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ผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่

ใช้ 
คงเหลือ 

ใช้ไปร้อย
ละ 

 งบดำเนินงาน     

1. ค่าสาธารณูปโภค  1,014,000 1,014,000 0 100 

2. ค่าวัสด/ุค่าซ่อมครุภณัฑ/์น้ำมันเชือ้เพลิง                             897,972 897,972 0 100 

3. ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างช่ัวคราว  720,000 720,000 0 100 

4. เงินเพิ่มค่าครองชีพให้ลูกจ้างช่ัวคราว 60,000 60,000 0 100 

5. ค่าเดินทางไปราชการ ผอ.สพป.ตรงั เขต 1/
ค่าเดินทางไปราชการ และงานนิเทศ      
งานตามภาระงานของบุคลากรทาง
การศึกษา 

300,000 300,000 0 100 

6. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตัิการ
ประจำป ี

1,323,020 1,323,020 0 100 

7. ค่าซ่อมแซมสำนักงาน  ค่าอาหารทำการ
นอกเวลา โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น
งบลงทุน   

1,172,008 1,172,008 0 100 

8. จัดสรรค่าซ่อมแซมอาคารเรียนใหโ้รงเรียน 
และจัดสรรค่าสาธารณูปโภคให้โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

413,000 413,000 0 100 

 รวม 5,900,000 5,900,000 0 100 

 งบลงทุน     

1 ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 34,609,420 34,348,339.76 261,080.24 99.24 
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.1 ผลการใช้งบประมาณ  

งบบริหารจัดการสำนักงาน 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
คงเหลือ ใช้ไปร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

 โครงการ/กิจกรรมจำนวน  33 โครงการ 1,323,020 1,133,249 189,771 85.66  

1. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและ
อบายมุข 

10,000 9,000 1,000 90 
 

2. กิจกรรมวันสำคัญ 10,000 10,000 0 100  

3. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโค
โรนา2009 กลุ่มรร. 

130,000 130,000 0 100 
 

4. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับกลุ่ม
โรงเรียน 

225,000 225,000 0 100 
 

5. ผลิตสื่อชุดการสอนภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียนในระดับชั้นป.1-6 

63,760 60,790 2,970 95.34 
 

6. พัฒนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออก
เขียนได้ คดิเลขเป็น 

23,000 13,200 9,800 57.39 
 

7. พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
เตรียมผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

13,000 7,720 5,280 59.38 
 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
หลักสตูร"การจดัการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ" 

23,150 22,950 200 99.14 
 

9. การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มี
ศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏบิัตหิน้าท่ี
ราชการให้มีคณุภาพตามมาตรฐานครูมือ
อาชีพ 

3,250 3,250 0 100 

 

10. ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ระดับกลุ่มโรงเรยีน (2กลุ่ม) 

20,000 20,000 0 100 
 

11. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม ่

18,720 18,537 183 99.02 
 

12. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตัิงาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม ่

25,045 12,455.0 12,590 49.73 
 

13. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม ่

17,790 4,712 13,078 26.49 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
คงเหลือ ใช้ไปร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

14. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร
คุณภาพ 

248,900 248,900 0 100 
 

15. การดำเนินงานการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
โดยครอบครัว 

7,000 3,415 3,585 48.79 
 

16. บริหารจดัการขยะ สพป.ตรัง เขต 1 20,000 20,000 0 100  

17. เศรษฐกิจพอเพียง สพป.ตรัง เขต 1 30,845 13,260 17,585 42.99  

18. ประชุมจัดตั้ง จัดสรร ตดิตามการใช้
งบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2563 

20,350 3,030 17,320 14.89 
 

19. ประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

27,000 26,720 280 98.96 
 

20. ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 

30,000 25,680 4,320 85.60 
 

21. พัฒนาบุคลากรการบันทึกข้อมูลในระบบ
ข้อมูลกลาง (Big Data) 

5,160 5,160 0 100 
 

22. นิเทศใจประสานใจ ติดตามการจดั
การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

64,980 37,670 27,310 57.97 
 

23. ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเพื่อ
พัฒนาองค์กร 

10,000 3,525 6,475 35.25 
 

24. ประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

45,000 27,370 17,630 60.82 
 

25. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

30,000 12,475 17,525 41.58 
 

26. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดั
การศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน 

8,000 3,000 5,000 37.50 
 

27. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการ
บริหารจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสพป.
ตรัง เขต 1 

24,000 9,640 14,360 40.17 

 

28. สรรหาพนักงานราชการ 58,150 50,609 7,541 87.03  
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
คงเหลือ ใช้ไปร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

29. ประชุมคณะกรรมการเกลีย่อัตรากำลัง/ย้าย
ข้าราชการ/พิจารณาความดีความชอบและ
การคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่างๆ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

10,000 4,930 5,070 49.30 

 

30. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน
ประชาสมัพันธ์ยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ ใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต1 

31,600 31,600 0 100 

 

31. จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยา่งต่อเนือ่ง 
สำหรับการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (BCP) 

4,320 3,675 645 85.07 
 

32. ประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

43,000 43,000 0 100 
 

33. อบรมผูเ้กษียณอายุราชการ ปี2563 22,000 21,610 390 98.23  
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งบประมาณที่ได้รับจากสำนักต่างๆ ของ สพฐ. 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ    

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
คงเหลือ ใช้ไปร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

 โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน  23 โครงการ   2,864,413  

 
2,337,754.07  

    
526,658.93  

 
81.61 

 

1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา (ศูนย์การเรยีนรู้) 

7,500 7,250 250 96.67  

2. องค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต 230,000 179,207.07 50,792.93 77.92  

3. การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

30,000 30,000 0 100  

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียนช้ันป.1 
ปีการศึกษา 2562 และการใช้งานระบบการ
บริหารจดัการสอบ NT (NT Access) 

19,600 19,600 0 100  

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 ด้วยโปรแกรม NT Access 

120,200 80,200 40,000 66.72  

6. แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน
ระดับภาคใต้ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

286,800 273,940 12,860 95.52  

7. บริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบเตรยีมความ
พร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ช้ันป.6 และช้ันม.3 

17,500 16,500 1,000 94.29  

8. การบริหารการจดัสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 
2562 

105,680 83,425 22,255 78.94  

9. คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทานระดับกลุม่จังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2562 

400,000 400,000 0 100  

10. บริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2562 

231,733 214,116 17,617 92.40  

11. เยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนเปดิภาคเรยีน 112,000 112,000 0 100  

12. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรยีนป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 

100,000 100,000 0 100  
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ    

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
คงเหลือ ใช้ไปร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

13. ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี

10,000 8,076 1,924 80.76  

14. การนำผลการวิจยัไปใช้ประโยชน ์ 43,800 43,800 0 100  
15. เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
125,000 79,000 46,000 63.20  

16. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 17,000 17,000 0 100  

17. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีตั้งในพ้ืนท่ี
ลักษณะพเิศษ (โรงเรยีนพื้นที่เกาะ) 

59,600 59,600 0 100  

18. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 47,000 36,320 10,680 77.28  
19. การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีและเลือ่นเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพเิศษ 

239,000 107,640 131,360 45.04  

20. เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

156,000 117,080 38,920 75.05  

21. เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนกังานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา) 

242,000 103,000 139,000 42.56  

22. นิเทศ ติดตามการจดัการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563 

40,000 40,000 0 100  

23. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 224,000 210,000 14,000 93.75  

 
1.2 ผลสมัฤทธิ ์ตามเป้าหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในส่วนของโครงการ/กิจกรรม ได้มีการกำหนดรูปแบบการายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ มีสาระสำคัญรบถ้วน เช่น ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จำนวนงบประมาณคงเหลือ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน
จริง/วิธีการวัดผลสำเร็จตามตัวชี้วัด และปัญหา ข้อเสนอแนะ 
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 ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ เชิงคุณภาพ จำนวน   87  ตัวชีว้ัด 
 ผลสัมฤทธิ์ วัดจากการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบ
สำรวจรายการ แบบทดสอบ แบบสำรวจ ฯลฯ ปรากฏว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
สำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพบางตัว ใช้วิธีวัด และประเมินต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รายละเอียดเป้าหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ดังเอกสาร หน้า 10 ถึง หน้า 319 งบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1.3 ข้อเสนอแนะ 
1.3.1 การจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะงบดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา เป็นวงเงินรวม เพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละเขตพื้นที่  สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรงตามสภาพจริง และความต้องการเพิ่มมากขึ้น 
 1.3.2 การจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์ด้าน ICT ในการจัดทำผลิตสื่อนวัตกรรม 
ในการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักเรียนยังไม่เพียงพอ 
 1.3.3 จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับกิจกรรม ในส่วนของ
การจัดอบรม ประชุม สัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ส่งผลให้การใช้งบประมาณบางรายการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีความล่าช้า 
 1.3.4 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมงบประมาณ ทุกแผนงาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไป        
ในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม กำกับ ติดตามงบประมาณ ได้สะดวกมากขึ้น ความ
ถูกต้องสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น เช่น ในระดับสถานศึกษา มีระบบบัญชีพื้นฐานของสถานศึกษา พัฒนาโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 

