั่ง    ไม่มีคำสั่ง  อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี  ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี  ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี  ไม่มี 
 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                   1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
      1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ NT  
 2. การพัฒนา 
      1. นักเรียนมีความรู้และทักษะเพ่ือยกระดับผลการผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ NT 
 

 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม         
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 22,500 บาท  ใช้จ่าย จำนวน 22,500 บาท   

  เงินอุดหนุน 

 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรยีน 

 
  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 20 คน   
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย 102 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน   
 

4. ปัญหา / อุปสรรค 
-  ในวันเข้าค่ายวิชาการมีกิจกรรมอื่นมาแทรกในช่วงเช้าทำให้เวลาการดำเนินการติวเข้มช้ากว่ากำหนด 
-  ใช้ระยะเวลาในการติวนานและต่อเนื่องเกินไปทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายขาดสมาธิในการเรียน 

5.ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 -  ควรให้นักเรียนพักเบรกช่วงเช้าและช่วงบ่ายประมาณ 15 นาที เพื่อผ่อนคลายความเครียด 
 - ควรจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือลดความตึงเครียดให้กับนักเรียน 

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นางปุณยนุช  วงค์ศรี) 
              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A19  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางสาวอุมาพร  บุญเปียก 
ชื่อโครงการ  วิจัยในชั้นเรียน (Classroom  Research)   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาครู ด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ทำวิจัยในชั้นเรียน 
3.  จัดประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
4.  จัดแหล่งเรียนรู้  เอกสาร ตัวอย่างงานวิจัย 

 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
1.  ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียน  
2.  ครูมีความสามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้  

การสอน หรือเทคนิคกระบวนการวัดผลและประเมินผลได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
3. ครูมีความสามารถใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
 
ผลการประเมิน 

1. ด้านประสิทธิภาพ 
1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
  ตามเวลาที่กำหนด          เร็วกว่ากำหนด        ช้ากว่ากำหนด 

                1.2  บุคลากรรบัผิดชอบการดำเนินงาน 
 เพียงพอ                       ไม่เพียงพอ 

       1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
  เพียงพอ                      ไม่เพียงพอ 

       1.4  งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
                    ได้รับงบประมาณ  51,000 บาท  ใช้ไป   15,000  บาท   ใช้เกิน - บาท 
 
          สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
    มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)            ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

1. ด้านประสิทธิผล 

2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
 บรรลวุัตถุประสงค์                   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย                   เท่ากับเป้าหมาย            ต่ำกว่าเป้าหมาย 

2.3  วิธีดำเนินการ 
2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด  - หัวเรื่อง – ความคิดรวบยอด  - ปัญหา) 
2.3.4  ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 

1. ดำเนินงานพัฒนาครูด้านวิจัยในชั้นเรียน 
2. ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research)(คนละ  1 เรื่อง)  

-  สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือคุณลักษณะของนักเรียน 
-  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนสนใจ 
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-  พัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาสำหรับใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน 
-  ออกแบบการวิจัย/ออกแบบการทดลอง/สถิติที่ใช้ 
-  จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน 

                                    -  ดำเนินการทดลองใช้นวัตกรรมและเครื่องมือในการวิจัยในชั้นเรียน 
-  เก็บรวบรวมข้อมูล 
-  วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย 
-  เขียนรายงานการวิจัย(ของตนเอง) 

3. จัดประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
4. จัดแหล่งเรียนรู้ เอกสาร ตัวอย่างวิจัย ให้บริการครูเพื่อการศึกษา ค้นคว้า         

2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.3.6 สรุปผล รายงาน 
 

   สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
              มีประสิทธิผล ( ผ่าน )              ไม่มีประสิทธิผล  ( ไม่ผ่าน ) 

 

3.ประเมินตามหลัก  BSC  ( Balance Score Card )  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
1. ด้านผู้รับบริการ 

1.1 ครูได้รับการพัฒนา “การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู               
      1.2 ครูมีความสามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้               

การสอน  หรือเทคนิคกระบวนการวัดผลและประเมินผลได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
                1.3  ครูมีความสามารถใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                1.4  โรงเรียนมี  Best practice ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            2. ด้านกระบวนการภายใน 
               การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
     มี                    ไม่มี 
      การมอบหมายงาน 

   มีคำสั่ง              ไม่มีคำสั่ง             อ่ืนๆ 
                การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

   มี                     ไม่มี 
                การนำผลการประเมินไปใช้ 

   มี                     ไม่มี   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuiO2r1JLhAhW_8HMBHbxoCN8QFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.edulpru.com%2Ftdc%2FBestpractice.php&usg=AOvVaw3L3RV1noKQqF30x0Ar_tbC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuiO2r1JLhAhW_8HMBHbxoCN8QFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.edulpru.com%2Ftdc%2FBestpractice.php&usg=AOvVaw3L3RV1noKQqF30x0Ar_tbC
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            3.ด้านการเรียนรู้สูก่ารพัฒนา 

1. การเรียนรู้  (ผลผลิต) 
 1.1 ครูได้รับการพัฒนา “การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู               

       1.2 ครูมีความสามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้     
การสอน  หรือเทคนิคกระบวนการวัดผลและประเมินผลได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีผลงานวิจัยคนละ 1เรื่อง  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีผลงานวิจัยที่เป็นเลิศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
   1. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลัก  12  ประการ 
   2. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
เรื่อง  ภาพพิมพ์ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน  (Lesson)  ร่วมกับ  วิธีการสอนแบบเปิด   
(Open  Approach)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
   3. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่  6              
โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   4. การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ  ของนักเรียนระดับชั้น  ป.3/4  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังฤษ) 
   5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์  เรื่อง สมการและการแก้สมการของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้เกมเพ่ือการเรียนรู้ 
   6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การสืบพันธุ์ของสัตว์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยการใช้  Mind  Map 
   7. การศึกษาการอ่าน  การเขียนภาษาไทย   ชั้น ป.4/3 
   8. รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี  เรื่อง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4  โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ  STAD 
                2. การพัฒนา 
                    1. ครูได้รับการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน 
                    2. ครูทุกคนในโรงเรียนได้ทำวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง  

3.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เอกสาร งานวิจัยในชั้นเรียน 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 4. ด้านงบประมาณ   งบประมาณของกลุ่ม 
         ได้รับงบประมาณจำนวน  51,000  บาท   ใช้จ่ายจำนวน  15,000   บาท          

    คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ  29.41  โดยใช้จ่ายอบรมพัฒนาครู จำนวน  1,304  คน             
    คิดเป็นค่าใช้จ่าย  11.50  บาท  ต่อผู้เรียน  1   คน 

  เงินอุดหนุน 
  เงินรายไดส้ถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรียน 

  เงินงบประมาณสพฐ. 
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4. ปัญหา/อุปสรรค 

 ครูที่บรรจุใหม่ยังขาดความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน 
 

5. ข้อเสนอแนะโดยรวม  (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
            ควรจัดการอบรมให้ความรู้การทำวิจัยกับครูบรรจุใหม่ 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวอุมาพร  บุญเปียก) 

              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A20  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางสาวอุมาพร  บุญเปียก 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. จัดค่ายเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน”                  

2. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน  8   กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นักเรียนเรียน – ร่วม  ระดับเขตพ้ืนที่  
และ ระดับชาติ : ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
1. นักเรียนปกติและเด็กพิเศษที่มีศักยภาพ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงานงานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกำหนดไว้ 
           2. นักเรียนปกติและเด็กพิเศษที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ: ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก 
             
วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
  ตามเวลาที่กำหนด          เร็วกว่ากำหนด        ช้ากว่ากำหนด 

                1.2  บุคลากรรบัผิดชอบการดำเนินงาน 
 เพียงพอ                       ไม่เพียงพอ 

       1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
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 เพียงพอ                        ไม่เพียงพอ 
       1.4  งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
                    ได้รับงบประมาณ  1,347,700 บาท  ใช้ไป 735,542  บาท   ใช้เกิน   -   บาท 
          สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
    มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)           ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
 บรรลวุัตถุประสงค์                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย                   เท่ากับเป้าหมาย             ต่ำกว่าเป้าหมาย 

2.3  วิธีดำเนินการ 
2.1.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.2.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ ( กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด - ปัญหา ) 
2.2.4  ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 

-  จัดค่ายเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” 
- นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นักเรียนเรียนร่วม  ระดับเขตพ้ืนที่  และ  
    ระดับชาติ : ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก 

2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
2.3.6 สรุปผล  รายงาน 

   สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
              มีประสิทธิผล ( ผ่าน )              ไม่มีประสิทธิผล  ( ไม่ผ่าน ) 

3. ประเมินตามหลัก  BSC  (  Balance   Score   Card )  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
1. ด้านผู้รับบริการ 
      1. นักเรียนปกติและเด็กพิเศษที่มีศักยภาพ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับเขตพ้ืนที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดไว้  จำนวน  92  รายการ 
นักเรียน จำนวน  251  คน  ครู  จำนวน   154  คน 
                 2. นักเรียนปกติและเด็กพิเศษได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่  68  ประจำปีการศึกษา  2561               
ระดับชาติ : ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 18 รายการ นักเรียน   จำนวน  72   คน               
ครู จำนวน 36  คน 
 

          2.  ด้านกระบวนการภายใน 
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                การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
      มี                    ไม่มี 
       การมอบหมายงาน 

   มีคำสั่ง              ไม่มีคำสั่ง            อ่ืนๆ 
                 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

   มี                     ไม่มี 
                 การนำผลการประเมินไปใช้ 

   มี                     ไม่มี 
                 3.  ดา้นการเรยีนรู้สู่การพัฒนา 

1. การเรียนรู้  (ผลผลิต) 
                1. นักเรียนปกติและเด็กพิเศษท่ีมีศักยภาพ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่ 68  ประจำปีการศึกษา 2561ระดับ
เขตพ้ืนที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดไว้  จำนวน  92  รายการ   นักเรียน จำนวน  
251  คน  ครู  จำนวน   154  คน  ผลการแข่งขัน ดังนี้ 

1. ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ     จำนวน  18  กิจกรรม   
2. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน  12  กิจกรรม 
3. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2   จำนวน    5  กิจกรรม 
4. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง     จำนวน  18  กิจกรรม   
5. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน      จำนวน  21  กิจกรรม 
6. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง    จำนวน  11  กิจกรรม 
7. เกียรติบัตรเข้าร่วม        จำนวน    7  กิจกรรม  

                   2. นักเรียนปกติและเด็กพิเศษได้เขา้ร่วมแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่  68  ประจำปีการศึกษา  2561               
ระดับชาติ : ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 18 รายการ นักเรียน   จำนวน  72   คน               
ครู จำนวน 36  คน ผลการแข่งขัน ดังนี้ 

1. ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ     จำนวน   2   กิจกรรม   
2. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน   2  กิจกรรม 
3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง     จำนวน  10  กิจกรรม   
4. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง    จำนวน   2  กิจกรรม 
5. เกียรติบัตรเข้าร่วมรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน   1  กิจกรรม 
6. เกียรติบัตรเข้าร่วม     จำนวน   1  กิจกรรม  

สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 

2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 
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3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 

92 ทอง ชนะเลิศ 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 

5 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.08 ทอง ชนะเลิศ 

6 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 

7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา                                     
(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 

95.8 ทอง ชนะเลิศ 

8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 

9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
ป.4-ป.6 

90 ทอง ชนะเลิศ 

10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 

89.33 ทอง ชนะเลิศ 

11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 

12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

91 ทอง ชนะเลิศ 

13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 

93.66 ทอง ชนะเลิศ 

14 เรียนรวม - การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภท
บายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

87.66 ทอง ชนะเลิศ 

15 เรียนรวม - การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้              ป.1-ป.6 

96 ทอง ชนะเลิศ 

16 เรียนรวม - การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 

90 ทอง ชนะเลิศ 

17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ 
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18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 

   
 2.  การพัฒนา 

         นักเรียนปกติและเด็กพิเศษทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการใน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา  2561                  
ได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
 

 4.  ด้านงบประมาณ   งบประมาณของกลุ่ม 
ได้รับงบประมาณจำนวน  1,347,700 บาท   ใช้จ่ายจำนวน 735,542  บาท 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 54.58  โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน  1,304 คน 
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 564.07  บาท  ต่อผู้เรียน 1  คน 

 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
  4.1  งบประมาณมีความล่าช้า 
  4.2  ความร่วมมือในการสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
                      

5. ข้อเสนอแนะโดยรวม  (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
  1. ควรจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันตรงต่อเวลา 
           2. ควรสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพเข้าร่วมแข่งขันตามศักยภาพของตน 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวอุมาพร  บุญเปียก) 

              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

  เงินอุดหนุน 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรยีน 

 
  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

A21  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางเสาวนีย์ สนหอม  
ชือ่โครงการ   โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
     1. ประชาสัมพันธ์ 
     2. แจกใบสมัคร 
     3. รับสมัคร 
           - ประถมศึกษาปีที่ 1 MEP 
           - ชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) 
           - อนุบาล 2 MEP 
           - ประถมศึกษาปีที่ 1 
     4. สอบคัดเลือก ป. 1 MEP และประเมินความพร้อมนักเรียน อนุบาล 2 MEP 
     5. จับฉลากและประชุมผู้ปกครอง อนุบาล 3 ขวบ  อนุบาล 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     6. มอบตัวนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ  อนุบาล 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 MEP 

 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
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     1.  นักเรียนที่เข้าใหม่ทุกคนมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับสมัครตามขั้นตอน นักเรียนมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะ
ศึกษาในระดับชั้นนั้น ๆ ได้ 

 2.  นักเรียนใหม่มีความรู้ในการเรียนที่ใกล้เคียงกัน 
     3.  นักเรียนใหม่มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ใกล้เคียงกัน 
     4.  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     5.  นักเรียนใหม่ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตร MEP) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 คน 
     6.  นักเรียนใหม่ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 160 คน 
     7.  นักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 คน 
     8.  นักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 3  ขวบ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 90 คน 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 

 ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 

 เพียงพอ  ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

  เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 33,900  บาท  ใช้ไป  -  บาท ใช้เกิน  -  บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

         มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 

                              บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 

         สูงกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
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  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 

     1. ประชาสัมพันธ์ 
     2. แจกใบสมัคร 

     3. รับสมัคร 
           - ประถมศึกษาปีที่ 1 MEP 
           - ชั้นอนุบาล 1( 3 ขวบ) 
           - อนุบาล 2 
           - ประถมศึกษาปีที่ 1 
     4. สอบคัดเลือก ป. 1 MEP 
     5. จับฉลากและประชุมผู้ปกครอง อนุบาล 1 3 ขวบ  อนุบาล 2 และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     6. มอบตัวนักเรียนอนุบาล 1  3 ขวบ  อนุบาล 2 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP 

  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 

                                         มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)         ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  
                      นักเรียนใหม่ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 

          มี  ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 

        มีคำสั่ง    ไม่มีคำสั่ง         อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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        มี  ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

        มี  ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 

        มี  ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
         นักเรียนใหม่ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 2. การพัฒนา 
                  1. นักเรียนที่เข้าใหม่ทุกคนมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับสมัครตามข้ันตอนการสอบ นักเรียน
มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นนั้น ๆ ได้ และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในทุกๆ ด้าน 
                           2. โรงเรียนรับนักเรียนใหม่ได้เต็มตามจำนวนของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ระเบียบ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม        
ได้รับงบประมาณ  จำนวน 31,800. บาท  ใช้จ่าย จำนวน - บาท                       
คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน - คน        
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 20.33 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน  
              

4. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 
5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางเสาวนีย์  สนหอม) 

              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

  เงินอุดหนุน 

 เงินรายได้สถานศึกษา 

  เงินผ้าป่าการศึกษา 

  เงินสวัสดิการโรงเรยีน 

 
  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A22  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ   
ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
         1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
         2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

       - ประชุมปฏิบัติปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
         3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
         4. กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
         5. ประเมินหลักสูตร/รายงานผลการประเมิน 

 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
        1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
        2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ                
        3. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
        4.  สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปสรุปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ำเสมอ 
     5.  หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     6.  โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางได้อย่างมีคุณภาพ 
      7.  นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน  พัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ 
     8.  โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติมสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      9.  โรงเรียนมีการประเมิน  พัฒนาหลักสูตร  เหมาะสมกับผู้เรียน   
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 

 ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
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 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

  เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 58,250 บาท  ใช้ไป  20,000  บาท ใช้เกิน - บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

         2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
                                         - ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
                                         - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม ( หลักสูตรภาษาจีน) 
                                         - กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                     - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
            ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (หลักสูตร ปรับปรุง พุทธศักราช 2560  )  
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

        3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  
                      -  นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน  พัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ 
                       -  โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติมสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบายของ 
                          กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                       -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
          มี ไม่มี 
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  การมอบหมายงาน 
        มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
   มี          ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
   มี          ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
               - สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
                          ความสามารถและความสนใจ                
                        - สถานศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียนเป็น 
                          รายบุคคล 
                        - สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปสรุปปรับปรุง   

     การเรียนการสอน 
 2. การพัฒนา 
 อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (หลักสูตร ปรับปรุง พุทธศักราช 2560  )  
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 58,250  บาท  ใช้จ่าย จำนวน 20,000 บาท       
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 34 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,572  คน   
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย 12.72 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน    
 4. ปัญหา / อุปสรรค 
 - มีการใช้เวลาในการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับ
ปรับปรุง 2560) 
5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ) 

              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 

  

 

 

 

 เงินอดุหนุน 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา 
 เงินผา้ป่าการศึกษา 
 เงินสวสัดิการโรงเรียน 
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      โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ  ควรรอให้เสร็จสิ้นปีงบประมาณ 2562 จึงสรุปผลอีกครั้ง 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A22  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางสาววราภรณ ์มิเถาวัลย์ 
ชื่อโครงการ   เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
               ชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อหลวง 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
1.ด้านประสิทธิภาพ 