 
 

งบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 
 

จำนวน 33 โครง 
(งบประมาณ 1,323,020 บาท) 
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กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 

                                         จำนวน  3  โครงการ 

(งบประมาณ 150,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
       เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
       ในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายระนิต  ณ พัทลุง                รองผอ.สพป. ตรัง เขต ๑ 

    5.2 นางยุพดี  คลาดนาน                ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    5.3 นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์         นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ     

6. งบประมาณ  จำนวน  10,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
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        จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ ................................................................................................................... .........  

 
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน   3  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่  1    ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ 
                       งบประมาณ   2,760  บาท 
    กิจกรรมที่  2    คณะกรรมการลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 
                        อบายมุขฯ 
                        งบประมาณ   6,240  บาท 
    กิจกรรมที่  3    จัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ     
                        งบประมาณ  1,000.-  บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ กรรมการตามคำสั่งที่ 389/2562 

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
จำนวน 23 คน 

กรรมการตามคำสั่งที่389/2562   
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
จำนวน 23 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 และสถานศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
สพป.ตรัง เขต 1 และสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการฯ 
 

  
 
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
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1)  ผ ู ้ บร ิหารสถานศ ึ กษา ครู   

ผู ้ปกครอง  นักเรียน  มีจิตสำนึก

ร ่วมก ันในการด ูแลกล ุ ่ มเส ี ่ ยง                   

กล ุ ่มเสพ กลุ ่มต ิด และกลุ ่มค้า           

เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดและอบายมุข 

ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
ประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ 
สถานศึกษาได้รับการประเมิน
ระดับเพชร  จำนวน 1 โรง 
ระดับทอง  จำนวน 6 โรง 
ระดับเงิน  จำนวน 14 โรง 

✓  ประเมิน /ลงพ้ืนที่
เชิงประจักษ์ 

 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเข้า ร่วม
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข         ทุกระดับ 

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน  21  โรง โดยได้ลง
พ้ืนที่เชิงประจักษ์ประเมิน
สถานศึกษา ดังนี้ 
ระดับเพชร  จำนวน 1 โรง 
ระดับทอง  จำนวน 6 โรง 
ระดับเงิน  จำนวน 14 โรง 

✓  ประเมิน /ลงพ้ืนที่
เชิงประจักษ์ 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการ สพป.ตรัง เขต 1  10,000    9,000    
(ค่าบริหารโครงการตามนโยบาย
เร่งด่วน 

   

ของผอ.สพป.)    
รวม 10,000   9,000     

คงเหลือ 1,000  
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12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
………………………………………-………………………………… 
……………………………………………………………................ 

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

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
                                    - 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
                                 -       

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( /  )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 
 

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
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ลงชื่อ    นางสาววาสนา  เจรญิภักดิ์   ผู้รายงาน 
ลงชื่อ    นางยุพดี  คลาดนาน          ผู้อำนวยการกลุ่ม   

 
 

 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมวันสำคัญ 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
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   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอำนวยการ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ 
    5.2 นายเกษม  มากชู 
    5.3 นางยุภาศรี  รักไทย 

6. งบประมาณ  จำนวน   10,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ .................................................................................................................... ........  

 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน 5 กิจกรรม  รวมเป็นเงิน 7,526 บาท 
    กิจกรรมที่ 1  ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9   งบประมาณ  2,524  บาท 
    กิจกรรมที่ 2  ตักบาตรวันปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 งบประมาณ  1,975  บาท 
    กิจกรรมที่ 3  ตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ รัชกาลที่ 9  งบประมาณ 1,524  บาท 
    กิจกรรมที่ 4  ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2563     งบประมาณ 847  บาท 
    กิจกรรมที่ 5  ตักบาตรวันมาฆบูชา     งบประมาณ 656 บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน ผลการดำเนินงานจริง 
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(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ - บุคลากรในสพป.ตรัง เขต 1 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม - 13 ต.ค.62, 23 ต.ค.62, 5 ธ.ค.63, 

1 ม.ค.63, 8 ก.พ.63 
3) สถานที่จัดกิจกรรม - ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

- สพป.ตรัง เขต 1 ได้ร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันสำคัญ จำนวน 5 ครั้ง 

 

บุคลากรในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันสำคัญชาติ   
ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
และมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศ 
 

  ตรวจสอบ 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

-บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรม
วันสำคัญต่าง ๆ ปีละ 3 กิจกรรม 
เป็นอย่างน้อย 
 

-บุคลากรในสพป.ตรัง เข้าร่วม
ในการทำกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
จำนวน 5 กิจกรรม  

  ตรวจสอบ 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 
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(บาท) (บาท) หมายเหตุ 
งบบริหารจัดการ สพป.ตรัง เขต 1 10,000 10,000  
    

รวม 10,000 10,000  
คงเหลือ -  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 ………………………………-……………………………………………………………………………………………… 
     13.2 ...................................-...........................................................................................................  
      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      14.1 ………………………………-………………………………………………………………………………………………. 
      14.2 ....................................-.................................................................................. ........................  

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ()   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
ลงชื่อ นางยุภาศรี  รักไทย  ผู้รายงาน 
ลงชื่อ นายเกษม มากชู      ผู้อำนวยการกลุ่ม  
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                                             ภาพประกอบกิจกรรม  
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระดับกลุ่มโรงเรียน 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
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     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนโยบายและแผน 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายระนิต  ณ  พัทลุง 
    5.2 นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์ 
    5.3 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ 
 

6. งบประมาณ  จำนวน  130,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมชี้แจงให้ความรู้                       งบประมาณ        -          บาท 
    กิจกรรมที่ 2  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน           งบประมาณ   130,000   บาท 
    กิจกรรมที่ 2  สรุป รายงานผลดำเนินงาน                  งบประมาณ        -          บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

 

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 13 กลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่มโรงเรียน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม - - 
3) สถานที่จัดกิจกรรม 13 กลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่มโรงเรียน 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
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(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

-ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 แนวทางการ
ดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคดังกล่าว 

  -แบบประเมิน 

2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ไวรัสโคโรนา 2019  

-โรงเรียนในสังกัด มีวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้าง
มือ สำหรับใช้ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง
เพียงพอ และมีคุณภาพ 
 
 
 

  -แบบประเมิน 

 
 
 
 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019                   
               

 - ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนในสังกัด ทุกคน 
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ป้องกันตนเองและผู้อ่ืน ให้
ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้อย่างถูกต้อง 

  -แบบประเมิน 
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2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีวัสดุ
อุปกรณ์ สำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
 
 

 - โรงเรียนทุกโรงในสังกัด มี
วัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกัน
โรคดังกล่าว อย่างเพียงพอและ 
มีคุณภาพ  

  -แบบประเมิน 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

- สพฐ. 130,000 130,000  

    
รวม 130,000 130,000  

คงเหลือ -  
 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 …………………………-…………………………………………………………………………………………………… 
     13.2 ..............................-................................................................................................................  
      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    14.1 ……………………………………-…………………………………………………………………………………………. 
    14.2 ..........................................-............................................................. .......................................  

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
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     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
ลงชื่อ     อรพินทร์  วิภูษณะภัทร์       ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     อุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์           ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

                        และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

   จำนวน  4  โครงการ 
(งบประมาณ  324,760 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  
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1. ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       กาiบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนโยบายและแผน 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายระนิต  ณ  พัทลุง 
    5.2 นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์ 
    5.3 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ 
 

6. งบประมาณ  จำนวน  225,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
       จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ ..................................................................................................................... .......  
 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน              งบประมาณ        -           บาท 
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    กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมติวเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ    225,000   บาท 
    กิจกรรมที่ 2  ติดตาม ประเมินผล รายงานผล                              งบประมาณ        -            บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2,943 คน 2,943 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม กลุ่มโรงเรียนละ 1 วัน กลุ่มโรงเรียนละ 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนภายในกลุ่ม โรงเรียนภายในกลุ่ม 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ประชุมคณะทำงานดำเนินงาน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน 

-ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรม ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

  -แบบประเมิน 

2) จัดกิจกรรมอบรม ติวเข้ม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักเรียนระดับชั้นป.6 

-ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนา อบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้มี
ความพร้อมในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับชาติ 
 

  -แบบประเมิน 
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10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ร้อยละ 60 ของนักเรียนชั้นป.6 
ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา  

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 6 ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน 

  -แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมี 
เครื่องมือในการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นครูที่รับผิดชอบ
โครงการ มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
 

 -ครูที่รับผิดชอบโครงการ มี
ความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
 

  -แบบประเมิน 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

- งบบริหารจัดการสำนักงานฯ 225,000 225,000  
    
    
    

รวม 225,000 225,000  
คงเหลือ -  
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12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     - ไม่มี      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    14.1 …………………………………………………………-……………………………………………………………………. 
    14.2 .................................................................-.............................................................................  

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ()   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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ลงชื่อ     อรพินทร์  วิภูษณะภัทร์       ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     อุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์           ผู้อำนวยการกลุ่ม  

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
                     รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ   ผลิตสื่อชุดการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในระดับชั้นป.1-6 
2. กลยุทธ์ สพป.  

  กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
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     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์
    5.2 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ 
    5.3 นายสมยศ  มาธีระ 

6. งบประมาณ  จำนวน  63,760  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
     จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 

 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  2  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบติการวางแผนผลิตสื่อ/ชุดการสอน 
                     งบประมาณ  1,040   บาท 

    กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อชุดการสอนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
                    งบประมาณ  63,760  บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 8 คน 8 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 4 มิถุนายน 2563, 4 มิถุนายน 2563, 
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15-19 มิถุนายน 2563 15-19 มิถุนายน 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1, ห้องประชุม

โรงเรียนอนุบาลตรัง 
สพป.ตรัง เขต 1, ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลตรัง 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีทักษะใน
การใช้สื่อชุดการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ครูสามารถใช้สื่อชุดการสอน
ภาษาอังกฤษนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละ
ระดับชั้น ทำให้นักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งขึ้น 

  สังเกตุ 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

- ร้อยละ 100  ของครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ นำสื่อไปใช้ส่งเสริมการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 

ที่บ้าน 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน
สามารถนำสื่อไปใช้ในการเรียน
การสอนสำหรับนักเรียนชั้นป.
1-6 

  ใช้แบบสังเกตุ 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สำนักงานวิชการและมาตรฐาน
การศึกษา สพฐ. 

63,760 60,790  

    
รวม 63,760 60,790  

คงเหลือ 2,970  
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12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
       -ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       -ไม่มี      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      -ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     ( )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)      ( อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ)    

     (  )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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ลงชื่อ   นายสมยศ  มาธีระ              ผู้รายงาน 
ลงชื่อ   นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ     ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์

    5.2 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ 
    5.3 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์  
    5.4 นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 

6. งบประมาณ  จำนวน  23,000   บาท 
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       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ..........................................................................................................  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 
 
 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จำนวน  3  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้านการอ่านออกเขียนได้  

 คิดเลขเป็นแบบเกม                     
 งบประมาณ 10,200 บาท 

    กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสาธิตการใช้สื่อของครูตัวแทนทั้ง 28 คน 
 งบประมาณ  10,800 บาท 

    กิจกรรมที่ 3  สรุป/รายงานผล/ประชาสัมพันธ์  
 งบประมาณ  2,000 บาท 

 
8. ผลการดำเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน   - วางแผน การดำเนินงาน จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดเลข
เป็น 
- ศึกษานเิทศก์มีความรู้ความเข้าใจใน
การให้คำปรึกษา คำแนะนำ ให้การ
จัดทำสื่อ และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
การอ่านออกเขียนได้ทุกระดับชั้น 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมแบบเกม ใน
แบบรูปเล่ม และการเผยแพร่ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
-จัดทำเล่มรายงานโครงการ 
 

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ครู 28 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม สิงหาคม –  กันยายน 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 และโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 28 
โรงเรียน 

  
 
 
 



37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่

กำหนดไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุเป้าหมาย
อย่างไร หรือไม่บรรลุเป้าหมายเพราะสาเหตุใด 
***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) กิจกรรมที่ 1 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำสื่อการเรียนการ
สอนด้านการอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็นแบบ
เกม                     

- ครูได้พัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้วย

ตนเอง และเป็นแบบอย่างในการ

ออกแบบสื่อ และการใช้สื่อผ่านการ

เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ และครู

สามารถเป็นวิทยากรในการนำเสนอใน

กลุ่มโรงเรียนที่โรงเรียนตนเองสังกัดได้ 

  - ประเมินผลหลัง
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

2) กิจกรรมที่ 2 

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการสาธิตการ
ใช้สื่อของครูตัวแทนทั้ง 
28 คน 

- ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจในการ

ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ให้การจัดทำสื่อ 

และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอ่านออกเขียน

ได้ทุกระดับชั้น และส่งเสริมให้ครูเป็น

ผู้ออกแบบให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น

ในการเรียนรู้แบบ Active learning 

  - นิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

3) กิจกรรมที่ 3 

สรุป/รายงานผล/

ประชาสัมพันธ์  

   

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีสื่อ 

นวัตกรรม เกมภาษาไทย และคณิต เป็น

คลังความรู้ เพื่อเผยแพร่ในโรงเรียนใน

สังกัด และบุคคลภายนอกที่สนใจได้ 

  -สรุปผล พร้อม
จัดทำเล่มสื่อ เรื่อง 
การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
แบบเกมเพ่ือส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได้  
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่

กำหนดไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุเป้าหมาย
อย่างไร หรือไม่บรรลุเป้าหมายเพราะสาเหตุใด 
***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

คิดเลขเป็น สู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน 
และประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมผ่าน
ระบบยูทูป 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. เชิงปริมาณ 
   1) ร ้อยละ 80 ของโรงเร ียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง  เขต 1 จำนวน 
132 โรงเรียน มีการดำเนินกิจกรรม
ครบตามท่ีกำหนดทุกกิจกรรม 
   2) ร ้อยละ 80 ของผ ู ้ เร ียนของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
จำนวน 132 โรงเร ียน ได ้รับการ

 
1) ครูได้พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมด้วยตนเอง และเป็น
แบบอย่างในการออกแบบสื่อ 
และการใช้สื่อผ่านการเผยแพร่
ผ่านระบบออนไลน์ และครู
สามารถเป็นวิทยากรในการ
นำเสนอในกลุ่มโรงเรียนที่
โรงเรียนตนเองสังกัดได้ ทั้ง 
132 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ
100 

   
- การนิเทศ 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลข
เป็น  
 

2) สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีสื่อ นวัตกรรม เกม
ภาษาไทย และคณิต เป็นคลัง
ความรู้ เพื่อเผยแพร่ในโรงเรียน
ในสังกัด 132 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 และ
บุคคลภายนอกท่ีสนใจได้ 

2. เชิงคุณภาพ 
   1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 
1 จำนวน 132 โรงเรียน ได้รับการ
ขยายผลจากครูตัวแทนกลุ่มโรงเรียน
ทั้ง 14 กลุ่มโรงเรียน ด้านการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลข
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 
132 โรงเรียนได้รับการพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ คิดเลขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
1) ครูได้พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมด้วยตนเอง และเป็น
แบบอย่างในการออกแบบสื่อ 
และการใช้สื่อผ่านการเผยแพร่
ผ่านระบบออนไลน์ และครู
สามารถเป็นวิทยากรในการ
นำเสนอในกลุ่มโรงเรียนที่
โรงเรียนตนเองสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) โรงเรียนในสังกัดสามารถนำ
นำสื่อของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   
- การนิเทศ 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

จากงบบริหารจัดการเขตพื้นที่ 23,000 13,200  
รวม 23,000 13,200  

คงเหลือ 9,800  
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12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

   เนื่องจากสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 
(COVIT-19) การจัดกิจกรรมการประชุม การอบรม 
สัมมนา จึงมีข้อจำกัดด้านจำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 

   เมื่อผ่านช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVIT-19) ควรมีการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา เพื่อพัฒนาครู  