  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
 ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด ช้ากว่ากำหนด 

 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 10,000 บาท  ใช้ไป 8,000 บาท ใช้เกิน - บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
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         2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
       สูงกว่าเป้าหมาย     เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 

1. จัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน 
2. ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
3. จัดกิจกรรมการสอนทุกกลุ่มสาระ  โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  บางปู  

จังหวัดสมุทรปราการ และป่ากลาง  กรุงเทพมหานคร 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
         3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้รับบริการ  

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้  
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้าใจ สามรถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

และมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง ในระดับดีขึ้นไป ถึงดีเยี่ยม 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 

          มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 

                   มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

          มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

          มี ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
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          มี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้า  เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม 12 ประการ 
 2. การพัฒนา 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดกลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปี
การศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 10,000 บาท  ใช้จ่าย จำนวน 8,000 บาท      
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 80 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,574 คน   
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย 5 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน    
          4. ปัญหา / อุปสรรค 
 งบประมาณไม่เพียงพอ แต่ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครอง 
5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     ควรดำเนินการต่อไป  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย์) 

              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 

 เงินอดุหนุน 
เงินรายไดส้ถานศึกษา 
 เงินผา้ป่าการศึกษา 
 เงินสวสัดิการโรงเรียน 
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ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A23  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ /งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางสาวธนพร วรบุตร 
ชื่อโครงการ   โครงการอาหารเสริม (นม) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

     1.  อาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนดื่มทุกเช้า 
เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม  
 1. ผลผลิต (Outputs) 
 -  ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 
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 2. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 - นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 
    1.1  การดำเนินงานด้านเวลา  
✓   ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

   ✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
     ได้รับงบประมาณ - บาท  ใช้ไป - บาท  ใช้เกิน - บาท 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
        ✓    มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)                ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1  ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
 ✓  บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

                      2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

      2.3  วธิีการดำเนินการ 
   1 เสนอโครงการ 
   2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   3 ประชุมวางแผน 
   4 สถานศึกษาและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการอาหารเสริม(นม)โดยคำนึงถึง
หลักให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพทางโภชนาการสูงที่สุด 
   5 การจัดส่งนม สถานศึกษาควรควบคุมดูแลเก็บรักษาที่เหมาะสมตามชนิดของนม  
                             สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
              ✓  มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน)  
                 3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 

    3.1 ด้านผู้รับบริการ 
 ด้านปริมาณ    นักเรียนจำนวนร้อยละ 80 ได้รับประทานอาหารเสริม(นม)นักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 1-2 และประถมศึกษาปีที่  1 - 6 ได้มีพัฒนาการทางกายของนักเรียนให้มีสุขภาพ
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พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข  
 ด้านคุณภาพ  ผู้เรียนได้รับอาหารเสริมที่มีคุณค่า  และปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการ
ของร่างกาย        

                  3.2 ด้านกระบวนการภายใน 
   การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
                                การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี 
          3.3 ด้านการเรียนรู้สูก่ารพัฒนา 

    3.3.1  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
  1. นักเรียนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ดื่มนมทุกคนและทุกวัน  

     3.3.2  การพัฒนา 
  1. นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

3.4 ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม 
ได้รับงบประมาณจำนวน - บาท ใช้จ่ายจำนวน - บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ - โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,574 คน 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย - บาท ต่อผู้เรียน 1 คน 

4. ปัญหา /  อุปสรรค 
                - การบริหารจัดการนมที่เหลือจากกรณีหยุดเรียน หรือนักเรียนที่ขาดเรียน 
 
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
                        - ให้นักเรยีนที่ประสงค์ดื่มนมเพ่ิมในส่วนของนักเรียนที่ไม่มาโรงเรียน 
 
 

 เงินอุดหนุน 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา 
 เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรยีน 
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.      ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นางสาวธนพร วรบุตร) 
              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A24  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ /งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางวราลักษณ์  เต็มสิทธิ์ 
ชื่อโครงการ   งานวัดและประเมินผล 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. จัดซื้อวัสดุ 
2. จัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการวัดและประเมินผล 
3. จัดซื้อ/จัดหา/จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  

- แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา  
- แบบรายงานผลการเรียน  
- แบบรับรองผลการศึกษา ระเบียนสะสม 
- เอกสารอื่นๆ 

4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
5. จัดซื้อ/จัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
6. จัดทำข้อสอบประเมินผลการเรียนปลายปี / ปลายภาค/ข้อสอบกลางประเมินผลการเรียน 
7. จัดทำเอกสารรูปเล่มรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561   

เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม  
    1.  มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนรู้ และเพียงพอต่อการใช้
งานและการให้บริการ 
    2.  งานวัดและประเมินผลมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาท่ีถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้  ร้อยละ 100 
    3.  มีเอกสารแสดงผลการเรียนของผู้เรียน  และเอกสารหลักฐานทางการศึกษาครบถ้วนตามระเบียบการ
วัดและประเมินผล พ.ศ. 2551 ร้อยละ 100 
    4.  นักเรียนได้รับการประเมินผลการเรียนปลายปี / ปลายภาค  ร้อยละ 100 
    5.  นักเรียนได้รับการประเมินผลการเรียนเพื่อพัฒนาระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ 
 (NT,O-NET)  ร้อยละ 100 
            6. งานวัดผลและประเมินผลมีระบบการจัดการที่ชัดเจน  ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 100 
    7.  มีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
    8.  มีการประเมินผลการเรียนปลายปี / ปลายภาค ร้อยละ 100 
    9.  มีการประเมินผลการเรียนเพื่อพัฒนาระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ (NT, O-NET) 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 



97 
 

 

 

 

ผลการประเมิน 
            1. ด้านประสิทธิภาพ 
                      1.1    การดำเนินงานด้านเวลา  

 ✓   ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 
      1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 

 ✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
      1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
   ✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
      1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 

     ได้รับงบประมาณ 65,000  บาท  ใช้ไป   50,000  บาท  ใช้เกิน  -    บาท 
  สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

   มีประสิทธิภาพ  (ผ่าน)   ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

2.  ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

      2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     2.3 วิธีการดำเนินการ 
     1.  จัดทำโครงการ 
      2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
              3.  ดำเนินการตามกิจกรรม 
      4.  รายงานผลโครงการ 
      5.  สรุปผลการดำเนินโครงการ 
              6.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
       สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
     มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
 

              3.   การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
     ด้านผู้รับบริการ 

1. มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนรู้ และ 
เพียงพอต่อการใช้งานและการให้บริการ 

2. งานวัดและประเมินผลมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจน 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้   

3. มีเอกสารแสดงผลการเรียนของผู้เรียน  และเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ครบถ้วนตามระเบียบการวัดและประเมินผล พ.ศ. 2551  

              4.   นักเรียนได้รับการประเมินผลการเรียนปลายปี / ปลายภาค   
                5.   นักเรียนได้รับการประเมินผลการเรียนเพ่ือพัฒนาระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  
          และระดับชาติ(NT,O-NET)   
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    ด้านกระบวนการภายใน 
   การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี 
 

ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม 
  ได้รับงบประมาณ 65,000  บาท  ใช้ไป   50,000  บาท  ใช้เกิน -    บาท 

ค่าใช้จ่ายร้อยละ  76.92   โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน   1,574 คน 
คิดเป็นค่าใช้จ่าย   31.77    บาท ต่อผู้เรียน   1   คน 
 

4. ปัญหา / อุปสรรค 
     -  คอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นซ์เตอร์  ไม่เพียงพอในการจัดทำข้อมูล 
                     

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางวราลักษณ์  เต็มสิทธิ์) 

              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 เงินอุดหนุน 
 เงินรายได้สถานศึกษา 
 เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรยีน 
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ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
A25  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 

 
ผู้รายงาน   นางชุติมา  ทิพวาที 
ชื่อโครงการ   บูรณาการสะเต็มศึกษา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. บูรณาการสะเต็มศึกษา 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 

1. นักเรียนเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องสะเต็มศึกษามากยิ่งข้ึน 
2. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนง เพื่อช่วยแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะในการเรียนรู้แบบ STEM ที่มุ่งให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหาที่

พบเห็นในชีวิตจริง ใช้ทักษะชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ 
4. นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 
1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
  ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด   ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ  
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
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ได้รับงบประมาณ 75,000  บาท  ใช้ไป 75,000  บาท  ใช้เกิน  -  บาท 
สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
  บรรลุวัตถุประสงค์    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2.3 วิธีการดำเนินการ 

2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด-หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา) 
2.3.4 ดำเนินการตามแผนดังนี้ 

                          - นักเรียนเรียนรู้ STEM ศึกษา จากกิจกรรม “วงล้อ STEM”  
- จัดกิจกรรมค่าย STEM ศึกษาของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

     - จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนเกี่ยวกับ STEM ศึกษา 
2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.3.6 สรุปผลรายงาน 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
 ด้านผู้รับบริการ 
  นักเรียน ป.1 – ป.6 สามารถนำคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริงได้ สามารถพัฒนากระบวนการและสร้างผลผลิตใหม่ เหมาะสมกับวัย และนำประสบการณ์จากการ
เรียน มาใช้ในชีวิตจริงนอกห้องเรียนได้  

ด้านกระบวนการภายใน 
 การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

  มี     ไม่มี 
 การมอบหมายงาน 

  มีคำสั่ง    ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

  มี     ไม่มี 
 การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

  มี     ไม่มี 
 การนำผลการประเมินไปใช้ 

  มี     ไม่มี 
ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 

3. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับ STEM ศึกษา 
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2. นักเรียนได้รับการพัฒนารูปแบบ STEM ศึกษาที่เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในอนาคต 

3. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะในการเรียนรู้แบบ STEM ที่มุ่งให้ผู้เรียน แก้ไขปัญหาที่พบเห็นใน

ชีวิตจริง ใช้ทักษะชีวิตและความคิดสร้างสรรค์  
4. การพัฒนา 
1. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับ STEM ศึกษา 
2. นักเรียนมีการพัฒนารูปแบบ STEM ศึกษาที่เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและ

การประกอบอาชีพในอนาคต 
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
4. นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้แบบ STEM ที่มุ่งให้ผู้เรียน แก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง ใช้ทักษะ

ชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ 
          ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม        เงินอุดหนุน 

ได้รับงบประมาณจำนวน 75,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน 75,000 บาท     เงินรายได้สถานศึกษา 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,304 คน      เงินผ้าป่าการศึกษา 
คิดเป็นค่าใช้จ่าย  57.52 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน       เงินสวัสดิการโรงเรียน 
4. ปัญหา / อุปสรรค 
 1.ระยะเวลาไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด  
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 1.นักเรียนควรได้รับการฝึกทักษะ ความรู้ความสามารถ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากตำราเรียน 

เพ่ิมพูนทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาเพ่ิมข้ึน 
 

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นางชุติมา  ทิพวาท)ี 
              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
 

          ลงชื่อ ........................................................ 
              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

 
 

A26  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน  นายสาธิต   โคตรสงคราม 
ชื่อโครงการ  พัฒนาผู้เรียนทางด้านกีฬา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

     1.  ส่งนักเรียนที่เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     2.  ฝึกซ้อมนักเรียนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม  
1.   เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตามหน่วยงานที่จัดขึ้น 
2.  เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพป.กทม. 
3.  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองในด้านกีฬาประเภทต่างๆ 
4.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและรักการเล่นกีฬา 
5.  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตาม กฎ กติกา มารยาทในการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
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 1. ด้านประสิทธิภาพ 
    1.1  การดำเนินงานด้านเวลา  
✓   ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 
1.5 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
1.6 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

   ✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
1.7 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
     ได้รับงบประมาณ 70,000 บาท  ใช้ไป  55,000   บาท  ใช้เกิน   -    บาท 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
       ✓    มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)                ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1  ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
 ✓  บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

                      2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

      2.3  วธิีการดำเนินการ 
    2.3.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
    2.3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    2.3.3  ประชุมวางแผนวิธีปฏบิัติ(กำหนด-หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา) 
    2.3.4  ดำเนินการตามแผนดังนี้ 
                               - เริม่ทำการฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยมีการฝึกซ้อมนักกีฬาหลัง                            
เลิกเรียนและช่วงวัน หยุด เสาร์-อาทิตย์  
                               2.3.5  นิเทศ กำกับ ติดตาม 
                               2.3.6  สรุปผล รายงาน 
                             สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
              ✓  มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน)  
                 3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 

    3.1 ด้านผู้รับบริการ 
      3.1.1  นักกีฬาร้อยละ 80 ได้รับการแข่งขัน ดังนี้ 
         - นักกีฬาฟุตซอลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล PB คับ 
         - นักกีฬาว่ายน้ำได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากรมพลศึกษา 
         - นักกีฬาเทควันโดได้รับรางวัลชนะเลิศและอีกหลายรายการที่นักกีฬาออกไปทำการแข่งขัน 
       3.1.2  นักเรียนร้อยละ 100 เครารพ กฎ กติกา การแข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย 
       3.1.3  นักเรียนร้อยละ 100 มีมารยาทในการเล่นกีฬาและเป็นผู้ชม ผู้เชียร์ที่ดี 
       3.1.4  นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน 
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       3.1.5  นักกีฬาสามารถเก็บประสบการณ์จากการแข่งขัน เพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้ 
       3.1.6  นักเรยีนมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนต่างโรงเรียน       

                  3.2 ด้านกระบวนการภายใน 
   การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
                                การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี 
          3.3 ด้านการเรียนรู้สูก่ารพัฒนา 

    3.3.1  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
   - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะกีฬาให้สูงขึ้นตามศักยภาพ 
   - นักเรียนร้อยละ 100 มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
   - นักเรียนร้อยละ 100 มีมารยาทในการเล่นกีฬาและเป็นผู้ชม ผู้เชียร์ที่ดี 
   - นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น 
       1. นักกีฬาฟุตซอลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล PB คับ 
       2. นักกีฬาว่ายน้ำได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากรมพลศึกษา 
       3. นักกีฬาเทควันโดได้รับรางวัลชนะเลิศและอีกหลายรายการที่นักกีฬาออกไปทำการแข่งขัน 
     3.3.2  การพัฒนา 
      - นักเรียนรู้วธิีการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง 
     - นักเรียนรู้ กฎ กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
     - นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนต่างโรงเรียน 
3.4 ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม 
ได้รับงบประมาณจำนวน 70,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน 55,000 บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 80 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,577 คน 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย 34.87 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน 

                   4. ปัญหา /  อุปสรรค 
                - เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมวิชาการมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันน้อยลง และนักกีฬาบางส่วนที่ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน ไม่สามารถทำการฝึกซ้อมได้ เนื่องจากต้องกลับบ้านกับ
รถตู้โดยสารรับส่งนักเรียน และในปีที่ผ่านมาไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬา สพป.กทม. 
5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  

 เงินอุดหนุน 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา 
 เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรยีน 
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     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายสาธิต   โคตรสงคราม) 

              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 

                                          ลงชื่อ ....................................................... 
                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
A27  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 

 

ผู้รายงาน   นางชนิษฐ์ภาณ์   ไชยพรหม 
ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมสืบสานวิถีไทย วิถีธรรม 
- วันวิสาขบูชา 
- หล่อเทียนพรรษา 
- แห่เทียน 
- วันมาฆบูชา 
- วันลอยกระทง 
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2. กิจกรรมน้อมธรรมนำสุขทุกวันพระ 
3. กิจกรรมสวดสรภัญญะ 
4. ค่ายยุวชน คนคุณธรรม ป.1-ป.6 
5. โครงงานคุณธรรม อนุบาล - ป.6 
6. กิจกรรมพัฒนาจิต พิชิตใจ และมีจิตอาสาด้วยหัวใจ 
7. กิจกรรมออมบุญ 
8. กิจกรรมออมสิน ออมทรัพย์ 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 

 ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 183,000 บาท  ใช้ไป 183,000 บาท ใช้เกิน - บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)           ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 
         2. ด้านประสิทธิผล 

 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย       เทา่กับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 

1. กิจกรรมสืบสานวิถีไทย วิถีธรรม 
- วันวิสาขบูชา 
- หล่อเทียนพรรษา 
- แห่เทียน 
- วันมาฆบูชา 
- วันลอยกระทง 

2. กิจกรรมน้อมธรรมนำสุขทุกวันพระ 
3. กิจกรรมสวดสรภัญญะ 
4. ค่ายยุวชน คนคุณธรรม ป.1-ป.6 
5. โครงงานคุณธรรม อนุบาล - ป.6 
6. กิจกรรมพัฒนาจิต พิชิตใจ และมีจิตอาสาด้วยหัวใจ 
7. กิจกรรมออมบุญ 
8. กิจกรรมออมสิน ออมทรัพย์ 

                 2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
  

 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้รับบริการ  

1. นักเรียนทุกคนได้รับการการพัฒนาให้มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม และภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป้นพลเมืองที่ดี เป้นคนเก่ง มีจิตอาสาด้วยใจ สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป้นพลเมืองที่ดี เป้นคนเก่ง มีจิตอาสาด้วยใจ สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ และมี
จิตอาสาด้วยหัวใจ 

 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
          มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                  มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
          มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
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          มี ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
          มี ไม่มี 
                   ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 

 1. นักเรียนทุกคนได้รับการการพัฒนาให้มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป้นพลเมืองที่ดี เป้นคนเก่ง มีจิตอาสาด้วยใจ สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป้นพลเมืองที่ดี เป้นคนเก่ง มีจิตอาสาด้วยใจ สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ และมี
จิตอาสาด้วยหัวใจ 

 