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 การเผยแพร่ผ่านช่องทาง facebook, youtube เพ่ือให้เป็นการเผยแพร่แบบสาธารณะ 
     13.2 การจัดทำเอกสารในรูปแบบ e-book เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวโหลดได้    

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    14.1 โรงเรียนต้องการอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดทำสื่อ เพ่ือเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ 
    14.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการอบรมให้ความรู้และแนะ
แนวทางในการจัดทำคลิปให้ชัดเจนก่อนการประกวด 

15. เอกสารประกอบ 
     ()   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     ()   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ()   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
 
 

การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบเกม 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 28 คน) 
1.  เพศ       ชาย    ร้อยละ 10.7              หญิง  ร้อยละ 89.3 
2.  อายุ     20 – 30 ปี ร้อยละ 50        31 – 40 ร้อยละ 17.9   41 – 50 ร้อยละ 17.9   51 – 60 ร้อยละ 14.3 
3.  ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี  ร้อยละ 75    ปริญญาโท  ร้อยละ 25  
4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  ร้อยละ 50   คณิตศาสตร์ ร้อยละ 50 
5.  ระดับชั้นที่สอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 25 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 3.6 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 14.3 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 10.7 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 17.9 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 28.6 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ  

การให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเลี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1. รูปแบบของกิจกรรมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.86 0.89 

2. เนื้อหามีความเหมาะสม 3.75 0.84 

3. คณะทำงานให้ความช่วยเหลือแนะนำตลอดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

3.75 0.84 

4. มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 3.79 0.92 

5. วัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ มีความเหมาะสม 4.14 0.80 

6. จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม 4.89 0.31 

7. ระยะเวลามีความเหมาะสม 3.75 0.84 

8. สถานท่ีมีความเหมาะสม 4.89 0.31 

9. ท่านได้รับความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ แล้วสามารถ
นำไปพัฒนาตนเองและสถานศึกษาของท่านต่อไปได้ 

4.25 0.65 

10. สื่อท่ีท่านได้พัฒนามีประโยชน์ต่อผู้อื่น 4.61 0.57 
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การให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเลี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รวม 4.17 0.40 

 
 

  จากตารางพบว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในด้านจำนวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม และสถานที่มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.89 รองลงมา สื่อที่ท่านได้พัฒนา
มีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ย 4.61 รองลงมา ท่านได้รับความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ แล้วสามารถ
นำไปพัฒนาตนเองและสถานศึกษาของท่านต่อไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา วัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ มีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมา รูปแบบของกิจกรรมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.86 
รองลงมา มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.79 รองลงมา เนื้อหามีความเหมาะสม, คณะทำงานให้
ความช่วยเหลือแนะนำตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และระยะเวลามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.75 
ตามลำดับ 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 1.อยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับแอนนิเมชั่น 
 2.ควรจัดกิจกรรมที่เป็นกลุ่มเล็กๆ เช่นนี้ เพราะจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างทั่วถึง 
 3.เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาครูและพัฒนานักเรียน 
 4.ควรมีระยะเวลานานกว่านี้  
 5.อยากให้มีการจัดอบรมอีก 
 6.อยากให้มีการอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติม เนื่องจากบางสื่อจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี 
 7.สามารถนำกิจกรรมไปพัฒนานักเรียนได้ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 8.อยากเพ่ิมเนื้อหาอบรมเรื่องการตัดต่อวิดีโอ 
 9.ควรแจกสื่ออุปกรณ์แก่ครู จะได้นำไปผลิตสื่อต่อที่ร.ร. 
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กิจกรรมเกม กระต่ายหมายคำ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ผู้จัดทำ ชื่อ นางสาวศิริประภา  ถาวรสุวรรณ   โรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ฯ 

วัตถุประสงค์  ๑. นักเรียนสามารถจำแนกคำเป็นและคำตายได้ถูกต้อง   ๒. นักเรียนสามารถสะกดคำได้ถูกต้อง 

มาตรฐานการเรียนรู้   ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

        ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ     

ตัวช้ีวัด สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ 

วัสดุ/อุปกรณ์ 

 ๑. กระดาษสำหรับทำบัตรคำ ๒. เชือก    ๓. กรรไกร ๔. แผ่นเคลือบ ๕. นกหวีด  

วิธีทำอุปกรณ์ 

๑. พิมพ์บัตรคำ (คำเป็นและคำตาย) และภาพกระต่าย นำมาตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ และเคลือบด้วย

แผ่นเคลือบใส  

๒. ผูกเชือกบตัรคำ และป้ายกระต่ายคำเป็น / กระต่ายคำตาย ทำเป็นสายคล้องคอ 

คำอธิบายการเล่นเกม 

- แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ – ๔ คน หรือตามความเหมาะสม โดยแข่งขันครั้งละ ๒ กลุ่ม 

- ผู้เล่นส่งตัวแทนกลุ่มมา เป่ายิ้งฉุบ เพื่อให้เลือกว่าจะเป็นกลุ่มคำเป็นหรือคำตาย จากนั้นครูแจกป้าย

กระต่ายคำเป็น /กระต่ายคำตาย ให้หัวหน้ากลุ่มคล้องคอ  

เกมที่ 1 กระต่ายหมายคำ  
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- หลังสัญญาณเป่านกหวีด ผู้เล่นต้องกระโดดเป็นกระต่ายขาเดียว เพ่ือไปค้นหาบัตรคำเป็นหรือบัตรคำ

ตายตามที่กลุ่มตนเองได้เลือกไว้ เมื่อค้นหาเจอแล้วให้กระโดดเป็นกระต่ายขาเดียวกลับมา นำป้าย

กระต่ายให้เพ่ือนในกลุ่มคล้องคอ ไปค้นหาบัตรคำต่อ ทำเช่นนี้เรื่อย ๆ จนครบทุกคนในกลุ่ม จากนั้น

ครูจะเป่านกหวีดยุติการแข่งขัน  

- ผู้เล่นนำเสนอบัตรคำ โดยการอ่านคำ สะกดคำ และบอกข้อสังเกตของคำเป็นคำตาย ตามบัตรคำที่ได้

เลือกไว้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง  และนับคะแนนเพื่อหากลุ่มท่ีชนะต่อไป  

วิธีการวัด และประเมินผล 

- สังเกตการทำกิจกรรม 

- ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำ และบอกข้อสังเกตของคำเป็นคำตาย 

คลิปการสาธิตการเล่นเกม 

https://www.youtube.com/watch?v=s6lTXBS28xg 

ผลการจัดกิจกรรม  

 นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน สามารถสะกดคำและจำแนกคำเป็นและคำตายได้อย่างถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

 สามารถนำไปปรับใช้กับเนื้อหาอ่ืน ๆ ได้ ตามความเหมาะสม 

ภาพกิจกรรม 

 

       เตรียมความพร้อมที่จะเล่นเกม 

https://www.youtube.com/watch?v=s6lTXBS28xg
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ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสือ่การเรียนการสอน 
ด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นแบบเกม 

 
 
 

   

นักเรียนแบ่งกลุ่มในการเล่นเกม 

ตรวจสอบความถูกต้อง โดยการอ่านคำ สะกดคำ และบอกข้อสังเกตของคำเป็นคำตาย 
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ลงชื่อ  นางพรพรรณ  เนตรขำ        ผู้รายงาน 
ลงชื่อ  นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ    ผู้อำนวยการกลุ่ม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมผู้เรียนให้ 
                   สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
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   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์

    5.2 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ 
    5.3 นางระเบียบ  คงฉาง  
    5.4 นายกฤช  กาหยี 
    5.5 นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 
    5.6 นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 

6. งบประมาณ  จำนวน  13,000   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ...................................................................................................................... ......  

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  3  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  นิเทศ ติดตาม และร่วมกันวิเคราะห์ผลหลังการปฏิบัติ After Action Review (AAR)  

 เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียม 
                     ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
                     งบประมาณ 6,600 บาท 
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    กิจกรรมที่ 2  ระบุ ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมอบรางวัล 
 งบประมาณ  4,400  บาท 

    กิจกรรมที่ 3  ระบุ สรุป/รายงานผล งบประมาณ  2,000  บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน   - วางแผน การดำเนินงาน ตามโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 
21 
- จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
- ดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ผ่านทางไกล และการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
3Rs8Cs 
-เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานประกวด
คลิปวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ผ่าน
ทางไกล และการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
3Rs8Cs เพ่ือคัดเลือกโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 7 โรงเรียน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการการตัดสินผลการ
ประกวด 
- นิเทศติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งสิ้น 8 โรงเรียน 

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 8 โรงเรียน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม มิถุนายน –  กันยายน 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 8 โรงเรียน 

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่

กำหนดไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุเป้าหมาย
อย่างไร หรือไม่บรรลุเป้าหมายเพราะสาเหตุใด 
***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) กิจกรรมที่ 1 

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน
เข้าร่วมโครงการโดยส่งผล
งานเข้าร่วมประกวดคลิป 
VDO การจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 ภายใน
เวลา 10-15 นาที เพื่อ
คัดเลือก 7 โรงเรียน เป็น
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

-โรงเรียนสมัครเข้าประกวดคลิป VDO การ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 จำนวน 8 โรงเรียน สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  -สถิติจากการสมัคร
เข้าร่วมโครงการโดย 
สามารถสมัครเข้า
ร่วมโครงการพร้อม
ส่ง URL ของคลิป
บน youtube ได้ที่  
Google Form ที่ 
https://forms.gle/
A3WmvU226krVw
P1K6 หรือ QR 
code 
จำนวนโรงเรียน
สมัครเข้าร่วม
โครงการจำนวน 8 
โรงเรียน 

2) กิจกรรมที่ 2 

นิเทศ ติดตาม และร่วมกัน
วิเคราะห์ผลหลังการ
ปฏิบัติ After Action 
Review (AAR) เรื่อง 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 
21 กับโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

- ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง 

การให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

เกิดทักษะ 3Rs8Cs 

- โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู    

เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นแนวทาง

ในการพัฒนาผู้เรียนเกิดทักษะ 3Rs8Cs 

-โรงเรียนมีผลงานเผยแพร่การจัดกิจกรรม

ของโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

-โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้นอย่าง

สม่ำเสมอ 

  -ผลการนิเทศโดย
การวิเคราะห์ผลหลัง
การปฏิบัติ After 
Action Review 
(AAR)ท้ัง 8 โรงเรียน 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่

กำหนดไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุเป้าหมาย
อย่างไร หรือไม่บรรลุเป้าหมายเพราะสาเหตุใด 
***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

3) กิจกรรมที่ 3 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป

ผลงานของโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือมอบ

รางวัล 

 

 

-ครูผู้สอนเกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้อง

กับทักษะในศตวรรษท่ี 21      ตรงตาม

ความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ทั้งหมด 8 โรงเรียน 

  -ใช้เกณฑ์การตัดสิน
การประกวดคลิป
ได้แก่ 
1.ความคิด
สร้างสรรค์ 
เนื้อหาในภาพรวม 
2.คุณภาพการผลิต 
3.การใช้เวลา 
4.ยอดกด Like 
5.การนิเทศ ติดตาม 

4) กิจกรรมที่ 4 

สรุป/รายงานผล 

-สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีข ้อมูล
สารสนเทศจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

  -สรุปผลและรายงาน
เป็นรูปเล่ม 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. เชิงปริมาณ 
     1) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่าง
น้อย จำนวน 7 โรงเรียน มีการ
ดำเนินกิจกรรมครบตามที่กำหนดทุก
กิจกรรม 
     2) ผู้เรียนของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 100 

 
1) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จำนวน 8 โรงเรียน และได้
ดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 3 
กิจกรรม ทั้ง  8 โรงเรียน 
2) ผู้เรียนทั้ง 8 โรงเรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลักษณะและ

   
- แบบประเมิน
ตัดสินผลรางวัล 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ร้อยละ 100 

2. เชิงคุณภาพ 
   1) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่าง
น้อย จำนวน 7 โรงเรียน มีการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2) ผู้เรียนของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะและครอบคลุมด้าน
ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs ใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
1) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 8 
โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายรูปแบบและ
สามารถส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) ผู้เรียนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 8 โรงเรียน
เกิดทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   
- แบบนิเทศ 
- แบบ After 
Action Review 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

13,000 7,720  

รวม 13,000 7,720  
คงเหลือ 5,280  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

เนื ่องจากสถานการณ์การจัดการเร ียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 
(COVIT-19) การจัดกิจกรรมการประชุม การอบรม 
สัมมนา จึงเป็นกิจกรรมที่ต้องหลีกเลี่ยง จึงไม่สามารถ
ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 

   เมื่อผ่านช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVIT-19) ควรมีการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา เพื่อพัฒนาครู และสร้างความรู้ความเข้าใจใน
แนวเดียวกัน 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 การเผยแพร่ผ่านช่องทาง facebook, youtube เพ่ือให้เป็นการเผยแพร่แบบสาธารณะ 
     13.2 การจัดทำเอกสารในรูปแบบ e-book เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวโหลดได้ 
      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    14.1 โรงเรียนต้องการอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดทำสื่อ เพ่ือเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ 
    14.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการอบรมให้ความรู้และแนะ
แนวทางในการจัดทำคลิปให้ชัดเจนก่อนการประกวด 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     ()   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ()   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
                                                

                                            ตารางคะแนน 

การจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะการเรียนรู้ 3Rs 8Cs  
ในรูปแบบคลิปวีดิทัศน์สำหรับจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

“โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21” 

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น 
1.ชื่อกรรมการ นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
2.ชื่อกรรมการ นายกฤช  กาหยี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
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3.ชื่อกรรมการ นางระเบียบ  คงฉาง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
4.ชื่อกรรมการ นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
5.ชื่อกรรมการ นายณณฐกร  พิริยากรณ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

ที ่ โรงเรียน กรรมการ
คนที่ 1 

กรรมการ
คนที่ 2 

กรรมการ
คนที่ 3 

กรรมการ
คนที่ 4 

กรรมการ
คนที่ 5 

เฉลี่ย ลำดับ
ผล

ตัดสิน 

1 บ้านหนองเรี้ย 82 87 85 81 82 83.40 3 
2 วันทุ่งหินพุด 63 65 76 63 63 66.00 7 
3 วัดควนวิเศษ 67 68 79 68 67 69.80 6 
4 บ้านหินคอกควาย 45 44 66 45 44 48.80 8 
5 บ้านหยงสตาร์ 86 86 86 82 88 85.60 2 
6 บ้านท่าบันได 80 83 88 80 78 81.80 4 
7 บ้านย่านตาขาว 93 94 93 92 92 92.80 1 
8 บ้านบางยาง 64 79 77 71 73 72.80 5 

ผลการตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ    โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 
รางวัลชมเชย     โรงเรียนบ้านท่าบันได   โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 

   โรงเรียนบ้านบางยาง    โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
   โรงเรียนวันทุ่งหินผุด 

 
 
 

สรุปผลการ 
บันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
         และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
วันที่  10 - 14  สิงหาคม  2563   

เป้าหมายของงาน 
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ทุกโรงเรียนมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนที่มุ่งสู่ทักษะที่จำเป็นในอนาคต ได้แก่ 
3Rs8Cs และทักษะอ่ืน ๆ ที่ทางโรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และ
บริบทของสถานศึกษา 

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
นักเรียนมีทักษะของ3Rs8Cs ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นกับพลโลกในอนาคต และนักเรียนมีการกระตือรือร้น

ต่อการเรียนรู้ 

งาน/ขั้นตอนที่ทำได้ดี 
ครูสามารถนำDLTVเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ได้ ครูเกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองทางด้านการจัดการ

เรียนการสอน เกิดทักษะการทำนวัตกรรมและถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ และในขั้นสอนครูและนักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

งาน/ขั้นตอนที่ทำได้ไม่ดี 
ขั้นการปฏิบัติครูยังไม่มีความชำนาญการทางด้านการถ่ายทำคลิป 

อุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ทางด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อผู้เรียน และความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

แตกต่างกัน 

ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 
ครูเกิดทักษะส่วนตนมากขึ้น และครูมีความรู้ความเข้าใจทักษะ3Rs8Csมากข้ึน 

ข้อปฏิบัติในการทำงานครั้งต่อไป 
1.โรงเรียนต้องการกรอบคำสั่งในการจัดทำคลิปที่ชี้ชัด 
2.โรงเรียนอยากได้การสนับสนุนอุปกรณ์จากทางเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.ครูสามรถนำแนวทาง หรือผลที่ได้จากการจัดการเรียนมาทำโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต่อไปได้ 
4.ครูพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนในด้านของทักษะการทำคลิป 

 
 
 

ลงชื่อ.................................ผู้รบัรอง 
(นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ) 

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์สำหรับจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