   2. การพัฒนา 
                        2.1 นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมไทยที่เปลี่ยนไป ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขบนพ้ืนฐานความเป้นไทย 
     2.2 นักเรียนเห็นคุณค่า และตระหนักถึงความเป้นไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม         
   ได้รับงบประมาณ  จำนวน 183,000 บาท  ใช้จ่าย จำนวน.183,000..บาท        
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100.. โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน ...1304....คน          
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย  140.33 บาท ต่อผู้เรียน ...1.. คน           
4. ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางชนิษฐ์ภาณ์  ไชยพรหม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 

 

 

 เงนิอุดหนุน 

 เงินรายได้สถานศึกษา 
 เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรยีน 
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                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 
                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A28  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม 
ชื่อโครงการ   ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. ขั้นวางแผน (PLAN : P)  
6. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
7. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 
8. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 
9. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสื่อ/นวัตกรรม 

เป้าหมาย / โครงการ 
1. โรงเรียนบริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม  

ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียน     
แต่ละบุคคล  

2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง 
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

3. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อ การจัดกิจกรรม นวัตกรรม เพ่ือใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
4. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา  

ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                            √  ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            √ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                            √  เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
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 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 120,000 บาท        ใช้ไป 80,000 บาท        ใช้เกิน - บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
         √  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)           ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
         √   บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
         √   สูงกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน  
  2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
                                 2.3.6 สรุป และประเมินผล 
  2.3.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
         √    มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  

1. ผู้เรียน ได้รับการฝึกทักษะพัฒนาด้านทักษะชีวิต การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
2. ผู้เรียนได้รับการฝึกการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัด 
3. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนาสื่อ การจัดกิจกรรม นวัตกรรม เพื่อใช้ในการ 

พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
       √   ม ี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
       √   มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
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  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
                   √    มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
        √    มี ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
        √    ม ี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                    1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
 1. ร้อยละ 85 ผู้เรียนมีทักษะพัฒนาด้านทักษะชีวิตและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน    
  2. ร้อยละ 85 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่าง 
เต็มตา,ศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
  3. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อ การจัดกิจกรรม นวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนา 
ทักษะชีวิตของผู้เรียน 
 2. การพัฒนา 

 1. โรงเรียนบริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่าง 
เหมาะสมทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ 
สนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  

2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

3.  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อ การจัดกิจกรรม นวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนา 
ทักษะชีวิตของผู้เรียน 

4. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 120,00บาท  ใช้จ่าย จำนวน 80,000 บาท  
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 66.66  โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน  1,574 คน     
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย 50.82  บาท ต่อผู้เรียน 1 คน    
4. ปัญหา / อุปสรรค 
 ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องไปเบียดเบียนกับตารางเรียนวิชาอ่ืน 
 

 

 

 

 เงินอุดหนุน 

 เงินรายได้สถานศึกษา 
 เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรยีน 
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5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A29  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน  นายเรวัฒ  โสดาพรหม 
ชื่อโครงการ   เทคโนฯพร้อมหน้าชาวพระยาพร้อมใช้ 
ชื่อกิจกรรม    

1. กิจกรรมการพัฒนาห้องออกอากาศและส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
2. กิจกรรมการอบรมช่างภาพรุ่นเยาว์นักข่าวรุ่นจิ๋ว 
3. กิจกรรมห้องมัลติมีเดียห้องแห่งการเรียนรู้อย่างสุขใจ 
5. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพระบบ ICT เพ่ือรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
1. นักเรียนและบุคลากร มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นักเรียนมีความสามารถเข้าฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการทางด้านการ

สื่อสาร และการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอน 
3. นักเรียนและบุคลากรรู้คุณค่าและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานระบบสารสนเทศด้านวิทยุ

โทรทัศน์  
5. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวทิยุโทรทัศน์ได้ 

  
6. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสามารถผลิตสื่อและผลิตรายการสารสนเทศด้านวิทยุโทรทัศน์ได้ 
7. เพ่ือให้นักเรียนใช้รายการ PRAYA TV ในการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
      ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 

1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

 1.4  งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณจำนวน 492,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน 487,000  บาท     คงเหลือ 5,000  บาท 
 

 สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
      มีประสิทธิภาพ  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิภาพ  ( ไม่ผ่าน ) 
 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 

     บรรลวุัตถุประสงค์    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 

     สูงกว่าเป้าหมาย         เท่ากับเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2.2   วิธีการดำเนินการ   
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2.2.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.2.3 ดำเนินงานตามแผน 

2.2.3.1 กิจกรรมการพัฒนาห้องออกอากาศและส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
2.2.3.2 ปรับปรุงระบบห้องมัลติมีเดีย ห้องพระยาทีวี 
2.2.3.3 กิจกรรมการอบรมช่างภาพรุ่นเยาว์นักข่าวรุ่นจิ๋ว 
2.2.3.4 กิจกรรมห้องมัลติมีเดียห้องแห่งการเรียนรู้ 
2.2.3.5 ปรับปรุงอุปกรณ์ICT ที่ล้าสมัยเพื่อให้เหมาะสมรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.3.6 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Smart Device และ Interavice Board 
2.2.3.7 จัดทำป้ายไวนิล โรลอัพ หรือป้ายเพื่อประชามัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

2.3 นิเทศ กำกับ ติดตาม (รายภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
2.4 ประเมินผล 

 มีประสิทธิผล  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิผล  ( ไม่ผ่าน ) 
 

3.  การประเมินตามหลัก  BSC (Balanced  Score  card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้   
     -  ดา้นผู้รับบริการ    

1. ผลงานการจัดทำรายการ PRAYA TV ของนักเรียน 
2. นักเรียนสามารถจัดทำรายการ PRAYA TV  และออกอากาศรายการได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการทำงานด้าน ICT ดียิ่งขึ้น 
4. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงตามความสนใจ 
5. บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้ ICT ได้สะดวกมากขึ้น 

     -  ด้านกระบวนการภายใน       
            การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
       มี      ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
       มีคำสั่ง     ไม่มีคำสั่ง      อ่ืน ๆ 
           การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       มี      ไม่มี 
 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
       มี      ไม่มี 
           การนำผลการประเมินไปใช้ 
       มี      ไม่มี 
   -  ด้านการเรียนรู้สู่การพฒันา            
             1.  การเรียนรู ้

- นักเรียนและบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคโนโลยี 
- นักเรียนที่มีความสามารถฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ือพัฒนา

ทางด้านการสื่อสสารและการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอน 
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- นักเรียนและบุคลากรรู้ค่าและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานระบบสารสนเทศ

ด้านวิทยุโทรทัศน์ 
- เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ด้านวิทยุ

โทรทัศน์ 
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสามารถผลิตสื่อและผลิตรายการสารสนเทศด้านวิทยุ

โทรทัศน์ได้ 
- ผลิตรายการ PRAYA TV ใช้ในการเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน 

    2.  การพัฒนา 
- นักเรียนและบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนและบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

ทางด้านการสื่อสารและผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอน 
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนรู้คุณค่าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนผลิตสื่อและผลิตรายการสารสนเทศด้านวิทยุ

โทรทัศน์ได้  
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสามารถดำเนินการออกอากาศรายการ PRAYA TV ได้  

 
-   ด้านงบประมาณ   งบประมาณของ โรงเรียน 

     ได้รับงบประมาณจำนวน 492,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน 487,000 บาท   
      คงเหลือ 5,000 บาท 

        คิดเป็นใช้จ่าย ร้อยละ  99   โดยใช้จ่ายกับจำนวนผู้เรียน  1,572  คน   
        คิดเป็นใช้จ่าย 312 บาท ต่อผู้เรียน  1 คน  
4.   ปัญหา/อุปสรรค  

- ระบบเครื่องรับโทรทัศน์บางรุ่นเก่าเกินไป ไม่สามารถใช้งานกับระบบใหม่ได้ 
- อุปกรณ์ผลิตรายการบางอย่าง ยังขาดแคลนเช่นกล้องวีดีโอ อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ 

ระบบเทรกชื่อนาม-สกุล ผู้จัดทำรายการ ผู้ร่วมรายการ 
- อุปกรณ์บางตัวของระบบ ICT เก่าและชำรุดทำให้การใช้งานบางจุดไม่ดีเท่าท่ีควร 

5.   ข้อเสนอแนะโดยรวม  (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)    
- ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินรายการพระยาทีวีนอกสถานที่ 
- ควรปรับปรุงระบบการนำเสนอการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียน  
- ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้และเพียงพอต่อการใช้งาน 
- เปลี่ยนแปลงให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นรุ่นใหม่ 

 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

  เงินอุดหนุน 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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                                       (นายเรวัฒ  โสดาพรหม) 
               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A30  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นายเส็ง  บุดดา 
ชื่อโครงการ   วันสำคัญของชาติ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. วันไหว้ครู 
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม รัชกาลที่ 10 
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหามหาราชินี 
4. วันทำบุญก่อตั้งโรงเรียน 
5. วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
6. วันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม 
7. วันชาติ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา  รัชกาลที่ 9 
8. วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
9. วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
10. วัด  ติดตามผล  และประเมินผล 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 

 ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ  307,000 บาท  ใช้ไป 307,000  บาท ใช้เกิน - บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
        มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)              ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย         เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
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  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
       1.  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสานตำนานไทย 
       2.  ประชุมวางแผน  และอนุมัติโครงการ 
       3.  ดำเนินงานตามแผน เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2564 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 

   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)           ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้รับบริการ  

1. นักเรียนมีจิตสำนึก  และตระหนักรักความเป็นไทย 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานไทย  ด้วยความภาคภูมิใจ 
3. นักเรียนร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยกับชุมชนตนเอง 

 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 

          มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 

                  มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

          มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

          มี ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 

          มี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
      1.1  นักเรียนสามารถอนุรักษ์วันสำคัญตำนานไทยปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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      1.2  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญตำนานไทยได้เหมาะสมถูกต้อง 
      1.3  นักเรียนบอกความสำคัญ  และเห็นคุณค่าของวันสำคัญไทยได้ถูกต้องและภาคภูมิใจ 
 
 
   2.  การพัฒนา 
      2.1  นักเรียนสามารถปฏิบัติและอนุรักษ์  วัฒนธรรมไทยวันสำคัญ  สืบสานตำนานไทยได้ถูกต้อง 
      2.2  นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานไทยได้ 
      2.3  นักเรียนมีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของวันสำคัญ สืบสานตำนานไทย 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  307,000.บาท  ใช้จ่าย จำนวน 307,000 บาท   
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,574 คน                
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย   73 บาท ต่อผู้เรียน   1  คน    
4. ปัญหา / อุปสรรค 

ไม่ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เนื่องจากเวลาในการเตรียมงานไม่เพียงพอ 
 

5.ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
                           - 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายเส็ง  บุดดา) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 

เงินอุดหนุน 
 เงินรายได้สถานศึกษา 
 เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรียน 
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............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 

A31  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ /งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางสาวศุภผล  ตาเทพ 
ชื่อโครงการ   สารสนเทศสถานศึกษา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   สารสนเทศสถานศึกษา 
 1. จัดทำข้อมูล Obec Smis/Data Center 
 2. จัดทำข้อมูล Obec ประจำปี 
 3. จัดทำข้อมูล Data Center 
 4. จัดทำข้อมูล B Obec 
 5. จัดทำข้อมูล M Obec 
 6. โปรแกรม ESIS 
 7. จัดทำสารสนเทศประจำเดือน  
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
 1. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 2. สารสนเทศของสถานศึกษาถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ ร้อยละ 100 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
1.  ด้านประสิทธิภาพ 

1.1  การดำเนินงานด้านเวลา  
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  ตามเวลาที่กำหนด  เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
  เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

   เพียงพอ    ไม่เพียงพอ 
1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณ  15,000 บาท  ใช้ไป  15,000  บาท   
 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
   มีประสิทธิภาพ  (ผ่าน)   ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน)  

2. ด้านประสิทธิผล 

2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 

   สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
   2.3 วิธีการดำเนินการ 
    1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ     
                               3. ดำเนินการตามแผน 
                       * จัดทำข้อมูล Obec Sims / Data Center (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี) 
    *  จัดทำข้อมูล Obec ประจำปี                (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี) 
    *  จัดทำข้อมูล Data Center                  (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี) 
     * จัดทำข้อมูล B Obec     (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี) 
     * จัดทำข้อมูล M Obec      (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี) 
     * จัดทำโปรแกรม ESIS     (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี) 
     * จัดทำสารสนเทศประจำเดือน                (เดือนละ 1 ครั้ง) 
    4.รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศประจำเดือน 
    5.ประเมินผลการทำงาน/ปรับปรุงตามผลการประเมิน  
สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
     มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 

ด้านผู้รับบริการ 
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                ข้อมูลของบุคลากรในโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน (Obec Smis/ Data Center), Obec ประจำปี, 
Data Web, B Obec, M Obec, M Obec, ESIS และสารสนเทศของสถานศึกษาถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันตรวจสอบได้ ร้อยละ 100 
ด้านกระบวนการภายใน 

   การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี    

การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี 
  ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                    1.การเรียนรู้  
                      - โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีถูกต้องทันสมัยเป็นปัจจุบัน                       
                    ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม  

ได้รับงบประมาณ  15,000 บาท  ใช้ไป  10,000 บาท   

 คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 0 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,304 คน 
คิดเป็น 0  บาท           ต่อผูเ้รียน      -        คน 
  

4. ปัญหา / อุปสรรค 

บุคลากรในการจัดทำข้อมูล ของโปรแกรม ESIS ทั้ง 4 ฝ่าย ไม่เป็นปัจจุบัน และใช้งานยาก 

 

5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
                     เพ่ิมบุคลากร รับผิดชอบโปรแกรม ESIS โดยเฉพาะ     
 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวศุภผล  ตาเทพ) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

   เงินอุดหนุน 

 เงินรายได้สถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าการศึกษา 
   เงินสวัสดิการโรงเรียน 
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ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................... ........................................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 

A32  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน  นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ   
ชื่อโครงการ  Open  House  PPS  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดเตรียมผลงาน Best practice  
3. ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดนิทรรศการ 
4. เชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ร่วมแข่งขัน และร่วมงานนิทรรศการ 
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5. จัดนิทรรศการทางวิชาการ 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
          1. ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          2. นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถเชิงวิชาการ และแสดงผลงานอย่างเต็มศักยภาพ 
          3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
          4. ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice  นำเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 
          5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆในชุมชน 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 

 ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

  เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท  ใช้ไป  -  บาท ใช้เกิน - บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
             2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
  บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดขัดเรื่องช่วงเวลา  มีกิจกรรมภายนอกเข้ามาเพ่ือดำเนินการภายในมาก  
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
          3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  
                   - 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
    มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
   มี  ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
   มี  ไม่มี 
  
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
     - อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  2. การพัฒนา 
     - อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 50,000 บาท  ใช้จ่าย จำนวน - บาท       
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ - โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,572  คน    

 

 

  

 

 

 

   เงินอุดหนุน 

 เงินรายได้สถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าการศึกษา 
   เงินสวัสดิการโรงเรียน 

  
 



128 
 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย - บาท ต่อผู้เรียน - คน    
4. ปัญหา / อุปสรรค 
     -  
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................................................................................................................... ...................... 

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A33  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน  นางเกศมณี  พันธ์พัฒนกุล 
ชื่อโครงการ  จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
2561  

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
    ชว่งที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                                  ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                          เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                             เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 44,000 บาท  ใช้ไป 44,000บาท ใช้เกิน -  บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
       มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
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                     บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 

1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลโครงการตาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
2562 และนำไปปรับปรุงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 ได้ 

2. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 
เพ่ือให้โรงเรียนมีกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงาน 

3. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
จำนวน 96  คน  เข้าร่วมสรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563  
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 ของสถานศึกษา 

 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  
 1.ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของโรงเรียน มีแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เนื่องจากมีกรอบการดำเนินงาน และมีงบประมาณ
เพียงพอกับการใช้ดำเนินงาน 
 3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น มีพัฒนาการทางด้านวิชาการ คิด วิเคราะห์ และมี
ทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
          มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
             มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
              มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
             มี ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
                   มี ไม่มี 
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 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
       ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูผู้ปฏิบัติราชการ สามารถดำเนินการตามโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. การพัฒนา 
       มีการประเมินโครงการและสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามโครงการ เพื่อพิจารณา
ดำเนินการโครงการต่อเนื่อง และนำปัญหามาพิจารณาเพ่ือจัดทำโครงการใหม่เพ่ือพิจารณาวิธีดำเนินงานและ
จัดสรรงบประมาณ 
 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 44,000บาท  ใช้จ่าย จำนวน 44,000 บาท   
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,564 คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย 28.1 บาท ต่อผู้เรียน 1  คน  
 
4. ปัญหา / อุปสรรค 
 - 
5.ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
    การพิจารณาจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ไม่มีการ
ดำเนินงานโครงการ  และมีโครงการบางโครงการไม่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
 

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ) 
               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี สมควรดำเนินการต่อเนื่องต่อไป เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของผู้บริหาร 