สามารถเข้าชมคลิปบน youtube ได้ที่ URL หรือ QR code 
โรงเรียน URL QR code ภาพ 

โรงเรียนบ้าน
ย่านตาขาว 

https://www.youtube.com/watc
h?v=v_1NJL8I8dw&feature=youtu.be 

  

โรงเรียน
บ้านหยง
สตาร์ 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Qdt1Y_0shKE&feature=youtu.be 

 

 

 
โรงเรียนบ้าน
หนองเรี้ย 

https://www.youtube.com/watc
h?v=HIb92axFJ_w&feature=youtu.be 

  

โรงเรียนบ้าน
ท่าบันได 

https://www.youtube.com/watc
h?v=eG_IKfHVr0w&feature=share 

 
 

โรงเรียนบ้าน
บางยาง 

https://www.youtube.com/watc
h?v=3E8cIvDDFn0&feature=youtu.be 

  

โรงเรียนวัด
ควนวิเศษ 

https://www.youtube.com/watc
h?v=7rnD6_xWMco&feature=youtu.be 

  

โรงเรียนวัดทุ่ง
หินผุด 

https://www.youtube.com/watc
h?v=boTXBrXLLAM&feature=youtu.be 

  

โรงเรียนบ้าน
หินคอกควาย 

https://www.youtube.com/watc
h?v=zr1HgvPfPUo&feature=youtu.be 

  
 

 
 



56 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
          กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ 
                          ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

                                         จำนวน  7  โครงการ 

(งบประมาณ 356,855 บาท) 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตร “การจัดการเรยีนรู้วิทยาการคำนวณ” 
 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน 
                      การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     5.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์      รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 

5.2  นายธเนศพล  เจริญสุข           ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.3  นางบุญชาติ  เนียมชู          ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.4  นางสาวกมลรัตน์  เกลี้ยงรัตน์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 

6. งบประมาณ  จำนวน   23,150.-บาท 
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       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ ................................................................................................................... .........  
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)     จำนวน   1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
                     งบประมาณ   23,150.- บาท 
 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 145 142 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 30 พ.ย. 62  

เวลา 08.30 -14.30 น. 
วันที่ 30 พ.ย. 62  

เวลา 08.30 -14.30 น. 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  

สพป.ตรัง เขต 1 
ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  

สพป.ตรัง เขต 1 
  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ และนำความรู้
ไปขับเคลื่อนให้กับครูผู้สอนมีความ
พร้อม และจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคำนวณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลจากการดำเนินงานตาม
โครงการฯ สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย 
3.92  คิดเป็นร้อยละ 78.40  ของ
ภาพรวมตามเป้าหมายผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
ในมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 
และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการ

/  แบบสอบถาม 
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คำนวณ และนำความรู้ไป
ขับเคลื่อนให้กับครูผู้สอนมีความ
พร้อม และจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคำนวณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก 
 

 
 
 
 
 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศกึษานำ
ความรู้ไปขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
 

สรุปผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดร้อยละ 78.20 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษานำความรู้
ไปขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  

 / แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศกึษา 
มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ 
 

สรุปผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดร้อยละ 85.00  ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึง
พอใจในการส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณ 

 

 / แบบสอบถาม 
 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,350 4,350  
ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 14,500 14,500  
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ค่าตอบแทนวิทยากร 800 600  
ค่าวัสดุ 3,500 3,500  

รวม 23,150 22,950  
คงเหลือ 200  

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

- - 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 …………………………………………………………-…………………………………………………………………… 
     13.2 .................................................................-............................................................................. 
      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
     14.1 แนวคิดท่ีทันสมัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค 4.0 และการจัดการเรียนการสอนใน 
                 โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
     14.2 การจัดอบรมควรใช้เวลาให้มากขึ้น 
 14.3 ควรเพิ่มเวลาในการอบรม โดยให้มีการอภิปรายระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 14.4 ควรอบรมคุณครูให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนไปพร้อมกัน 
 14.5 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 14.6 อยากให้จัดให้ความรู้กับครูผู้เกี่ยวข้องทุกท่านโดยวิทยากรที่มีความรู้ เช่น อาจารยเ์อกรินทร์ สี่มหาศาล 
 14.7 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง 
 14.8 ควรเพิ่มเวลาออกไปอีก และโสตทัศนวัสดุน่าจะพร้อมกว่านี้ 
 14.9 อยากให้จัดทำหลักสูตรวิทยาการคำนวณของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
 14.10 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่พร้อม ทำให้เสียเวลาในการจัดเตรียม 
 14.11 อยากให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนวิทยาการคำนวณโดยให้ครูได้ทดลองปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง 
 14.12 การเตรียมสื่อเทคโนโลยีของราชการที่ขาดความพร้อม 
 14.13 นำสื่อจริงในการอบรม 
 14.14 เป็นความรู้และแผนการจัดการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความพร้อมในศตวรรษท่ี 21 ได้ 
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15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
 
 
                                                  ภาพประกอบการดำเนินงาน                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                ลงชื่อ  กมลรัตน์ เกลี้ยงรัตน์       ผู้รายงาน 
                ลงชื่อ  บุญชาติ  เนียมชู            ผู้อำนวยการกลุ่ม 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ   การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                      ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
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   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
                       เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
                       ในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายธเนศพล  เจริญสขุ             ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    5.2 นางบุญชาติ  เนียมชู                นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
    5.3 นางสาวกมลรัตน์  เกลี้ยงรัตน์     นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
    5.4 นางนันทกัญ  หนูพุทธ              เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

6. งบประมาณ  จำนวน  3,250  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  1  กิจกรรม   
   กิจกรรม   ปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ 
                 ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มี 
                 คุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
                      - ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการปฐมนิเทศตำแหน่งครูผู้ช่วย 
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                      - วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                      - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ วินัย และการรักษาวินัย  
                      - ระเบียบการเงินและพัสดุ 
                      - จัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 
                      - สรุป/อภปิราย/ซักถามปัญหา 
                  งบประมาณ  3,250  บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      
การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
    จำนวน  25  คน 

1.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
จำนวน 17 คน 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
จำนวน  8  คน 

25 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 

1 วัน 

3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ 
สพป.ตรัง เขต 1 

ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ 
สพป.ตรัง เขต 1 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บรรจุใหม่ จำนวน 17 คน ร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศ 

√  แบบทดสอบก่อน 
การอบรม และ
หลังการอบรม 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
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(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

2) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม่ มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กร ระเบียบ สวัสดิการ 
สิทธิประโยชน์ และความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ระดับดี 

√  แบบทดสอบก่อน 
การอบรมและหลัง
การอบรม 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ช ัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
 

1. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความประพฤติและการ
ปฏิบัติของวิชาชีพครู 
2. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
3. ร้อยละ 100 มีความรู้เรื่องสิทธิ
ประโยชน์และความก้าวหน้าของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 
 
 

1.ผลการประเมินการฝึกอบรม  
จากแบบทดสอบก่อนการอบรม
และหลังการอบรม จำนวน 10 
ข้อ 10 คะแนน ผลคะแนนการ
ทดสอบก่อนอบรม และหลังการ
อบรม ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ บรรจุใหม่ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง    
เขต 1 จำนวน 17 คน พบว่าผู้
เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบ 
มีคะแนนมากกว่าก่อนอบรม     
จำนวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ  
88.23  ผู้เข้ารับการอบรมทำ
แบบทดสอบมีคะแนนเท่ากับก่อน
อบรม  จำนวน  1  คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.88  และผู้เข้ารับการ
อบรมทำแบบทดสอบมีคะแนน

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบก่อน
การอบรม และหลัง
การอบรม 



65 
 

 

 
 

น้อยกว่าก่อนอบรมจำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.88 จากผล
คะแนนการสอบของผู้เข้ารับการ
อบรม จะเห็นได้ว่าผู้เข้าสอบมีผล
คะแนนหลังการอบรม สูงกว่า  

 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ช ัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
 

 
 
 
 
 

ก่อนอบรมจำนวน 1  คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.88 และผู้เข้ารับการ
อบรมทำแบบทดสอบมีคะแนน
น้อยกว่าก่อนอบรมจำนวน 1 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 5.88 จากผล
คะแนนการสอบของผู้เข้ารับการ
อบรม จะเห็นได้ว่าผู้เข้าสอบมีผล
คะแนนหลังการอบรม สูงกว่า
ก่อนเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก 
และคะแนนสอบหลังการอบรม
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจ 
เนื่องมาจากการได้รับความรู้จาก
การอบรมในครั้งนี้ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบรรจุใหม่ รับรู้
นโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบ  
วินัย โอกาสความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ และวัฒนธรรมองค์กร   
มีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับ
หน่วยงานที่สังกัด และสร้าง
สัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอัน
จะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 แบบทดสอบก่อน
การอบรม และหลัง
การอบรม 
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กร ระเบียบ 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระดับดี 
 