   เงินอุดหนุน 

 เงินรายได้สถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าการศึกษา 
   เงินสวัสดิการโรงเรียน 
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............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
                             A34  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
                                    ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 
                               โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางเสาวนีย์   สนหอม 
ชื่อโครงการ   สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
  1. ประชุมผู้ปกครอง / ครุ / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน เพ่ือแจ้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  3. กำหนดแนวทางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง (คัดเลือกแบบเรียน ฯลฯ / จัดซื้อ) 
  4. สำรวจนักเรียนที่มีความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เพื่อกำหนดวัน เวลา จ่ายเงินให้ผู้ปกครอง 
  5. แจ้งผู้ปกครองดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ปกครอง เพ่ือนำไปจัดซื้อเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน  
    6. แจ้งติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ปกครองค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน 
  7. ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 8 กลุ่มสาระ 
  8. ร้านค้าส่งมอบหนังสือ 
  9. จัดส่งหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน 
  10.จัดทำทะเบียนคุมหนังสือ 
  11.สำรวจนักเรียนตกค้างที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
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เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม 
  -  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือ  
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐจัดให้ 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )      ชว่งที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
  1. ด้านประสิทธิภาพ 
   1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
      ตามเวลาที่กำหนด          เร็วกว่ากำหนด          ช้ากว่ากำหนด 
   1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
      เพียงพอ                      ไม่เพียงพอ 
   1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
      เพียงพอ                      ไม่เพียงพอ 
   1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
    ได้รับงบประมาณ 1,220,000 บาท  ใช้ไป - บาท ใช้เกิน - บาท 
   สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
                          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)                      ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 
  2. ด้านประสิทธิผล 
   2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
      บรรลุวัตถุประสงค์                      ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
      สูงกว่าเป้าหมาย          เท่ากับเป้าหมาย          ต่ำกว่าเป้าหมาย 
   2.3 วิธีการดำเนินการ 
    2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
    2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด – หัวเรื่อง – ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
    2.3.4 ดำเนินการตามแผนดังนี้ 
          2.3.4.1 ประชุมผู้ปกครอง / ครู / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 
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          2.3.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
          2.3.4.3 กำหนดแนวทางการจัดซื้อ / จัดจ้าง 
      2.3.4.4 สำรวจนักเรียนที่ประสงค์ขอใช้สิทธิ์เพ่ือกำหนดวัน เวลาจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง 
     2.3.4.5 แจ้งผู้ปกครองดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ปกครอง เพ่ือนำไปจัดซื้อ 
                    เครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน  
     2.3.4.6 แจ้งติดตามใบเสร็จรับเงิน จากผู้ปกครองค่าเครื่องแบบ  
                                              อุปกรณ์การเรียน 
         2.3.4.7 ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 8 กลุ่มสาระ  
     2.3.4.8 ร้านค้าส่งมอบหนังสือ 
     2.3.4.9 จัดส่งหนังสือให้แก่นักเรียน 
     2.3.4.10จัดทำทะเบียนคุมหนังสือ 
     2.3.4.11สำรวจนักเรียนตกค้างที่ยังไม่ได้รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน 
   2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
   2.3.6 สรุปผล รายงาน 
 
 

   สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
                          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)                      ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 
 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
  1. ด้านผู้รับบริการ 
                     1.1 ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน  2,038,575  บาท 
   1.2 แจ้งผู้ปกครองดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ และค่าอุปกรณ์การเรียน 
   1.3 กำหนดแนวทางการจัดซื้อ/จัดจ้าง (คัดเลือกแบบเรียน) 
   1.4 จัดส่งหนังสือให้แก่นักเรียน 
   1.5 จัดทำทะเบียนคุมหนังสือ 
 
  2. ด้านกระบวนการภายใน 
   การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
        มี         ไม่มี  
      การมอบหมายงาน 
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        มีคำสั่ง         ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
        มี         ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
        มี         ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
        มี         ไม่มี 
 
  3. ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
   1. การเรียนรู้ (ผลผลิต)                     
                             - เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐจัดให้    
    2. การพัฒนา 
    - นักเรียนมีหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณื
คอมพิวเตอร์ ใช้ในโรงเรียนอย่างเพียงพอตามความต้องการ 
  4. ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม 
   ได้รับงบประมาณ จำนวน 1,220,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน 1,220,000 บาท 
    คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน  1,577 คน 
   คิดเป็นค่าใช้จ่าย 807.41 บาท ต่อผู้เรียน  1  คน 
 

4. ปัญหา / อุปสรรค 
      -  
 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางเสาวนีย์  สนหอม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 
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                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A35  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปี 2562 

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางเรืองศรี   เลิศไกร 
โครงการ   สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
  1. ชมรมดนตรีไทย 
         2. กิจกรรมนาฎศิลป์ 
       3. กิจกรรมศิลปะ 
         4. กิจกรรมดนตรีสากล 
      

เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม  
     1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
     2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง  รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการ
แก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     3. เพ่ือให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวงแหนพร้อมที่จะเป็น
สมาชิกท่ีดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
      ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
     ตามเวลาที่กำหนด     เร็วกว่ากำหนด     ช้ากว่ากำหนด 

1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

          1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
  ได้รับงบประมาณ  220,000 บาท  ใช้ไป   -     บาท  คงเหลือ 220,000  บาท   
 สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

      มีประสิทธิภาพ  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิภาพ  ( ไม่ผ่าน ) 
2. ด้านประสิทธิผล 

2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
    บรรลุวัตถุประสงค์    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
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     สูงกว่าเป้าหมาย          เท่ากับเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 
            2.3 วิธีการดำเนินการ   
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฎิบัติ  
2.3.4 ดำเนินงานตามแผน ดังนี้  

               2.3.4.1 ประชุมวางแผนโครงการ 
                                      สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 
                          2.3.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือศึกษาแหล่งเรียนรู้      
                          2.3.4.3 ประสานงานกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       2.3.4.4 นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                     - ชมรมดนตรีไทย 
                                     - กิจกรรมนาฎศิลป์ 
                                     - กิจกรรมศิลปะ 
                                     - กิจกรรมดนตรีสากล      
                  2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม  
                  2.3.6 สรุปผล รายงาน 
 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
   มีประสิทธิผล  (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล  (ไม่ผ่าน) 

              ด้านผู้รับบริการ   
- นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง 

              ด้านกระบวนการภายใน   
      - นักเรียนร้อยละ 85 ของสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     - นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

        มี      ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
        มีคำสั่ง      ไม่มีคำสั่ง      อ่ืน ๆ 
           การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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         มี      ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
         มี      ไม่มี 
           การนำผลการประเมินไปใช้ 
          มี      ไม่มี 
 

ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา           
 1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
          1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
         2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง  รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการ
แก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          3. เพ่ือให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวงแหนพร้อมที่จะ
เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  2.  การพัฒนา 
      1 . นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง 
      2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนในรายวิชาต่างๆต่อไป 
      3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานและมีความสนใจที่จะเรียนไม่เบื่อหน่าย                        
      4. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน  ทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

      - ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม  
    ได้รับงบประมาณจำนวน  220,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน   -  บาท   
     คิดเป็นใช้จ่ายร้อยละ 100  โดยใช้จ่ายกับจำนวนผู้เรียน 1,304 คน   
     คิดเป็นใช้จ่าย  -   บาท  ต่อผู้เรียน  -  คน 
 
3. การประเมินตามหลัก  BSC ( Balanced  Score  card )   ผลที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมนี้   
 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
               - 
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม  (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)   
              - 
 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางเรืองศรี  เลิศไกร) 

  เงินอุดหนุน 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
  เงินผา้ป่าการศึกษา 

  เงินสวสัดิการโรงเรียน 
 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           A36  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
                                    ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 
                               โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางเสาวนีย์   สนหอม 
ชื่อโครงการ   ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
  1. การดำเนินการทอดผ้าป่า 
     2. ระดมทุนการศึกษาลูกพระยาฯร่วมใจ 
      
เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม 
  1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     2. เพ่ือปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
  3. จัดจ้างครูและบุคลากร 
     4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องมัลติมิเดีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 
วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
 
ผลการประเมิน 
  1. ด้านประสิทธิภาพ 
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   1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
      ตามเวลาที่กำหนด          เร็วกว่ากำหนด          ช้ากว่ากำหนด 
   1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
      เพียงพอ                      ไม่เพียงพอ 
   1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
      เพียงพอ                      ไม่เพียงพอ 
   1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
    ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท  ใช้ไป 50,000 บาท ใช้เกิน - บาท 
 
   สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
                          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)                      ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 
  2. ด้านประสิทธิผล 
   2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
      บรรลุวัตถุประสงค์                      ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
      สูงกว่าเป้าหมาย          เท่ากับเป้าหมาย          ต่ำกว่าเป้าหมาย 
   2.3 วิธีการดำเนินการ 
    2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
    2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด – หัวเรื่อง – ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
    2.3.4 ดำเนินการตามแผนดังนี้ 
          2.3.4.1 ประชาสัมพันธ์ 
          2.3.4.2 หนังสือแจ้งบ้าน 
          2.3.4.3 นิมนต์พระสงฆ์ 
      2.3.4.4 ครูประจำชั้นเชิญชวนนักเรียนในห้องเรียนร่วมกันเป็นกรรมการ 
       - ขอความร่วมมือนักเรียนแต่ละคนให้ไปขอความร่วมมือจาก                  
                                                       ผู้ปกครองรวบรวมรายชื่อเพ่ือจัดพิมพ์ฎีกา 
            - ครูประจำชั้นจัดพิมพ์รายนามใบฎีกา ตรวจทานให้ถูกต้อง 
     2.3.4.5 กิจกรรมแห่ผ้าป่า  
                                                     (ครู นักเรียนแต่ละสายชั้น ผู้ปกครองเครือข่าย ครูเกษียณ) 
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     2.3.4.6 การแสดงของนักเรียน 
         2.3.4.7 รับประทานอาหารกลางวัน  
                                                     (ครู นักเรียนแต่ละสายชั้น ผู้ปกครองเครือข่าย ครูเกษียณ)  
   2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
   2.3.6 สรุปผล รายงาน 
 
   สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
                          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)                      ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
  1. ด้านผู้รับบริการ 
                     1.1 โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุน  930,719  บาท 
   1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้เรียน 
   1.3 จัดจ้างครู / บุคลากร 
   
2. ด้านกระบวนการภายใน 
   การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
        มี         ไม่มี  
      การมอบหมายงาน 
        มีคำสั่ง        ไม่มีคำสั่ง   อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
        มี         ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
        มี         ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
        มี         ไม่มี 
  3. ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
   1. การเรียนรู้ (ผลผลิต)                     
                             1.1  ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข จากการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
           1.2  สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร 
    2. การพัฒนา 
    2.1 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

  เงินอุดหนุน 
  เงินรายได้สถานศึกษา 
  เงินผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
  เงินสวัสดิการโรงเรียน 
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    2.2 จัดจ้างบุคลากร 
  4. ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม 
   ได้รับงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท ใช้จ่าย จำนวน  50,000  บาท 
    คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ  100  โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน   1,577 คน 
   คิดเป็นค่าใช้จ่าย 33.09  บาท ต่อผู้เรียน  1  คน 
 

4. ปัญหา / อุปสรรค 
               - งบประมาณท่ีได้ยังไม่เพียงพอในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางเสาวนีย์  สนหอม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 
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              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A37 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางสาวละอองดาว  แสงเพชร 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนนิติบุคคล 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. จัดทำคู่มือโรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
2. จัดอบรมการใช้คู่มือโรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 

 ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            เพียงพอ                    ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                           เพียงพอ               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท  ใช้ไป - บาท ใช้เกิน 0 บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
         2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                             บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย           เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
                     2.3.4.1 ประชุมปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการของโรงเรียนนิติบุคคล 
                                        2.3.4.2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล 
                   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
                                        2.3.4.3 จัดทำคู่มือการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียนพระยา 
                   ประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
                                        2.3.4.4 ประชาสัมพันธ์โครงการและแจกจ่ายคู่มือการบริหารงานโรงเรียนนิติ 
                                                  บุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)ให้กับ 
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                   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและผู้ปกครองของโรงเรียน 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน   )          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
        3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  
            โรงเรียนมีคู่มือการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  
(กระจ่าง สิงหเสนี) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
  
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                     มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี ไม่มี 
 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
                1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง มีคู่มือการบริหารงาน
โรงเรียน นิติบุคคล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี)  
                         1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของ
โรงเรียนนิติบุคคลได้      
  2. การพัฒนา 
           2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ของโรงเรียนนิติบุคคล  และโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการบริหารจัดการการศึกษา
ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของโรงเรียนนิติบุคคล 
3. ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 50,000 บาท  ใช้จ่าย จำนวน - บาท  
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน  คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย  บาท ต่อผู้เรียน  คน    

 

 

  

 

 

 

  เงินอุดหนุน 
  เงินรายได้สถานศึกษา 
  เงินผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
เงินสวัสดิการโรงเรียน 
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4. ปัญหา / อุปสรรค 
      การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ต้องใช้เวลาในการรวบรวม และตรวจสอบนาน จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่า
แผนที่กำหนดไว้ 
 
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
      ควรแต่งตั้งบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน 

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นางสาวละอองดาว  แสงเพชร) 
               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A38  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางวณี  ม่วงแพรสี  
ชื่อโครงการ   สวัสดิการโรงเรียน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมการเยี่ยมไข้บุคลากร และบุคคลในครอบครัว 
2. กิจกรรมการจัดงานปีใหม่ 
3. กิจกรรมสวัสดีปีใหม่แก่ผู้มีอุปการคุณโรงเรียน 
4. กิจกรรมมุทิตาจิต 
5. กิจกรรมสวัสดิการการเงิน 
6. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร 
7. กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด 
8. กิจกรรมอำลาอาลัย 
9. กิจกรรมสาธารณะกุศลและฌาปนกิจ 
10. กิจกรรมเยี่ยมค่ายนักเรียน 
11. กิจกรรมตัดสูทโรงเรียน 

เป้าหมายโครงการ/กิจกกรม 
 1. บุคลากรใน 

วันที่รายงาน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  
         ช่วงที่ 1 (ตุลาคม มีนาคม )               ช่วงที่ 2 ( เมษายน - กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                                  ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                          เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                             เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 420,000 บาท  ใช้ไป 420,000 บาท ใช้เกิน -  บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
       มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                     บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
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 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
           1.กิจกรรมการเยี่ยมไข้บุคลากร และบุคลากรในครอบครัว จำนวน 10 ราย เยี่ยมไข้ 6 ราย เยี่ยมคลอด 4 ราย 
           2.กิจกรรมการจัดงานปีใหม่ จัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน  และมอบของขวัญปีใหม่แก่บุคลากรของโรงเรียนทุกคน
พร้อมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มอบของขวัญปีใหม่แก่บุคลากรในโรงเรียนและคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง 
          3.กิจกรรมแสดงมุทติาจิต แก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ 60 ปี  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 จำนวน  ท่าน คือ 
 1.นางพรทิพา  คำแหง         ครูชำนาญการพิเศษ 
 2.นางสิริพร  กุ่ยกระโทก      ครูชำนาญการพิเศษ 
 3.นางพจนีย์  บุญมีวิเศษ      ครูชำนาญการพิเศษ 
 4. นางพัชราภรณ์  ทองม่วง  ครูชำนาญการพิเศษ 
 5. นายสมรรถ  สุขเจริญ      ครูชำนาญการพิเศษ 
          4.กิจกรรมสวัสดิการการเงิน ดูแลจัดสวัสดิการการเงินให้แก่ครู จำนวน 28 ราย 
          5.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
          6.กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด ดำเนินการมอบของขวัญวันเกิดแก่บุคลากร ครบทุกคน 100% 
          7.กิจกรรมเสื้อสูทพระยา 
          8.กิจกรรมสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 2 แผนก  
 8.1 ร้านสวัสดิการ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ร้านน้ำ ร้านขนม ร้านก๋วยเตี๋ยว 
 8.2 ร้านสวัสดิการแผนกเครื่องเขียนแบบเรียน 
          9.กิจกรรมสาธารณะกุศลและงานฌาปนกิจ โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะกุศลกับหน่วยงานต่างๆ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติของโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิง สิงหเสนี) งานทำบุญกับตระกูล 
สิงหเสนี งานบุญร่วมกับวัดเทพลีลา และงานฌาปนกิจบิดา ครูเมธาวดี จันทรโชติ 
          10.กิจกรรมเยี่ยมค่ายลุกเสือ/เนตรนารี และค่ายพุทธบุตร ได้แก่ 
  10.1 เยี่ยมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ป.5 ณ ค่ายเสาวลักษณ์ จ. นครราชสีมา 
  10.2 เยี่ยมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ป.6 ณ ค่ายโรงเรียนนายร้อย จปร 
  10.3 เยี่ยมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ของคณะอบรม ATC ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายกฐินกุยยกานนท์ 
  10.4 เยี่ยมค่ายพุทธบุตร ป.5 ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต จ. กทม 
  2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
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3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  
 1.บุคลากรมีขวัญและกำลังใจเพ่ิมข้ึน 
 2.บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
 3.บุคลากรมีคุณาภพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
          มี   ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
             มีคำสั่ง      ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
              มี   ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
             มี   ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
                   มี   ไม่มี 
  

 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
       โรงเรียนมีสวัสดิการให้กับบุคลากรในโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
  2. การพัฒนา 
      - บุคลากรมีขวัญและกำลังใจเพ่ิมขึ้นส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้น 
  ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 590,000 บาท  ใช้จ่าย จำนวน 590,000 บาท  
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับบุคากรโรงเรียน 75  คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย 7,866 บาท ต่อบุคลากรโรงเรียน  1  คน  
4. ปัญหา / อุปสรรค 
 - 
5.ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
        - ฝ่ายสวัสดิการไม่ได้รับแจ้งการเจ็บป่วยของญาติใกล้ชิดของบุคลากรโรงเรียน 
        - บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ไม่ได้มารับของขวัญวันเกิดด้วยต้นเองเพราะไม่สะดวกมาในห้องประชุม
ฝ่ายสวัสดิการจึงนำไปมอบให้ภายหลัง 
        - เจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนน้อย ลงมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันเนื่องจากติดภารกิจบน
ห้องเรียน 
 
 

 

  

 

 

  

  เงินอุดหนุน 
  เงินรายได้สถานศึกษา 
  เงินผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรียน 
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     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางวณี  ม่วงแพรสี) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................... ........................................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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                             39 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
                                    ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 
                               โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางเสาวนีย์   สนหอม 
ชื่อโครงการ   บริหารจัดการค่าใช่จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
  1. ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
     2. การตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
  3. รายงานสรุปแผนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
     4. งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ 
  5. คา่สาธารณูปโภค 
เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม 
  1. เพ่ือให้งบประมาณของโรงเรียนดำเนินการด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
     2. เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียน ได้รับการบริการอย่างมีระบบ ครบวงจร 
  3. เพ่ือให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีความเข้าใจงานระบบควบคุมภายใน งานตรวจสอบภายใน 
     4. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเขียนแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
  1. ด้านประสิทธิภาพ 
   1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
      ตามเวลาที่กำหนด          เร็วกว่ากำหนด          ช้ากว่ากำหนด 
   1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
      เพียงพอ                      ไม่เพียงพอ 
   1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
      เพียงพอ                      ไม่เพียงพอ 
   1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
    ได้รับงบประมาณ  4,569,000 บาท  ใช้ไป  4,569,000 บาท ใช้เกิน - บาท 
    สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
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                          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)                  ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
  2. ด้านประสิทธิผล 
   2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
      บรรลุวัตถุประสงค์                      ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
      สูงกว่าเป้าหมาย          เท่ากับเป้าหมาย          ต่ำกว่าเป้าหมาย 
    2.3 วิธีการดำเนินการ 
    2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
    2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด – หัวเรื่อง – ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
    2.3.4 ดำเนินการตามแผนดังนี้ 
      - จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในสถานศึกษา 
     - จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
     - จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสรุปแผน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ          
                                            ประจำปีงบประมาณและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
     - งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ 
     - ค่าสาธารณูปโภค 
    2.3.5 สรุปผล รายงาน 
 

   สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
                          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)                      ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
  1. ด้านผู้รับบริการ 
                     ครูและบุคลากรได้รับงบประมาณอย่างทั่วถึง 
  2. ด้านกระบวนการภายใน 
   การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
        มี         ไม่มี  
      การมอบหมายงาน 
        มีคำสั่ง         ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
        มี         ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
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  เงินอุดหนุน 
  เงินรายได้สถานศึกษา 
  เงินผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
  เงินสวัสดิการโรงเรียน 
 

        มี         ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
        มี         ไม่มี 
 
 3. ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
  1. การเรียนรู้ (ผลผลิต)                     
            1.1  ครูและบุคลากรของโรงเรียน ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยความถูกต้อง 
                           ตามระเบียบของทางราชการ 
   1.2  ครูและนักเรียนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
   1.3  ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจงานควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน 
   1.4  ครูและบุคลากรเขียนแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
2. การพัฒนา 
  1.1 ครูและบุคลากร ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการ 
  1.2 มีการายงานผลตามกำหนดและมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามการควบคุม 
ภายใน ตรวจสอบภายใน 
  1.3 มีแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 
 

3. ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม 
  ได้รับงบประมาณ จำนวน 4,569,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน 4,569,000 บาท 
   คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,577 คน 
  คิดเป็นค่าใช้จ่าย 3,023.83 บาท ต่อผู้เรียน  1  คน 
 

 

4. ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางเสาวนีย์   สนหอม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 
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                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
A40  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ /งาน/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

 
ผู้รายงาน   นายเส็ง  บุดดา 
ชื่อโครงการ   พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
       -  พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระดานอัจฉริยะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 
        -   ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม  
  1. เพ่ือพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2. เพ่ือพัฒนาแหล่งบริการการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
  3. เพ่ือให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนและบุคลากร 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
 1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา  
  ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 

  1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
 เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
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  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

    เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
  1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 

     ได้รับงบประมาณ 400,000 บาท  ใช้ไป - บาท  ใช้เกิน  - บาท 
สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ  (ผ่าน)   ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน)  

 2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
   บรรลวุัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

   2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     2.3 วิธีการดำเนินการ 
    2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
    2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด-หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา) 
    2.3.4 ดำเนินการตามแผนดังนี้ 
    1. สำรวจสิ่งที่ต้องการปรับปรุงในห้องคอมพิวเตอร์ 
    2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติโครงการ 
    3. ดำเนินการตามแผนโครงการ 
    4. นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ 
    5. สรุปรายงานโครงการ และประเมินผล 
        2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
    2.3.6 สรุปผล รายงาน 
สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
     มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
 

3.การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
 

ด้านผู้รับบริการ 
   1. นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนและ
ศึกษาค้นคว้าได้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 

ด้านกระบวนการภายใน 
   การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 



158 
 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี 

 

ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 

   1.1  ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
   1.2  ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากการใช้ห้องคอมพิวเตอร์อย่างเต็มตามความสามารถ 

2.การพัฒนา 
   2.1  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ 
   2.2  มีอุปกรณ์สำรอง พร้อมใช้ 
   2.3 จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีห้องคอมพิวเตอร์ 

ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม  
ได้รับงบประมาณจำนวน  400,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน -  บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ - โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน - คน 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย - บาท ต่อผู้เรียน - คน 

4. ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายเส็ง  บุดดา) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 เงินอุดหนุน 
 เงินรายได้สถานศึกษา 
 เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรียน 
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ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A41  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน      นางสาวศุภผล  ตาเทพ  
ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านไอซีที  เพ่ือการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
      1. จัดอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

     2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสื่อการสอนโดยใช้ระบบ ICT” 
     3. จัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนการสอน 
      

เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม  
1. ครูผู้สอน มีความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
2. ครูผู้สอน สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 
3. บุคลาการในโรงเรียน มีความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพ 
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วันทีร่ายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
      ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
2. ด้านประสิทธิภาพ 
    1.1  การดำเนินงานด้านเวลา  
✓   ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 
1.8 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
1.9 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

   ✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
  1.10 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 

     ได้รับงบประมาณ  30,000  บาท  ใช้ไป  30,000  บาท  ใช้เกิน  0   บาท 
  

 สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
     ✓    มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)                ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1  ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
 ✓  บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 

 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
     2.3  วธิีการดำเนินการ 
    2.3.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
    2.3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกำหนดกติกา  เงื่อนไข  ในการประกวด 
    2.3.3  จัดการประกวด 
    2.3.4  สรุปรายงานผล 
     

สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
      ✓  มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
 

1. การประเมินตามหลัก BSC (Balanced Scorecard) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
 

 ด้านบุคลากร 
1. ครูผู้สอนสามารถนำ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีสื่อการสอน 

ของตนเองคนละ 1 ชิ้น 
   2.  บุคลากรในโรงเรียนสามารถนำ ICT มาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ 
 

ด้านกระบวนการภายใน 
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   การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี    

ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าอบรม จัดการเรียนการสอน ด้วย ICT  พัฒนาสื่อเพ่ือการ
เรียนการสอน และพัฒนางานของตนเองได้ 
2.  การพัฒนา 
   ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนการสอนครั้งต่อๆไป 
ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม 
ได้รับงบประมาณจำนวน  30,000 บาท ใช้จ่ายจำนวน  30,000 บาท 

   คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100   โดยใช้จ่ายกับบุคลากร   75  คน 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย   400    บาท ต่อบุคลากร   1    คน 

 
4. ปัญหา /  อุปสรรค 
 - ครูผู้สอนยังไม่คล่องกับโปรแกรมที่ทำการอบรม  ต้องมีการอบรม  และการนิเทศติดตามผลทุกภาคเรียน 
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
         ควรให้วิทยาการนำโปรแกรมท่ีมาอบรมให้มีความหลากหลาย 
 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวศุภผล  ตาเทพ) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

  เงินอุดหนุน 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A42  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นายเรวัฒ  โสดาพรหม 
ชื่อโครงการ  โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

- กิจกรรมจัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลน 
- กิจกรรมประเมินผลการทำงานของครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 
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เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม 

1. เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน และลูกจ้างชั่วคราว 
2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3. นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีความถนัดในสาขาวิชา 
4. มีบุคลากรที่สามารถทำงานด้านสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1. การดำเนินงานด้านเวลา 
    ตามเวลาที่กำหนด      เร็วกว่าที่กำหนด       ช้ากว่าที่กำหนด 

1.2. บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
    เพียงพอ                     ไม่เพียงพอ 

1.3. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
    เพียงพอ                      ไม่เพียงพอ 

1.4. งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณ 9,840,560 บาท  ใช้ไป 9,266,184 บาท  ใช้เกิน  -  บาท 

สรุปโดยรวม   ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
                 มีประสิทธิภาพ  (ผ่าน)           ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1. ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 

        บรรลุวัตถุประสงค์                   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 

        สูงกว่าเป้าหมาย                     เท่ากับเป้าหมาย              ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2.3. วิธีดำเนินการ 

2.3.1.เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3.2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3.ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด – หัวเรื่อง – ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
2.3.4.ดำเนินการตามแผนดังนี้ 

- ประชุมวางแผนและจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล 
- จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานำเสนอเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ 
-  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงาน / โครงการ 
-  ประกาศรับสมัครและคัดเลือก (กรณีจ้างใหม่) 
-  ดำเนินการจัดจ้าง 
-  ประเมินผลการทำงานของครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 
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2.3.5.นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.3.6.สรุปผล รายงาน 

 

สรุปโดยรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิผล (ผ่าน)                         ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
 

3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
              ด้านผู้รับบริการ 
              นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถและมีความถนัดในสาขาวิชา และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
              ด้านกระบวนการภายใน 
                         การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 

      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี 
                     ด้านการเรยีนรู้สู่การพัฒนา 
                     1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
                         1.1   นกัเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถและมีความถนัดในสาขาวิชา และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
                         1.2   โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีคุณภาพตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                      2. การพัฒนา 
                         2.1   นกัเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษอย่าง
ต่อเนื่อง 
                          
                   ด้านงบประมาณ 
          ได้รับงบประมาณจำนวน 9,840,560 บาท ใช้จ่ายจำนวน 9,266,184 บาท 
          คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,574 คน   
                    คิดเป็นค่าใช้จ่าย 5,0887.02 บาท ต่อผู้เรียน 1 คน 

 
4. ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 

 เงินอดุหนุน 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา 
 เงินผา้ป่าการศึกษา 
 เงินสวสัดิการโรงเรียน 
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5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายเรวัฒ  โสดาพรหม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 

 
 
 

A43  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2562 

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) 
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ผู้รายงาน  นางพนารัตน์  จารีตพิทยา 
โครงการ   สานสัมพันธ์ชุมชน 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   

1. กิจกรรมงานผู้มีอุปการะคุณ  เช่น  มอบของขวัญปีใหม่ งานกิจกรรมอ่ืนๆ 
2. กิจกรรมเยี่ยมปู่ย่า-ตายายใกล้โรงเรียน 
3. ประสานกับองค์กรภายนอก 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
             1. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองเครือข่าย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชุมชน  และ
องค์กรภายนอกให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 
              2. ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  องค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุน  
ส่งเสริมในการพัฒนาผู้เรียนและการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและ
สถานศึกษา 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
     ตามเวลาที่กำหนด     เร็วกว่ากำหนด     ช้ากว่ากำหนด 

1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

 1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
        ได้รับงบประมาณ 310,000 บาท  ใช้ไป 200,000 บาท  คงเหลือ 11,000 บาท   
  

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
      มีประสิทธิภาพ  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิภาพ  ( ไม่ผ่าน ) 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 

    บรรลุวัตถุประสงค์    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 

     สูงกว่าเป้าหมาย          เท่ากับเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

          2.3 วธิีการดำเนินการ   
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
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2.3.2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.3.3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 
2.3.4 ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 

         2.3.4.1 กิจกรรมเดินการกุศล 
       2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม  

                    2.3.6 สรุปผล รายงาน 
สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 

     
3. การประเมินตามหลัก  BSC (Balanced  Score  card )   ผลที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมนี้   
             1. ด้านผู้รับบริการ   
         - โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง  ผู้ปกครองเครือข่าย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ชุมชน  องค์กรภายนอก 
         - โรงเรียนได้รับความร่วมมือ  ในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองเครือข่าย  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  องค์กรภายนอกในการดำเนินงานของโรงเรียน 
 
           2. ด้านกระบวนการภายใน       

              การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
        มี      ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
        มีคำสั่ง      ไม่มีคำสั่ง      อ่ืน ๆ 
             การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
         มี      ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
         มี      ไม่มี 
              การนำผลการประเมินไปใช้ 
          มี      ไม่มี 

          
3. ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา            

               1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
          - ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองเครือข่าย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชุมชน  และ
องค์กรภายนอกให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 
          - ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชุมชน  องค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุน  ส่งเสริมใน
การพัฒนาผู้เรียนและการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา 
                 2. การพัฒนา 
                            1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ  สนับสนุน  ช่วยเหลือกิจกรรมทางการศึกษาเป็นผลให้เกิด
ความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และองค์กรภายนอก 
                            2. โรงเรียนประสบความสำเร็จในการบริหารงานจัดการและมีความก้าวหน้าในการพัฒนา
ผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากทุกภาคส่วน 
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                -   ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม  
    ได้รับงบประมาณจำนวน  310,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน 200,000 บาท   
     คิดเป็นใช้จ่ายร้อยละ 100  โดยใช้จ่ายกับจำนวนบุคลากร  91  คน   
     คิดเป็นใช้จ่าย 2,747 บาท  ต่อบุคลากร 1 คน   
 
 
4. ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นางพนารัตน์  จารีตพิทยา) 
               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

  เงินอุดหนุน 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
  เงินผา้ป่าการศึกษา 

  เงินสวสัดิการโรงเรียน 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

A43  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางเรืองศรี   เลิศไกร 
ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพทางศิลปะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมทัศนศิลป์ 
2. กิจกรรมดนตรี 
3. กิจกรรมนาฏศิลป์ 
4. กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
5. กิจกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่มีความสนใจและแสดงความสามารถตามศักยภาพ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงาน 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และกล้าแสดงออก 
4. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
5. ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                             ตามเวลาที่กำหนด     เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                             เพียงพอ  ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                             เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 240,000  บาท  ใช้ไป 75,733  บาท  ใช้เกิน  -  บาท 
 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
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       มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 
 
2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
       บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
  - กิจกรรมทัศนศิลป์ 

- วาดภาพ 
- งานปั้น 
- ของชำร่วย 
- งานปะติด 

  - กิจกรรมดนตรี 
- วงดุริยางค์ 
- ดนตรีสากล 
- การขับร้องเพลง 

  - กิจกรรมนาฏศิลป์ 
- ชุมนุมนาฏศิลป์ 

  - กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
- กิจกรรมวันสำคัญ 

  - กิจกรรมการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  - ประเมินผล ครั้งที่ 2 
  - สรุป 
 2.3.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  

1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี / นาฏศิลป์ 
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2. ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะในโอกาสต่างๆ 
3. ผู้เรียนได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายในสถานศึกษา และหน่วยงานนอก 

 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง     ไม่มีคำสั่ง   อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
                                        มี ไม่มี 
 

 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                   1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 

1.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี /นาฏศิลป์ และกล้าแสดงออก 
1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและเกิดความภาคภูมิใจทางศิลปะ 
1.3 ผู้เรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 1.4  ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการประกวดแข่งขันทางด้านศิลปะท้ังภายนอกสถานศึกษา 

  2. การพัฒนา  
  ผู้เรียนนำความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  จนเกิดความ
ภาคภูมิใจและซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม                                 เงินอุดหนุน 
ได้รับงบประมาณ  จำนวน 240,000 บาท                                        เงินรายได้สถานศึกษา 

          ใช้จ่าย จำนวน 75,0733 บาท       เงินรายได้สถานศึกษา 
          คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100                            เงินผ้าป่าการศึกษา 

โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,304 คน          เงินสวสัดิการโรงเรียน  
คิดเป็นค่าใช้จ่าย  58.07  บาท ต่อผู้เรียน 1  คน  

 

4. ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
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     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางเรืองศรี   เลิศไกร) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A44  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ /งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางจารุฉันท์   ประดับสีห์วสุ 
ชื่อโครงการ   โครงการปรับพ้ืนฐานการเรียน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. วางแผนดำเนินการทำงานของคณะกรรมการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามแผน 

3.1 กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน “ศิษย์ดีศรีพระยา” 
3.2  กิจกรรมเพ่ิมทักษะวิชาการ 

     3.3  กิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัยและทักษะชีวิต 
     3.4  สรุป /ปรับปรุง/พัฒนากิจกรรม 
     3.5  นิเทศ/กำกับ/ติดตาม 
     3.6  ประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผล/ปรับใช้ 
เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม  

1. นักเรียนใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐาน “ศิษย์ดีศรีพระยา” 
2. นักเรียนใหม่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการเรียนรู้ สามารถทำ

กิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคนและสามารถปฏิบัติ 
ตามกฎ  กติกา วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

                      1.1   การดำเนินงานด้านเวลา  
 ✓   ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 
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      1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
 ✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 

      1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
   ✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
      1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 

ได้รับงบประมาณ  80,000   บาท  ใช้ไป  107,482.00  บาท  ใช้เกิน  27,482.00   บาท 
 
 
สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

   มีประสิทธิภาพ  (ผ่าน)   ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
2.  ด้านประสิทธิผล 

2.1  ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

      2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

2.3  วิธีการดำเนินการ 
2.3.1.  วางแผนดำเนินการทำงานของคณะกรรมการ 
2.3.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.3.3 ดำเนินงานตามแผน 

1.  กิจกรรมปรับพื้นฐาน  
2.  กิจกรรมเพ่ิมทักษะวิชาการ 
3.  กิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัยและทักษะชีวิต 
4.  สรุป / ปรับปรุง/ พัฒนาการจัดกิจกรรม 

2.3.4 นิเทศ / กำกับติดตาม 
2.3.5 สรุป / สรุปผลการดำเนินงาน/ พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
       มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
           3.การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 

     ด้านผู้รับบริการ 
         นักเรียนใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานและมีทักษะชีวิตจากการเรียนรู้จากกิจกรรมทุกคน
            ด้านกระบวนการภายใน 
   การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี 
           ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
   1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
          นักเรียนเข้าใหม่สายชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เรียนปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมทุกคน 
   2.  การพัฒนา 
   นักเรียนเข้าใหม่สายชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและทักษะชีวิตที่ดีทุกคน 
 

ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม 
                    ได้รับงบประมาณ 80,000  บาท  ใช้จ่าย  จำนวน  107,482  บาท     

ค่าใช้จ่ายร้อยละ  134.35   โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน   220 คน 
คิดเป็นค่าใช้จ่าย  488.55  บาท ต่อผู้เรียน   1   คน 
 

4. ปัญหา /  อุปสรรค 
    - บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ 

    
5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางจารุฉันท์   ประดับสีห์วสุ) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

เงินอุดหนุน 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา 
 เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรยีน 
 อื่นๆ 
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ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 

A45  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ /งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางสาวประภัสสร  นรวรรณ 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมประชุมครูและผู้ปกครอง 
2. กิจกรรมสำรวจและคัดกรองนักเรียน 
3. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
4. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 

 5.  กิจกรรมประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  
เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม  
 1.  นักเรียนได้รับการวิเคราะห์และคัดกรองจากแบบคัดกรองที่ได้มาตรฐาน 
 2.  นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3.  นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้รับการสนับสนุนให้ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 4.  ครูที่ให้บริการนักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 
 
วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
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1. ด้านประสิทธิภาพ 
                      1.1   การดำเนินงานด้านเวลา  

 ✓   ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 
      1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 

 ✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
      1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
   ✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
      1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 

     ได้รับงบประมาณ  59,000    บาท  ใช้ไป   3,480  บาท  ใช้เกิน  -    บาท 
 
สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

   มีประสิทธิภาพ  (ผ่าน)   ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

2.  ด้านประสิทธิผล 
2.1  ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

      2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     2.3  วธิีการดำเนินการ 
     2.3.1.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
      2.2.2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
              2.3.3.  ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ ( กำหนด-หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา ) 
              2.3.4.  ดำเนินการตามแผนดังนี้ 

1.  กิจกรรมประชุมครูและผู้ปกครอง 
2.  กิจกรรมสำรวจและคัดกรองนักเรียน 
3.  กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 

-  จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-  จัดทำแผนการศกึษาเฉพาะบุคคล (IIP) 
-  จัดหาสื่อการเรียนการสอน 

4.  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
5. กิจกรรมสร้างมุมเสริมความรู้ครูเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่อง 
   ทางการเรียนรู้ 

      2.3.5.  นิเทศ กำกับ ติดตาม 
      2.3.6.  สรุปผล  รายงานและจัดทำ SAR 
               

สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
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     มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
 

            3.   การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
     ด้านผู้รับบริการ 

   1.  นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้รับการสนับสนุนให้ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ครบทุกคน 
   2.  นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ด้านกระบวนการภายใน 
   การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี 
  ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
        1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
         1.1  นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และเรียนร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
     1.2  การบริหารจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาอย่างมีระบบ  และถูกต้อง 
    2.  การพัฒนา 
     1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามแผน  IEP และนักเรียนพัฒนาได้ตรงตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
     2.จัดหาสื่ออำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
เพียงพอ ต่อนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 

ด้านงบประมาณ   งบประมาณของกลุ่ม 
                    ได้รับงบประมาณ  59,000   บาท  ใช้จ่าย  จำนวน  3,480  บาท     

ค่าใช้จ่ายร้อยละ   5.90   โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน   27 คน 
คิดเป็นค่าใช้จ่าย   128.89   บาท ต่อผู้เรียน   1   คน 
 

4. ปัญหา /  อุปสรรค 
  -  ผู้ปกครองไม่คอยให้ความร่วมมือ 

 เงินอุดหนุน 
 เงินรายได้สถานศึกษา 
 เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรยีน 
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  -  รายชื่อนักเรียนไม่นิ่งจึงทำให้การขอสื่ออำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาเพียงพอ ต่อนักเรียนพิเศษเรียนร่วมล่าช้า 
                      

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 

                                          ลงชื่อ ....................................................... 
                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A46 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ /งาน/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน      นางสาวประภสัสร  นรวรรณ 
ชื่อโครงการ    โครงการการจัดหาพัสดุและซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์โรงเรียน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. วางแผนดำเนินการทำงานของคณะกรรมการ 
  2. สำรวจความต้องการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียน 
  3. ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ( จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์ ) 
  4. ดำเนินการลงทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ในบัญชีวัสดุ  ทะเบียนคุมสินทรัพย์และจำหน่าย 
  5. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 
 

เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม  
  1. พัสดุมีเพียงพอ  และถูกต้องตามระเบียบราชการ 
  2. ครุภัณฑ์ที่ใช้ภายในโรงเรียนได้รับการซ่อมบำรุง  และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ 
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วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

                      1.1   การดำเนินงานด้านเวลา  
 ✓   ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 

      1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
 ✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 

      1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
   ✓   เพียงพอ        ไม่เพียงพอ 
      1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 

     ได้รับงบประมาณ  2,505,000    บาท  ใช้ไป  7,403,732.57  บาท   
     ใช้เกิน  4,898,732.57    บาท 
 

]]สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
   มีประสิทธิภาพ  (ผ่าน)   ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

2.  ด้านประสิทธิผล 
2.1  ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

      2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     2.3  วธิีการดำเนินการ 
     2.3.1.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
      2.2.2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
              2.3.3.  ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ ( กำหนด-หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา ) 
     2.3.4.  ดำเนินการตามแผนดังนี้ 

1. วางแผนดำเนินการทำงานของคณะกรรมการ 
2. สำรวจความต้องการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียน 
3. ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง  

- จัดซื้อวัสดุ   
- จัดซื้อครุภัณฑ์   
-  ซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์  

4. ดำเนินการลงทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ในบัญชีวัสดุ  ทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
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    และจำหน่าย 

5. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 
      2.3.5.  นิเทศ กำกับ ติดตาม 
      2.3.6.  สรุปผล  รายงาน 
             สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
     มีประสิทธิผล (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิผล (ไม่ผ่าน) 
           3.   การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 

     ด้านผู้รับบริการ 
   ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์  วัสดุ  สื่อ  ห้องปฏิบัติการ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ครบทุกคน 
ด้านกระบวนการภายใน 

   การวางแผนโครงการ /กิจกรรม 
      มี    ไม่มี 
   การมอบหมายงาน 
      มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง    อ่ืนๆ 
   การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี    ไม่มี 
   การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี    ไม่มี 
  ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
        1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
   1.1  พัสดุมีเพียงพอ  และถูกต้องตามระเบียบราชการ 
   1.2  ครุภัณฑ์ที่ใช้ภายในโรงเรียนได้รับการซ่อมบำรุง  และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
ได้ตามปกติ 
    2.  การพัฒนา 
     โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ  และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม 
 ได้รับงบประมาณ  2,505,000  บาท  ใช้จ่าย  จำนวน  7,403,732.57  บาท     

      ค่าใช้จ่ายร้อยละ 295.59 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน  1,564 คน 
      คิดเป็นค่าใช้จ่าย  4,733.84  บาท ต่อผู้เรียน   1   คน 

 เงินอุดหนุน 
 เงินรายได้สถานศึกษา 
 เงินผ้าป่าการศึกษา 
 เงินสวัสดิการโรงเรยีน 



183 
 

 

4. ปัญหา /  อุปสรรค 
  - เวลาการเบิกไม่ตรงกัน 
  - ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน                   
5. ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
         - ควรมีการจัดตารางการเบิกพัสดุให้มากขึ้น 

.  
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นางสาวประภัสสร  นรวรรณ) 
               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................................................................................................................... ...................... 

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
A47 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2562 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) 
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ผู้รายงาน   นางมยุรี  เหลืองสินศิริ 
โครงการ   ศูนย์ภาษาไทยสร้างสานสัมพันธ์ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   
     1. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
     2. กิจกรรมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์และอ่ืนๆ 
     3. กิจกรรมการอบรมสัมมนาคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
      1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แสดงศักยภาพความเป็น
เลิศทางภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    2. ครูผู้สอนภาษาไทยสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพัฒนาตนเองด้านการ 

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
      3.นักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุน  
ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา  และการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆจากศูนย์วิชาการภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
     ตามเวลาที่กำหนด       เร็วกว่ากำหนด       ช้ากว่ากำหนด 

1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
     เพียงพอ         ไม่เพียงพอ 

1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
     เพียงพอ         ไม่เพียงพอ 

 1.4  งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
  ได้รับงบประมาณ  177,500บาท  ใช้ไป 157,500 บาท   
สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

      มีประสิทธิภาพ  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิภาพ  ( ไม่ผ่าน ) 
2. ด้านประสิทธิผล 

2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
    บรรลุวัตถุประสงค์    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย          เท่ากับเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 

          2.3  วิธีการดำเนินการ   
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  2.3.1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2.3.2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3. ประชุมวางแผนวิธีปฏบิัติ (กำหนด- หัวเรื่อง-ความคิดรวบยอด-ปัญหา) 
2.3.4. ดำเนินงานตามแผน ดังนี้  

 2.3.4.1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวันภาษาไทย 
                             2.3.4.2 กิจกรรมการอบรมสัมมนาคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยศูนย์วิชาการ 
                                       ภาษาไทย 
  2.3.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม  
                     2.3.6 สรุปผล รายงาน 
 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
   มีประสิทธิผล  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิผล  ( ไม่ผ่าน ) 
 

     3. การประเมินตามหลัก  BSC (Balanced Score  card )   ผลที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมนี้   
     -  ดา้นผู้รับบริการ    
       1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แสดงศักยภาพความเป็น
เลิศทางภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น 
       2. ครูผู้สอนภาษาไทยสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพัฒนาตนเองด้านการ 
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
      3. นักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการ
สนับสนุน  ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา  และการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆจากศูนย์วิชาการภาษาไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  -  ด้านกระบวนการภายใน       
              การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
        มี    ไม่มี 
     การมอบหมายงาน 
       มีคำสั่ง             ไม่มีคำสั่ง         อ่ืน ๆ 
             การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
        มี    ไม่มี 
     การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
        มี    ไม่มี 
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              การนำผลการประเมินไปใช้ 
          มี    ไม่มี 

-  ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา            
  1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
      1.1 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาการเรียนรู้
ทักษะทางวิชาการภาษาไทย ได้ตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกำหนด 
     1.2 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพตามเกณฑ์ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      1.3 ตัวแทนของครูผู้สอนภาษาไทยแต่ละโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครได้เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ทางภาษาไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเต็มตามศักยภาพ 
2.  การพัฒนา 
      2.1  การส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้ครู ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางภาษาไทย ทำ
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ตามมาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน 
      2.2 การส่งเสริมและพัฒนาครูสอนภาษาไทยแต่ละโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครด้านการจัดการเรียนการสอน ทำให้ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะการเรียนการสอน
นำสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้และทักษะทางวิชาภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึน ช่วยสร้างความม่ันใจแก่ครูผู้สอนใน
การจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
      2.3 โรงเรียนได้รับความร่วมมือ สนับสนุน  ช่วยเหลือกิจกรรมทางการศึกษาเป็นผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียน  ชุมชน ผูป้กครอง องค์กรภายนอก 
      2.4 โรงเรียนประสบความสำเร็จในการบริหารงานจัดการและความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน บุคลากรครู 
และสถานศึกษาด้านภาษาไทยอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจจากทุกภาคส่วน 

-   ด้านงบประมาณ  งบประมาณของกลุ่ม  
     ได้รับงบประมาณจำนวน  177,500  บาท  ใช้จ่ายจำนวน   177,500  บาท   
     คิดเป็นใช้จ่ายร้อยละ  100    โดยใช้จ่ายกับจำนวนผู้เรยีน  -   คน   
     คิดเป็นใช้จ่าย   -   บาท  ต่อผู้เรียน  -   คน   

 
   4.  ปัญหา/อุปสรรค  
       1. การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้ในวันที่มีกิจกรรม 
       2. การจัดการอบรมครูได้รับเอกสารประกอบการอบรมไม่เพียงพอ  
 

   5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม  (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)   
       1. การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ควรกำหนดเวลา/กิจกรรมการแข่งขันที่แน่นอน

ชัดเจน เพ่ือการวางแผนและจัดเตรียมการล่วงหน้า ทันกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 เงินอุดหนุน 

 เงินรายได้สถานศึกษา 

 เงินผ้าป่าการศึกษา 

 เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 อื่นๆ 
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       2. ทางศูนย์พัฒนาวิชาภาษาไทยควรสำรวจข้อมูลครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในศูนย์
พัฒนาวิชาภาษาไทยสพป.กทม. เพ่ือการประสานงานในกิจกรรมต่างๆ ได้รวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

        3. ควรมีการอบรมเชิงพัฒนาการครูภาษาไทยในศูนย์พัฒนาวิชาภาษาไทย สพป.กทม.อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางมยุรี  เหลืองสินศิริ) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A48 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน     นายยุทธชัย  แก้วพิลา 
ชื่อโครงการ   ค่ายพุทธบุตร  พุทธธรรม  แสงธรรมนำชีวิต 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 1 วัน 
- นักเรียนสายชั้น ป.6 
- นักเรียนสายชั้นอนุบาล 
- นักเรียนสายชั้น ป.1 
- นักเรียนสายชั้น ป.2 
- นักเรียนสายชั้น ป.3 
- นักเรียนสายชั้น ป.4 

 2. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 3 วัน 
     - นักเรียนสายชั้น ป.5 นอกสถานที่ 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 

 ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ   33,215   บาท  ใช้ไป   30,453   บาท ใช้เกิน  -  บาท 
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 สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
           2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
   บรรลุวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย       เทา่กับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 1 วัน 
- นักเรียนสายชั้น ป.6 
- นักเรียนสายชั้นอนุบาล 
- นักเรียนสายชั้น ป.1 
- นักเรียนสายชั้น ป.2 
- นักเรียนสายชั้น ป.3 
- นักเรียนสายชั้น ป.4 

    2. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 3 วัน 
         - นักเรียนสายชั้น ป.5 นอกสถานที่ 

                                 2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้รับบริการ  

  1. นักเรียนที่รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หลักธรรมทางศาสนา 
   2. นักเรียนที่รับการอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถุกต้อง 

 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
          มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
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                   มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
          มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
          มี ไม่มี 
  การนำผลการประเมินไปใช้ 
          มี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
     1. เพ่ือพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม 
     2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
     3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักะรรมคำสอนศาสนา และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
     4. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม           
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 33,200 บาท  ใช้จ่าย จำนวน   30,453   บาท        
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 91.72   โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน   1,511   คน          
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย   20   บาท ต่อผู้เรียน   1   คน           
 

4.  ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายยุทธชัย  แก้วพิลา) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

  

 

 

 

 เงินอุดหนุน 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา
  เงินผา้ป่าการศึกษา 

  เงินสวสัดิการโรงเรียน 
 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................... ........................................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
A49 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2562 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 

 
ผู้รายงาน   นางชนิษฐ์ภาณ์  ไชยพรหม 
ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 

      เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ชื่อโครงการ  /  กิจกรรม 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความสามารถด้านต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน 
2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. จัดทำคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวข้อสอบ Pisa, LAS, 
NT, O-Net 
4. จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวันสำคัญ/ตอบปัญหาธรรมมะ 
5. จัดทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน 
6. จัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
7. กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม 
8. จัดทำแบบทดสอบตามตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ 
9. กิจกรรมธรรมศึกษา  (อบรม/สอบ) 

 

เป้าหมายโครงการ  /  กิจกรรม 
          1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 2.  เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้  รักความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล 
 3.  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
    ตามเวลาที่กำหนด          เร็วกว่ากำหนด        ช้ากว่ากำหนด 

                1.2  บุคลากรรบัผิดชอบการดำเนินงาน 
 เพียงพอ                       ไม่เพียงพอ 

       1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
 เพียงพอ                        ไม่เพียงพอ 
 

       1.4  งบประมาณของโครงการ /  งาน  /  กิจกรรม 
                    ได้รับงบประมาณ  126,000  บาท     ใช้ไป - บาท   ใช้เกิน - บาท 
          สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
    มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)              ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
 บรรลุวัตถุประสงค์                     ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย                      เท่ากับเป้าหมาย             ต่ำกว่าเป้าหมาย 

2.3  วิธีดำเนินการ 
2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ ( กำหนด  - หัวเรื่อง – ความคิดรวบยอด  - ปัญหา ) 
2.3.4  ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 

-  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความสามารถด้านต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน 
-  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
-  จัดทำคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   ตามแนวข้อสอบ Pisa, LAS, NT, O-Net 
- จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวันสำคัญ/ตอบปัญหาธรรมมะ 
- จัดทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน 
- จัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 - กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม 
- จัดทำแบบทดสอบตามตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ 
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- กิจกรรมธรรมศึกษา  (อบรม/สอบ) 
2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
2.3.6 สรุปผล  รายงาน 

   สรุปโดยรวม  ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนี้ 
              มีประสิทธิผล ( ผ่าน )              ไม่มีประสิทธิผล  ( ไม่ผ่าน ) 
 

3. ประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 
1. ด้านผู้รับบริการ 
 1.1  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   มีกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 1.2  นักเรียนร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา  

และวัฒนธรรมตามมาตรฐานสากล 
           2. ด้านกระบวนการภายใน 
                การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
        มี                     ไม่มี 
       การมอบหมายงาน 

     มีคำสั่ง                ไม่มีคำสั่ง             อ่ืนๆ 
                 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

     มี                       ไม่มี 
                 การนำผลการประเมินไปใช้ 

     มี                       ไม่มี 
                   

               3.  ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
1. การเรียนรู้  (ผลผลิต) 
      1. นักเรียนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
           2. นักเรียนร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   
ศาสนา  และวัฒนธรรมตามมาตรฐานสากล 
           3. นักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษา ดังนี้ 
 

ลำดับที่ ธรรมศึกษา 
จำนวน 
ผู้สมัคร 

จำนวน 
ผู้สอบผ่าน 

1 ธรรมศึกษาชั้นตรี 303 186 
2 ธรรมศึกษาชั้นโท 171 95 
3 ธรรมศึกษาชั้นเอก 82 82 

รวม 556 363   

 2.  การพัฒนา 
   นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้  รักความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากลมีลักษณะ 

 เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 
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   เงินอุดหนุน 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
   เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

 3.  ด้านงบประมาณ   งบประมาณของกลุ่ม 
ได้รับงบประมาณจำนวน  126,000 บาท   ใช้จ่ายจำนวน 60,000 บาท 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 47.62 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน  1,304  คน 
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 46.01  บาท  ต่อผู้เรียน   1  คน 

  

4. ปัญหา / อุปสรรค 
  4.1  กำหนดปฏิทินการอบรมธรรมศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  4.2  ครูพระสอนศีลธรรมบางสายชั้นขาดการสอน เพราะติดกิจกรรม 

5. ข้อเสนอแนะโดยรวม  (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
  การกำหนดปฏิทินงานของโครงการ/กิจกรรมควรนำมาหลอมรวมไว้ตารางเดียวกันของโรงเรียน
เพ่ือลดความซ้ำซ้อนเรื่องช่วงวัน/เวลา 
 

 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางชนิษฐ์ภาณ์  ไชยพรหม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A50 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นายเรวัฒ  โสดาพรหม   
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Knowledge Sharing Room 
ชื่อกิจกรรม    

1. จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน (Knowledge Sharing Room)   
2. จัดทำเวที และตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ (Knowledge Sharing Room)   
3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (Knowledge Sharing Room)  
4. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน (Knowledge Sharing Room)   
5. นิเทศติดตาม 

 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนสอนแบบห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing 

Room)   
2. นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล  และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ 

กล้านำเสนอ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
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3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
      ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 

1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

 1.4  งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณจำนวน 1310,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน 610,000 บาท     คงเหลือ 700,000 บาท 

 สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
      มีประสิทธิภาพ  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิภาพ  ( ไม่ผ่าน ) 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 

     บรรลวุัตถุประสงค์    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 

     สูงกว่าเป้าหมาย         เท่ากับเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2.3  วิธีการดำเนินการ   

2.3.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.3.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.3.3 ดำเนินงานตามแผน 
2.3.3.1 จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน (Knowledge Sharing Room) ระหว่างเดือน 

มิถุนายน ของทุกปี 
2.3.3.2  จัดทำเวที และตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ (Knowledge Sharing Room) ระหว่างเดือน กันยายน 

ของทุกปี 
2.3.3.3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (Knowledge Sharing Room)ตลอดปีการศึกษา 
2.3.3.4 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน (Knowledge Sharing Room)                              

(ตลอดปีการศึกษา) 
2.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม (รายภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
2.5 ประเมินผล 

 มีประสิทธิผล  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิผล  ( ไม่ผ่าน ) 
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3.  การประเมินตามหลัก  BSC (Balanced    Score  card    ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้   
     -  ดา้นผู้รับบริการ    

1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนสอนแบบห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing Room 

2. นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล  และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้กล้าแสดงออก กล้า
คิด กล้าทำ กล้านำเสนอ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

3. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

     -  ด้านกระบวนการภายใน       
            การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
       มี      ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
       มีคำสั่ง     ไม่มีคำสั่ง      อ่ืน ๆ 
           การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       มี      ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
       มี      ไม่มี 
           การนำผลการประเมินไปใช้ 
       มี      ไม่มี 
 
   -  ด้านการเรียนรู้สู่การพฒันา            
             1.  การเรียนรู ้

- นักเรียนและบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคโนโลยี 
- นักเรียนที่มีความสามารถฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ือพัฒนา

ทางด้านการสื่อสารและการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอน 
- นักเรียนและบุคลากรรู้ค่าและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานระบบสารสนเทศ

ด้านวิทยุโทรทัศน์ 
- เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ  
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสามารถผลิตสื่อและผลิตรายการสารสนเทศได้ 

    2.  การพัฒนา 
- นักเรียนและบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนและบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

ทางด้านการสื่อสารและผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอน 

http://business.east.spu.ac.th/kmm/Balanced%20%20Scorecard.htm
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- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนรู้คุณค่าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนผลิตสื่อและผลิตรายการสารสนเทศด้าน 
 
-   ด้านงบประมาณ      งบประมาณของ โรงเรียน 
   ได้รับงบประมาณจำนวน 1,310,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน 610,000 บาท 
   คงเหลือ 700,000 บาท        คิดเป็นใช้จ่าย ร้อยละ  46.5  
   โดยใช้จ่ายกับจำนวนผู้เรียน  1,572  คน   คิดเป็นใช้จ่าย 388  บาท  
ต่อผู้เรียน  1 คน   
 
4.   ปัญหา/อุปสรรค  

- อุปกรณ์บางตัวของระบบ ICT เก่าและชำรุดทำให้การใช้งานบางจุดไม่ดีเท่าท่ีควร 
-  

5.   ข้อเสนอแนะโดยรวม  (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)    
- การจัดซื้ออุปกรณ์บางส่วนไม่เป็นไปตามที่ราคาที่ทางรัฐบาลกำหนดเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เพ่ิมข้ึน 
 

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นายเรวัฒ  โสดาพรหม) 
               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

  เงินอุดหนุน 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A51 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นายเรวัฒ โสดาพรหม   
ชื่อโครงการ   ระเบียบวินัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ชื่อกิจกรรม    

1. กิจกรรมระเบียบวินัย 
2. กิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3. กิจกรรมความปลอดภัยนอกสถานศึกษา 
4. นิเทศติดตาม 
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เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปฏิบัติตามระเบียบวินัยโรงเรียนและสังคมได้ 
2. นักเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิผู้อื่น 
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมและเพ่ือนมนุษย์ 
4. นักเรยีน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัย   
5. ทรัพย์สินของทางราชการปลอดภัย 

 
วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 
 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
      ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 

1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

 1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณจำนวน 100,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน 80,000 บาท     คงเหลือ 20,000 บาท 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
      มีประสิทธิภาพ  ( ผ่าน )         ไม่มีประสิทธิภาพ  ( ไม่ผ่าน ) 

2. ด้านประสิทธิผล 
2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 

     บรรลวุัตถุประสงค์         ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 

     สูงกว่าเป้าหมาย         เท่ากับเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2.3  วิธีการดำเนินการ   

2.3.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.3.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.3.3 ดำเนินงานตามแผน 

2.3.3.1 กิจกรรมระเบียบวินัย (ตลอดปีการศึกษา) 
2.3.3.2 กิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา. (ตลอดปีการศึกษา) 
2.3.3.3 กิจกรรมความปลอดภัยนอกสถานศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 
2.3.3.4 นิเทศติดตาม 

2.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม (รายภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
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2.5 ประเมินผล 
 มีประสิทธิผล  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิผล  ( ไม่ผ่าน ) 

3.  การประเมินตามหลัก  BSC (Balanced    Score  card    ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้   
     -  ดา้นผู้รับบริการ    

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปฏิบัติตามระเบียบวินัยโรงเรียนและสังคม 
2. นักเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิผู้อื่น 
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมและเพ่ือนมนุษย์ 
4. นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัย   
5. ทรัพย์สินของทางราชการปลอดภัย 

     -  ด้านกระบวนการภายใน       
            การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
       มี      ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
       มีคำสั่ง     ไม่มีคำสั่ง      อ่ืน ๆ 
           การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       มี      ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
       มี      ไม่มี 
           การนำผลการประเมินไปใช้ 
       มี      ไม่มี 
   -  ด้านการเรียนรู้สู่การพฒันา            
             1.  การเรียนรู ้

- นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยที่ดีงาม มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม 
- นักเรียน ครู บุคลากรทุกคน ในสถานศึกษาได้รับการดูแล ความปลอดภัย 

 
    2.  การพัฒนา 

- นักเรียนมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
- นักเรียน ครู บุคลากรทุกคน  มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

 

-   ด้านงบประมาณ      งบประมาณของ โรงเรียน 
     ได้รับงบประมาณจำนวน 100,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน 80,000 บาท      
      คงเหลือ 20,000 บาท คิดเป็นใช้จ่าย ร้อยละ  80  
      โดยใช้จ่ายกับจำนวนผู้เรียน  1,572  คน   คิดเป็นใช้จ่าย 51  บาท ต่อผู้เรียน  1 คน   

 

4.   ปัญหา/อุปสรรค  
- การดำเนินการในการจัดกิจกรรมมีข้อจำกัดด้านอาคารสถานที่ เช่น กิจกรรมความปลอดภัยใน

สถานศึกษาเช่น จุดรวมพล กิจกรรมระเบียบวินัยนักเรียน ผู้ปกครองบางท่านไม่ให้ความร่วมมือ 
 

  เงินอุดหนุน 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
 

http://business.east.spu.ac.th/kmm/Balanced%20%20Scorecard.htm
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5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายเรวัฒ  โสดาพรหม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

A52 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นายเรวัฒ โสดาพรหม   
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 
ชื่อกิจกรรม    
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1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านต่างๆ 
- การเพ่ิมวิทยฐานะ 
- การดูแลระบบใบประกอบวิชาชีพ 
- การเพ่ิมพูนทักษะความสามารถด้าน ICT 
- การศึกษาดูงานในประเทศและนอกประเทศ  

2. การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรงตามตามนโยบาย

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมุ่งเน้นการ

จัดการเรียนรู้กิจกรรมผ่านการปฏิบัติจริง และพัฒนาให้มีระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยี สารสนเทศ มาปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย  
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
1. ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
      ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด    ช้ากว่ากำหนด 

1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

     1.3 วสัดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 

      1.4 งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณจำนวน 400,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน 40,000 บาท     คงเหลือ 0 บาท 
 

สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
      มีประสิทธิภาพ  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิภาพ  ( ไม่ผ่าน ) 
      2.ด้านประสิทธิผล 

     2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
     บรรลวุัตถุประสงค์       ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

     2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย         เท่ากับเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 

2.3 วิธีการดำเนินการ   
2.3.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
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2.3.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.3.3 ดำเนินงานตามแผน 

2.3.3.1  กิจกรรมระเบียบวินัย (ตลอดปีการศึกษา) 
        2.3.3.2  กิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา. (ตลอดปีการศึกษา) 

         2.3.3.3  กิจกรรมความปลอดภัยนอกสถานศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 
2.3.3.4  นิเทศติดตาม 

2.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม (รายภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
2.5 ประเมินผล 

 มีประสิทธิผล  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิผล  ( ไม่ผ่าน ) 
3.  การประเมินตามหลัก  BSC (Balanced  Score  card    ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้   

     -  ดา้นผู้รับบริการ    
1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปฏิบัติตามระเบียบวินัยโรงเรียนและสังคม 

    2. นักเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิผู้อ่ืน 
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมและเพ่ือนมนุษย์ 
4. นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัย   
5. ทรัพย์สินของทางราชการปลอดภัย 

     -  ด้านกระบวนการภายใน       
            การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
       มี      ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
       มีคำสั่ง     ไม่มีคำสั่ง      อ่ืน ๆ 
           การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       มี      ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
       มี      ไม่มี 
           การนำผลการประเมินไปใช้ 
       มี      ไม่มี 
   -  ด้านการเรียนรู้สู่การพฒันา            
             1.  การเรียนรู ้

- นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยที่ดีงาม มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม 
- นักเรียน ครู บุคลากรทุกคน ในสถานศึกษาได้รับการดูแล ความปลอดภัย 

    2.  การพัฒนา 
- นักเรียนมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
- นักเรียน ครู บุคลากรทุกคน  มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

      -   ด้านงบประมาณ      งบประมาณของ โรงเรียน 
                  ได้รับงบประมาณจำนวน 400,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน 40,000 บาท 
                  คงเหลือ 0 บาท  คิดเป็นใช้จ่าย ร้อยละ  100  

     โดยใช้จ่ายกับจำนวนผู้เรยีน  1,572  คน   คิดเป็นใช้จ่าย 254.4  บาท ต่อผู้เรียน  1 คน   

  เงินอุดหนุน 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
 

http://business.east.spu.ac.th/kmm/Balanced%20%20Scorecard.htm
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4. ปัญหา/อุปสรรค  

- การดำเนินการในการจัดกิจกรรมมีข้อจำกัดในด้านวันเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากปี
การศึกษานี้มีการอบรมสัมมนาบุคลากร ของหน่วยงานต้นสังกัดตามนโยบายใหม่ของรัฐบาล
ทำให้มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมบางส่วนค่อนข้างจำกัด  
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายเรวัฒ  โสดาพรหม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................................................................................................................... ...................... 

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
A53 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2562 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
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ผู้รายงาน   นายเรวัฒ โสดาพรหม   
ชื่อโครงการ   โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ชื่อกิจกรรม    
     1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

- การพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพ 
- การพัฒนาการทำงานร่วมกันในองค์กรและภายนอกองค์กร 
- การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันในองค์กรและภายนอกองค์กร  
- การให้ความรู้ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ทางราชการ และวัฒนธรรมองค์กร สำหรับบุคลากรที่บรรจุใหม่ 
- การอบรมให้ความรู้กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของทางราชการ 
- การอบรมให้ความรู้วัฒนธรรมองค์กร  

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
       1. บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจถึงระเบียบปฏิบัติ ในการปฏิบัติราชการภายในโรงเรียน 
       2. บุคลากรของโรงเรียนมีความตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามและสามารถปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 
       3. ของโรงเรียนสามารถดำรงรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ดีขึ้นเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน  
และบุคลากรรุ่นต่อไป 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 

1. ด้านประสิทธิภาพ 
1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 

      ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด     ช้ากว่ากำหนด 
1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 

     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 
1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

     เพียงพอ      ไม่เพียงพอ 
 1.4  งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ได้รับงบประมาณจำนวน 60,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน 10,000 บาท     คงเหลือ 50,000  บาท 
สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
      มีประสิทธิภาพ  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิภาพ  ( ไม่ผ่าน ) 
     2.ด้านประสิทธิผล 

2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 
     บรรลวุัตถุประสงค์        ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย         เท่ากับเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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2.3 วิธีการดำเนินการ   
2.3.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.3.2  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.3.3  ดำเนินงานตามแผน 
2.3.3.1  บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจถึงระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติราชการภายในโรงเรียน 
2.3.3.2  บุคลากรของโรงเรียนมีความตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามและสามารถปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน  
2.3.3.3  สามารถดำรงรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ดีขึ้นเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน 

และบุคลากรรุ่นต่อไป (ตลอดปีการศึกษา) 
2.3.4  นิเทศติดตาม 

2.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม (รายภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
2.5 ประเมินผล 

 มีประสิทธิผล  ( ผ่าน )    ไม่มีประสิทธิผล  ( ไม่ผ่าน ) 
3.  การประเมินตามหลัก  BSC (Balanced    Score  card    ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้   

     -  ดา้นผู้รับบริการ    
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมองค์กร และระเบียบปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน 
2. บุคลากรสามารถดำรงรักษา และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ดีขึ้น 
3. บุคลากรสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของทางราชการและปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน 
     -  ด้านกระบวนการภายใน       

            การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
       มี      ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
       มีคำสั่ง     ไม่มีคำสั่ง      อ่ืน  

 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       มี      ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
       มี      ไม่มี 
           การนำผลการประเมินไปใช้ 
       มี      ไม่มี 
   -  ด้านการเรียนรู้สู่การพฒันา            

1.  การเรียนรู้ 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและดำรงรักษาวัฒนธรรมองค์กร 
- บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
- บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติราชการต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาวฒันธรรมองค์กร 
2.  การพัฒนา 

http://business.east.spu.ac.th/kmm/Balanced%20%20Scorecard.htm
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- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมองค์กร และระเบียบปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน 
- บุคลากรสามารถดำรงรักษา และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ดีขึ้น 
- บุคลากรสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของทางราชการและปฏิบัติตามวัฒนธรรม
องค์กรของโรงเรียน 

-   ด้านงบประมาณ      งบประมาณของ โรงเรียน 
ได้รับงบประมาณจำนวน 60,000 บาท  ใช้จ่ายจำนวน 10,000 บาท 
คงเหลือ 50,000  บาท. คิดเป็นใช้จ่าย ร้อยละ  16  

         โดยใช้จ่ายกับจำนวนผู้เรียน  1,572  คน   คิดเป็นใช้จ่าย 7 บาท ต่อผู้เรียน  1 คน   
 

4.   ปัญหา/อุปสรรค  
- การดำเนินการในการจัดกิจกรรมมีข้อจำกัดในด้านวันเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากปี

การศึกษานี้มีการอบรมสัมมนาบุคลากร ของหน่วยงานต้นสังกัดตามนโยบายใหม่ของรัฐบาล
ทำให้มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมบางส่วนค่อนข้างจำกัด  

 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายเรวัฒ  โสดาพรหม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................................................ ..................... 

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 

  เงินอุดหนุน 

  เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

A54 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
ผู้รายงาน   นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ 
ชื่อโครงการ   พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. English Camp 
2. Christmas Party 
3. Open Dictionary 
4. ส่งเสริมทักษะการแข่งขันภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                             ตามเวลาที่กำหนด      เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                             เพียงพอ                     ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                            เพียงพอ                 ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ  100,000 บาท  ใช้ไป  37,000 บาท ใช้เกิน  0  บาท 
สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)           ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
          2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                             บรรลุวัตถุประสงค์          ไม ่  บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย            เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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   เงินอุดหนุน 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
   เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
                     2.3.4.1.ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน 
                                        2.3.4.2 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบที่ 1 และรอบท่ี 2 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน   )          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
          3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
               ด้านผู้บริการ  
               นักเรียนหลักสูตร MEP จำนวน 12 ห้องเรียน มีคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
              มี  ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                 มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
              มี  ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี  ไม่มี 
                                  การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี  ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
               1.1  นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการฟัง พุด อ่าน เขียน การคิด และการใช้สื่อเทคโนโลยี 
     1.2  นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
  2. การพัฒนา 
           นักเรียนนำความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ เจตคติท่ีดีไปใช้ในการเรียนต่อระดับสูงขึ้นไป 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 100,000 บาท  ใช้จ่าย จำนวน 37,000 บาท  
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ  100  โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน  7  คน    
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 คิดเป็นค่าใช้จ่าย................... บาท ต่อผู้เรียน .............. คน     
4. ปัญหา / อุปสรรค 
    - 
5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A55 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ 
ชื่อโครงการ   MEP (Mini English Program) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูไทย (Co-teacher) และครูจ้างชาวต่างชาติ 
2. พัฒนาศักยภาพนักเรียน MEP 
3. แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
4. นิทรรศการผลงานนักเรียนหลักสูตร MEP 
5. ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน MEP 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                            ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            เพียงพอ                   ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                           เพียงพอ               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ  140,000  บาท  ใช้ไป  10,000  บาท ใช้เกิน 0 บาท 
  

สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
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          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

           2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                                  บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย           เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
                     2.3.4.1.ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน 
                                        2.3.4.2 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบที่ 1 และรอบท่ี 2 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน   )          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
           3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
               ด้านผู้บริการ  
            นักเรียนหลักสูตร MEP จำนวน 12 ห้องเรียน มีคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                     มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
             การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
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   เงินอุดหนุน 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
   เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

               นักเรียนหลักสูตร MEP มีทักษะการคิดและรู้จักกระบวนการกลุ่ม 
  2. การพัฒนา 
           นักเรียนหลักสูตร MEP มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 140,000  บาท  ใช้จ่าย จำนวน 10,000 บาท  
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 7 คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย................... บาท ต่อผู้เรียน .............. คน     
 

4. ปัญหา / อุปสรรค 
    - 
5.ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
  - 

 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ) 
               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................... ........................................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
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                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A56 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางสาวณปภัช  สุขเกษม 
ชื่อโครงการ   กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 

  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                            ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            เพียงพอ                    ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                           เพียงพอ               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ               บาท  ใช้ไป               บาท ใช้เกิน  0  บาท 
 

สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
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          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

          2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                           บรรลุวัตถุประสงค์              ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
           สูงกว่าเป้าหมาย             เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
                     2.3.4.1.ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน 
                                        2.3.4.2 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบที่ 1 และรอบท่ี 2 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน   )          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
           3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
               ด้านผู้บริการ  
               นักเรียนหลักสูตร MEP จำนวน 12 ห้องเรียน มีคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
              มี  ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                  มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   มี  ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
   มี   ไม่มี 
                                 การนำผลการประเมินไปใช้ 
   มี   ไม่มี 
 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
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   เงินอุดหนุน 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
   เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
               นักเรียนหลักสูตร MEP มีทักษะการคิดและรู้จักกระบวนการกลุ่ม 
  2. การพัฒนา 
           นักเรียนหลักสูตร MEP มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน -  บาท  ใช้จ่าย จำนวน - บาท  
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ -  โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน  -  คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย................... บาท ต่อผู้เรียน .............. คน     
4. ปัญหา / อุปสรรค 
 - 
5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวณปภัช  สุขเกษม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
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                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A57 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางสาวสัยธิชน  ชนกพัฒนกุล 
ชื่อโครงการ   ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
2. นำเสนอโครงการ 
3. ดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ของแต่ละสายชั้น 
4. กำกับนิเทศติดตาม 
5. สรุปผลและรายงาน 
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วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                            ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            เพียงพอ                    ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                           เพียงพอ               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ  371,010  บาท  ใช้ไป  371,010  บาท ใช้เกิน  0  บาท  
สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
          2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                                  บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย           เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน   )          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
          3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  
            นักเรียนหลักสูตร MEP จำนวน 12 ห้องเรียน มีคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 ด้านกระบวนการภายใน 
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   เงินอุดหนุน 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
   เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                     มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี  ไม่มี 
                                  การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 

           1.นักเรียน ร้อยละ100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
      2.นักเรียน ร้อยละ100ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
  2. การพัฒนา 
           นักเรียนทุกระดับชั้นรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสังเกตจากสถานที่จริง จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 371,010  บาท  ใช้จ่าย จำนวน  371,010  บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับผู้เรียน 1,574 คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย 235.71 บาท ต่อผู้เรียน  1 คน 
     
4.  ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวสัยธิชน  ชนกพัฒนกุล) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
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      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A58 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นายธีรวัฒน์  ดอนอินอาจ 
ชื่อโครงการ   ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
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1. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
 1. ได้อาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น มั่นคง แข็งแรง สภาพดี ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 
 2. ผู้เรียนใช้สถานที่แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมค้นคว้าและพักผ่อน 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                            ตามเวลาที่กำหนด    เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            เพียงพอ                    ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                           เพียงพอ               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ  5,000,000  บาท  ใช้ไป -  บาท ใช้เกิน  0  บาท  
สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
          2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                             บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
              สูงกว่าเป้าหมาย            เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน   )          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
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   เงินอุดหนุน 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
   เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

            3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
                ด้านผู้บริการ  
             1. นักเรียน 1577 คน 
             2. นักเรียนร้อยละ 100 โดยองค์รวมครบทุกด้าน 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                     มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
                                  การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี ไม่มี 
            ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
            1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
          1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสถานที่ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
       2. เพ่ือซ่อมแวมสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
       3. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงบริเวณภูมิทัศน์สวนหย่อมสนามห้องส้วมให้สะอาดสวยงามน่าอยู่น่าเรียนและน่าใช้ 
            2. การพัฒนา 
      1. ได้อาคารสถานที ่แหล่งเรียนรู ้และสิ ่งแวดล้อมที ่สะอาด ร่มรื ่น มั ่นคง แข็งแรงสภาพดี ใช้  
      งานได้อย่างปลอดภัย 

       2. ผู้เรียนใช้สถานที่แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมค้นคว้าและพักผ่อน 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 5,000,000  บาท  ใช้ไป - บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับ - คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย -  บาท ต่อผู้เรียน  -  คน 
 
4. ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
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     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายธีรวัฒน์  ดอนอินอาจ) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................... ........................................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A59 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
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ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 
ผู้รายงาน   นางพนารัตน์  จารีตพิทยา 
ชื่อโครงการ   การตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
2. การตรวจสอบภายในสถานศึกษา 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพ่ือให้งบประมาณของโรงเรียนดำเนินการด้วยความถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 2. เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการอย่างมีระบบ ครบวงจร 
 3. เพ่ือให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีความเข้าใจงานระบบควบคุมภายใน งานตรวจสอบภายใน 
 

 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                            ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            เพียงพอ                    ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                           เพียงพอ               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ   3,000  บาท  ใช้ไป -  บาท ใช้เกิน  0  บาท  
สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
          2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                                  บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย           เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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   เงินอุดหนุน 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
   เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน   )          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
          3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
              ด้านผู้บริการ  
             1. ครูและบุคลากรได้รับงบประมารอย่างทั่วถึง 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                     มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี  ไม่มี 
                                  การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
             1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนใช้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ด้วยความถูกต้องตาม 
                     ระเบียบของทางราชการ 
     2. ครูและนักเรียนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
     3. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจงานควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน 
  2. การพัฒนา 

      1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนใช้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการ 
                     2. มีการรายงานผลตามกำหนดและมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามการควบคุม  
ภายใน  ตรวจสอบภายใน 

 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  3,000  บาท  ใช้ไป -  บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ  -  โดยใช้จ่ายกับ 1,304 คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย  - บาท ต่อผู้เรียน -  คน     
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4. ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางพนารัตน์  จารีตพิทยา) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A60 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นายพลากร  เมืองมูล 
ชื่อโครงการ   การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี อนุบาลและ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 6 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 6 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงาน 
ร่วมกับผู้อ่ืน  
        2. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
 3. เพ่ือให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพ่ิมเติม 

 
วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                            ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            เพียงพอ                    ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                           เพียงพอ               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 383,760 บาท  ใช้ไป 383,760  บาท ใช้เกิน  0 บาท  
สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
          2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
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                                  บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย           เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน   )          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
          3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  
             1. นักเรียน 1599 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 
             2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนา โดยองค์รวมครบทุกด้าน 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                     มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี  ไม่มี 
                                  การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1. การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
               1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสามรถและความถนัดของแต่ละคนอย่างสนุกสนาน กล้า
แสดงออก มีความสามัคคี รู้จักมารยาทในการร่วมกิจกรรม และได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
         2. การพัฒนา 
            นักเรียนเกิดการพัฒนาทางกิจกรรมและได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่นำความรูที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้ เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม วินัยและมีจิตสาธารณะ 
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   เงินอุดหนุน 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
        เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 383,760  บาท  ใช้ไป 383,760  บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับ 1599  คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย 33.71 บาท ต่อผู้เรียน  1  คน   
4. ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นายพลากร  เมืองมูล) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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A61 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม 
ชื่อโครงการ   รักประชาธิปไตยรักษ์วินัยโรงเรียน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1.  ขั้นวางแผน  
2. แต่งตั้งคณะดำเนินงาน 

       3. เลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน “สุดยอดจิตอาสา สภานักเรียน” 
       4. จัดทำห้องสภานักเรียน 
       5. จัดซื้อเนคไทสภานักเรียนและหัวหน้าห้องเรียน 
       6. กิจกรรมประกวดห้องเรียนประชาธิปไตยและวินัยดีเด่น 
       7. กำกับติดตามดูแลกิจกรรมต่างๆ  ประเมินสรุปรายงาน 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
 1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  
              ของโรงเรียน  
          2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยที่ดีงามมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม 
     3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
              และรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
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                            ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            เพียงพอ                    ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                           เพียงพอ               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ  81,000  บาท  ใช้ไป 41,000 บาท ใช้เกิน  0  บาท  
สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
          2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                             บรรลุวัตถุประสงค์     ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย             เท่ากับเป้าหมาย   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน  
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
           3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
               ด้านผู้บริการ  

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน และมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกกรมต่างๆของโรงเรียน 

2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยที่ดีงามมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม 
                 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
                            เป็นประมุข และรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                     มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
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   เงินอุดหนุน 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
        เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
                                  การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
            1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน และมีส่วนร่วมในการดำเนิน       
                                   กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
                               2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยที่ดีงามมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม 
  
  2. การพัฒนา 
          1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมุข และรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
                         2. นักเรยีนมีระเบียบวินัยมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  81,000 บาท  ใช้ไป 41,000 บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50.61 โดยใช้จ่ายกับ 1574 คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย  26.48 บาท ต่อผู้เรียน  1  คน   
 

4. ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 
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                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................... ........................................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

A62 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

ผู้รายงาน   นายสมสห  ศรีเสน 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
  เต้นแอโรบิคทุกเย็นวันพฤหัสบดี 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  
          2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม กับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 
     3. เพ่ือลดความเจ็บป่วย มีสุขภาพที่ดี และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ิมขึ้น 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                            ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            เพียงพอ                    ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
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                           เพียงพอ               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ  30,000  บาท  ใช้ไป 30,000  บาท ใช้เกิน  0  บาท  
สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
           2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                             บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย          เท่ากับเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน  
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน   )          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
           3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
 ด้านผู้บริการ  

1. นักเรียนทุกคนและบุคลากร ได้เข้าร่วมการออกกำลังกาย 
2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนาโดยองค์รวมครบทุกด้าน 

 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                     มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
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   เงินอุดหนุน 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
        เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

                                  การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.  การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
                1. นักเรียนร่วมกิจกรรมตามความสามารถและความถนัดของตนเองอย่างสนุกสนาน กล้า
แสดงออก มีความสามัคคี รู้จักมารยาทในการร่วมกิจกกรม และได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  

  2. การพัฒนา 
           ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่อนคลายอารมณ์ทำให้จิตเบิกบาน 
 

 3. ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ  30,000  บาท  ใช้ไป 30,000 บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100  โดยใช้จ่ายกับ 1574 คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย  8.81 บาท ต่อผู้เรียน  1  คน       
 
4. ปัญหา / อุปสรรค 
 - 
5.ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

 - 
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 

                                       (นายสมสห  ศรีเสน) 
               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A63 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
ผู้รายงาน  นางสาวอารีรัตน์  ศรีคง 
ชื่อโครงการ      โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย          

           (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
  1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 
  2. จัดทำเอกสารประกอบโครงการ 
  3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ 
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  4. กิจกรรมติดต่อประสานงานในโครงการ 
  5. กิจกรรมรับรองคณะแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ 
  6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการเดินทาง 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
 1. นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน 

2. นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม  
ความเป็นอยู่ และฝึกฝนการใช้ภาษาในการสื่อสาร  ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะชีวิต 
 

วันที่รายงาน  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                     ช่วงที่  1  ( ตุลาคม – มีนาคม )            ช่วงที่  2  ( เมษายน – กันยายน ) 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                            ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            เพียงพอ                    ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                           เพียงพอ               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 125,000  บาท  ใช้ไป 125,000  บาท ใช้เกิน  0  บาท  
สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
           2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                                  บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย           เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

 

 

 

 

   

 

 



239 
 

   เงินอุดหนุน 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 
   เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
        เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

           3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
               ด้านผู้บริการ  
 โรงเรียนมีคู่มือการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 
เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                     มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง            อื่นๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
                                  การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 
            1.  นักเรียนมีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ในประเทศสิงคโปร์ 

2.   นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    3.  นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต เหมาะสมกับวัย 
    2. การพัฒนา 

       1.  นักเรียนและครูได้รับประสบการณ์และทักษะการใช้ชีวิตในประเทศสิงคโปร์ 
    2. นักเรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเทศสิงคโปร์ 
                                   มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ 125,000  บาท  ใช้ไป 125,000 บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ   โดยใช้จ่ายกับ - คน    
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย  -  บาท ต่อผู้เรียน  -  คน    
 
4. ปัญหา / อุปสรรค 
 - 
5.ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 - 
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     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวอารีรัตน์  ศรีคง) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................... ........................................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 

 
 

A64 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
ผู้รายงาน   นางสาวอารีรัตน์  ศรีคง 
ชื่อโครงการ   พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารจัดการระบบคุณภาพ TQA (Thailand Quality  
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                  Award) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
  1. การจัดการศึกษาดูงาน และอบรมพัฒนาบุคลากรและ TQA และ OBECQA 
  2. เข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือร่วมกันนำเสนอผลงาน 
วันที่รายงาน 30   กันยายน   2562 

       ช่วงที่ 1 (ตุลาคม มีนาคม )              ชว่งที่ 2 ( เมษายน - กันยายน ) 
 

ผลการประเมิน 
 1.ด้านประสิทธิภาพ 
  1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 
                            ตามเวลาที่กำหนด   เร็วกว่ากำหนด  ช้ากว่ากำหนด 
 1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
                            เพียงพอ                    ไม่เพียงพอ 
  1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
                           เพียงพอ               ไม่เพียงพอ 
 1.4 งบประมาณของโครงการ / งาน / กิจกรรม 
       ได้รับงบประมาณ 10,000  บาท  ใช้ไป 10,000 บาท ใช้เกิน  0  บาท  
สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
          มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 
           2. ด้านประสิทธิผล 
 2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม นี้ 
                                  บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
           สูงกว่าเป้าหมาย             เท่ากับเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 2.3 วิธีดำเนินการ 
  2.3.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.3.3 ประชุมวางแผนวิธีปฏิบัติ (กำหนด - หัวเรื่อง - ความคิดรวบยอด – ปัญหา) 
  2.3.4 ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
  2.3.5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
  2.3.6 สรุปผล  รายงาน 
 สรุปรวม ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม นี้ 
   มีประสิทธิภาพ (ผ่าน   )          ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
           3. การประเมินตามหลัก BSC (Balance Score Card)  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นี้ 
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   เงินอุดหนุน 
    เงินรายไดส้ถานศึกษา 
    เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
       เงินสวัสดิการโรงเรียน 

 

               ด้านผู้บริการ  
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  2. โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติม IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา อย่างมี 
                        ประสิทธิภาพ 
  3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน และพัฒนาตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ด้านกระบวนการภายใน 
  การวางแผนโครงการ / กิจกรรม 
      มี ไม่มี 
  การมอบหมายงาน 
                                               มีคำสั่ง   ไม่มีคำสั่ง อ่ืนๆ 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
  การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
      มี ไม่มี 
   
                                  การนำผลการประเมินไปใช้ 
      มี ไม่มี 
 ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
                     1.การเรียนรู้ (ผลผลิต) 

            1.  ครูและบุคลากรร้อยละ 100 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
                                    มาตรฐานสากล 

2.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน ได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ 
ของตนเอง โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
    2. การพัฒนา 
        1.  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
                                   TQA สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เทียบคียงมาตรฐานสากล มี 
                                   ศักยภาพเป็นพลโลก มีการศึกษาค้นคว้า ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
                                   และนำเสนอผลงาน ทางวิชาการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
 3. ด้านงบประมาณ งบประมาณของกลุ่ม    
 ได้รับงบประมาณ 10,000  บาท  ใช้ไป 10,000 บาท 
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 โดยใช้จ่ายกับ - คน   
 คิดเป็นค่าใช้จ่าย - บาท ต่อผู้เรียน – คน 
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4. ปัญหา / อุปสรรค 
     - 
 

5.  ข้อเสนอแนะโดยรวม (ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
     -  
 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้รายงาน 
                                       (นางสาวอารีรัตน์  ศรีคง) 

               วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      เป็นโครงการที่ดี เห็นสมควรดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
                                          ลงชื่อ ....................................................... 

                                                 (นางเกศมณี   พันธ์พัฒนกุล) 
                                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

                 วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ...................................................................................................  

 

 
          ลงชื่อ ........................................................ 

              (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

                วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 