 
 

 

 

 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 3,250 3,250  
รวม 3,250 3,250  

คงเหลือ -  

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
-ไม่มี-                                - 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
            - ไม่มี 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ***) 
      - ระยะเวลาการจัดกิจกรรมน้อยไป 

15. เอกสารประกอบ 
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     ( √ )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  

     ( √ )    อื่น ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
ภาพประกอบการดำเนินงาน 

 
 
 

       
      
 
 
            
 
                                          (ลงชื่อ)   นางบุญชาติ  เนียมชู           ผู้รายงาน  

      (ลงชื่อ)  นายธเนศพล เจริญสุข         ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลัง การปฐมนิเทศตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โครงการ การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพมีความพร้อม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ 
ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562  

ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ลำดับ ชื่อ  นามสกุล  โรงเรียน 
คะแนน 

ก่อน หลัง 

1. นางสาวทิพย์วรรณ ไชยจักร บ้านทุ่งยาว 8 10 

2.  นางสาวจิรดา วิริยกิจไพศาล บ้านหนองไทร 8 10 

3.  นางสาวสวิตตา อ้ันทอง เพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ 9 10 

4.  นางสาวภัททราพร บุญชู บ้านย่านตาขาว  10 

5.  นางสาวเจสิตา ฤทธิสุนทร ทุ่งไทรทอง 7 10 

6.  นางสาวขนิษฐา เพชรเล็ก บ้านแหลมสอม 6 10 
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7.  นางสาวอัฉราพร สะราคำ บ้านทุ่งปาหนัน 4 7 

8.  นางสาวสุรีรัตน์ เหล่าสิทธิรักษ์ วัดศรีสุวรรณาราม  10 

9.  นางสาวเรวดี เยาว์ธง บ้านลำพิกุล 5 8 

10.  นางสาวภานรินทร์ วัฒนกุล บ้านควนอินทนินงาม 9 7 

11.  นางสาวผกากรอง ด้วงสุข เพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ 5 10 

12.  นางสาวชนิตา ชีววิทย์สกุล บ้านโพรงจระเข้  10 

13.  นางสาวจุฑารัตน์ ช่วยเรือง วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 8 10 

14.  นางสาวสุวนนท์ เอ้ียวถึ้ง บ้านลำปลอกเหนือ 8 10 

15.  นางสาวสุพรรณี ลุ้งใหญ่ วัดนางประหลาด 8 10 

16. นางสาวหทัยชนก รองเดช บ้านโคกทราย 7 10 

17. นางสาววิภาว ี ตรีรัตนพันธ์ วัดแจ้ง 7 10 
 

                                                      (ลงชื่อ)    บญุชาติ  เนียมชู 

          (นางบุญชาติ   เนียมชู) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่มโรงเรียน  (2 กลุ่มร.ร.) 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
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   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนโยบายและแผน 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    3.1 นายระนิต  ณ  พัทลุง 
    3.2 นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์ 
    3.3 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ 
 

6. งบประมาณ  จำนวน  20,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
       จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ ..................................................................................................................... .......  
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะทำงาน                งบประมาณ        -         บาท 
    กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ          งบประมาณ     19,990  บาท 
    กิจกรรมที่ 2  สรุป รายงานผล                    งบประมาณ       -          บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน ผลการดำเนินงานจริง 
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(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 163 คน 163 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม กลุ่มโรงเรียนละ 1 วัน กลุ่มโรงเรียนละ 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ร.ร.วัดนานอน/สพป.ตรัง เขต 1 ร.ร.วัดนานอน/สพป.ตรัง เขต 1 

 
  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ประชุมคณะทำงาน ฯ -คณะทำงานทุกคน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน
โครงการ ให้สำเร็จ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

  -การสังเกต 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาก้าวสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

-ครู และบุคลากรทุกคนที่เข้ารับ
การอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอน และ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  -แบบประเมิน 

 
 
 
 
 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้ประชุม 
มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะใน
การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษ
ที่ 21                   
               

 - ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน มี
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก 

  -แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม 
นำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 
 
 

 - ผู้เข้าประชุมทุกคน นำ
ความรู้ความเข้าใจและทักษะที่
ได้รับจากการอบรม ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  -แบบประเมิน 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

- สพฐ. 20,000 20,000  

    
รวม 20,000 20,000  

คงเหลือ -  
 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 ……………………………………………………-………………………………………………………………………… 



72 
 

 

     13.2 ...........................................................-...................................................................................   
 
 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
       - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

 
ลงชื่อ     อรพินทร์  วิภูษณะภัทร์            ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     อุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์                ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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                                  รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 

 

            รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)            รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ช่ือโครงการ  นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่  (จำนวน 34 ราย) 

2. กลยุทธ์ สพป.  
  กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

      กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                          ในการแข่งขัน 
     กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
                          มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                          ทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการ 
                          บริหาร 
3.  สนองจุดเน้น สพป.  
       จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ 
       จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
       จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ 
       จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

๔.  กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ตรัง เขต 1 

๕.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์     รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
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     5.2 นายธเนศพล   เจริญสุข        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 1 
     5.3 นางศรีรัตน์    อนุรักษ์          นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  

6. งบประมาณ  จำนวน  18,720 บาท (งบเร่งด่วนสพป.ตรัง เขต 1) 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ...............................................................................................................  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน 1 กิจกรรม             
    กิจกรรมที่ 1  คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ณ สถานศึกษา 
                      จำนวน 1 ครั้ง (34 ราย) ดังนี้ 
                      ครั้งที่ 1 คณะกรรมการฯ จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 3 วัน งบประมาณ  8,504.- บาท     
     กิจกรรมที่ 2  คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ณ สถานศึกษา   
                      จำนวน 1 ครั้ง (34 ราย) ดังนี้ 
                       ครั้งที่ 2 คณะกรรมการฯ จำนวน 4 ชุดๆ ละ 3 คนๆ ละ 3 วัน งบประมาณ 10,399.-บาท     
                       รวมงบประมาณ  18,903.-  บาท     

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ 

            การดำเนินการ           เป้าหมายตามแผน        ผลการดำเนินงานจริง 

   เป้าหมายการดำเนินงาน   

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการ
ปฏิบัติงานฯ จำนวน 4 คณะ 
รวม 12 คน ออกนิเทศติดตาม 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 
34 ราย  ครั้งที่ 2 

                  34   คน 

2) ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม 

 มกราคม  2563 วันที่ 11 -27 กุมภาพันธ์2563 

3) สถานที่จัดกิจกรรม สถานศึกษาท่ีมีผู้อำนวยการ
สถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
จำนวน 34 ราย 

สถานศึกษาท่ีมีผู้อำนวยการ
สถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
จำนวน 34 ราย 

9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 

ผลการดำเนินงาน 
  ความสำเร็จ     

วิธีการประเมิน 
บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ผู้นำในการปฏิรูปการศึกษาและ
นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

  /  - ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 
 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

 

ผลการดำเนินงาน 

  ความสำเร็จ  

วิธีการประเมิน บรรลุ  ไม่
บรรลุ 

ร้อยละ 100  ของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ไปสู่การปฏิบัต ิได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

ร้อยละ 100 ของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม่ทุกคน สามารถ
ปฏิบัติงานตามระเบียบกฏหมาย
และเป็นผู้นำในการปฏิรูป
การศึกษา และนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจากการที่
โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้น  

  /  - ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

      แหล่งงบประมาณ     งบประมาณที่ได้รับ 
            (บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
        (บาท) 

        หมายเหตุ      

งบบริหารจัดการสพป.
ตรัง เขต 1 

18,720.- 18,,903.- โครงการนี้ได้ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว 

              รวม 18,720.- 18,,903.-  
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          คงเหลือ                                183.-  

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ  

                 ปัญหาและอุปสรรค   แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

                          -                              - 

13 แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน   
     -ไม่มี 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
      - สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดำเนินงานดังกล่าว  
 

                                                                ลงชือ่  นางศรีรัตน์  อนุรักษ์      ผู้รายงาน 

                                                                ลงชือ่  นายธเนศพล  เจริญสุข   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 

 
                                  รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 

 

            รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)     รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)            รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ช่ือโครงการ  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 

2. กลยุทธ์ สพป.  
  กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

      กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                          ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
                          มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
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                          ทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการ 
                          บริหาร 
3.  สนองจุดเน้น สพป.  
       จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ 
       จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
       จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ 
       จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4.  กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ตรัง เขต 1 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์     รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
     5.2 นายธเนศพล   เจริญสุข         ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 1 
     5.3 นางศรีรัตน์    อนุรักษ์           นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  

6. งบประมาณ  จำนวน  25,045.- บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ...............................................................................................................  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................... ............. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ) จำนวน 1  กิจกรรม             
    กิจกรรมที่ 1  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 7 ชุด 
                      ชุดละ 3 คน ๆ ละ 3 วัน  ออกประเมินสัมฤทธิผลฯ ณ สถานศึกษา (34 ราย)  จำนวน 1 ครั้ง  
                      เป็นครั้งที่ 2 ของรุ่นที่ 1   
                     งบประมาณ  12,455.-  บาท           

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ 
            การดำเนินการ           เป้าหมายตามแผน        ผลการดำเนินงานจริง 

   เป้าหมายการดำเนินงาน   
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ                  34  คน                   34   คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม 2563 
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3) สถานที่จัดกิจกรรม สถานศึกษาท่ีมีผู้อำนวยการ
สถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
จำนวน 34 โรงเรียน 

สถานศึกษาท่ีมีผู้อำนวยการ
สถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
จำนวน 34 โรงเรียน 

9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

   เป้าหมายเชิงคุณภาพ   ผลการดำเนินงาน 
 ความสำเร็จ 

    วีธีการประเมิน 
บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลพร้อมทั้งเป็นผู้นำ
ในการปฏิรูปการศึกษา และนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้ 

  /   แบบประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ที่สพฐ.
กำหนด 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด 

             ตัวชี้วัดที่กำหนด          ผลการดำเนนิงาน 
  ความสำเร็จ 

    วีธีการประเมิน บรรลุ  ไม่
บรรลุ 

ร้อยละ 100  ของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ และกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ไปสู่การปฏิบัต ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 

ร้อยละ 100 ของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม่ทุกคน สามารถ
ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่
การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ซึ่งมีผลการ
ประเมินฯ ผ่านทุกคน 

  /  - แบบประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ที่ สพฐ.
กำหนด 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

      แหล่งงบประมาณ     งบประมาณที่ได้รับ 
            (บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
        (บาท) 

        หมายเหตุ      
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งบบริหารจัดการสพป.
ตรัง เขต 1 

           25,045.-       12,455.- โครงการนี้ได้ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว 

              รวม            25,045.-      12,455.-  
          คงเหลือ                       12,590.-  

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ  

                 ปัญหาและอุปสรรค   แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 

                          -                              - 

13 แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน  
                   -  

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
      - สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดำเนินงานดังกล่าว 

15. เอกสารประกอบ 
     ( / ) ผลคะแนนสรุปผลจากการประเมิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 34 ราย 
                   
           รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 2 (1 กันยายน 2562-1 มีนาคม 2563 ระยะเวลา 6 เดือน)  จำนวน  34  ราย 

 

ที ่ ชื่อ- สกุล โรงเรียน เลขที่ตำแหน่ง ผลการประเมิน 
1. นางนิตยา         ฉิมเรือง บ้านหนองยายแม็ม 2346 ผ่าน ( 87.67%) 
2. นางยุพา          ตั้งสถิตพร บ้านหัวควน 2501 ผ่าน (88%) 
3 นายกิตติ          บุญศรี ทุ่งไทรทอง 2540 ผ่าน (86.33%) 
4 นางสาวพันธ์สุรีย์    จิตรหลัง บ้านหนองโต๊ะ 2454 ผ่าน (85%) 
5 นางชาลี          เทศนอก บ้านท่าคลอง 2533 ผ่าน (87%) 
6 นายพิทยา       หวานขัน บ้านเขาหลัก 611 ผ่าน (86%) 
7 นายจักรพงษ์   ทองประดับ วัดน้ำผุด 565 ผ่าน (83.67%) 
8 นายรัตพล      มุสิกพันธ์ บ้านหนองเรี้ย 633 ผ่าน (85%) 
9 นายอภิชาติ     อนุตรพัฒน์ บ้านห้วยไทร 676 ผ่าน (86%) 
10 นางสาวเพียงตะวัน  วิคบำเพิง บ้านควนสระแก้ว 924 ผ่าน (86%) 
11 นางสุพัตรา     เพิ่มเพ็ชร์ บ้านบกหัก 2705 ผ่าน (86.33%) 
12 นางอมรา       เพทาย หาดสำราญ 2659 ผ่าน (83%) 
13 นายวิชาติ      เดิมหลิ่ม บ้านทุ่งกอ 2721 ผ่าน (90%) 
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14 นางสาวอนงค์นาฏ  มีสัตย์ วัดปากปรน 2696 ผ่าน (84.66%) 
 

ที ่ ชื่อ- สกุล โรงเรียน เลขที่ตำแหน่ง ผลการประเมิน 
15 นายเดชพล     ชูสังข์ บ้านหินคอกควาย 2493 ผ่าน ( 84%) 
16 นายอภินันท์    พรหมปลัด บ้านเขาไม้แก้ว 3244 ผ่าน (88%) 
17 นายศุภพงค์    คงอ่อนศรี บ้านควนอินทนินงาม 3418 ผ่าน (90%%) 
18 นายกริชานันท์    ลันดา บ้านควนเคี่ยม 3255 ผ่าน (85%) 
19 นางสาวนลินทิพย์ พรหมสังข์ บ้านยูงงาม 3025 ผ่าน (84%) 
20 นายสุวิทารณ์     ธำรงวิศว บ้านทุ่งนา (ย่านตาขาว) 3221 ผ่าน (86%) 
21 นางพนารัตน์     มิ่งมาก วัดควนวิไล 2362 ผ่าน (88.33%) 
22 นายสมเกียรติ    ลีสุรพงศ์ บ้านควนไม้ดำ 209 ผ่าน (85%) 
23 ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์  พรมยศ บ้านหาดเลา 2606 ผ่าน (84.67%) 
24 นางสาวกิตติมา  มุ่งวัฒนา บ้านท่าข้าม 2232 ผ่าน (87.67%) 
25 นายเลอศักดิ์      ล่ำล่อง ทุ่งรวงทอง 2263 ผ่าน (86%) 
26 นายวีระยุทธิ์      รักษาศรี บ้านหนองชุมแสง 3198 ผ่าน (87.67%) 
27 นายอาริยะ        ดำช่วย บ้านหนองชวด 3452 ผ่าน (90%)) 
28 นางสาวศริิภรณ์   เพชรแก้ว บ้านทอนพลา 3066 ผ่าน (84.33%) 
29 นางสาวอรอุมา    ชูสุวรรณ์ วัดชลวาปีวิหาร 3154 ผ่าน (85.66%) 
30 นายบรรจบ        จิตรหลัง บ้านนาทุ่ง 2649 ผ่าน (90%) 
31 นางสาวกาญจนา  คงเลิศ บ้านทอนหาน 2285 ผ่าน (90%) 
32 นางพรพนา         สมัยรัฐ บ้านหยงสตาร์ 2248 ผ่าน (94%) 

33 นายเสรี             ย่องจีน บ้านคลองลำปริง 798 ผ่าน (89%) 
34 นายเสริมศักดิ์     รักใหม่ บ้านกลางนา 879 ผ่าน (88%) 

 
 

 ลงชื่อ  นางศรีรัตน์  อนุรักษ์      ผู้รายงาน 

                                                                ลงชือ่  นายธเนศพล  เจริญสุข   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
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                                  รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 

 

            รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ช่ือโครงการ  นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ( จำนวน 34 ราย) 

2. กลยุทธ์ สพป.  
  กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

      กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                          ในการแข่งขัน 
     กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
                          มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                          ทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการ 
                          บริหาร 
3.  สนองจุดเน้น สพป.  
       จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ 
       จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
       จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ 
       จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4.  กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ตรัง เขต 1 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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     5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์    รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
     5.2 นายธเนศพล   เจริญสุข        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 1 
     5.3 นางศรีรัตน์    อนุรักษ์          นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  

6. งบประมาณ  จำนวน  17,790.- บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ...............................................................................................................  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน 1 กิจกรรม             
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่, คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง และคณะกรรมการ  
                      ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 
                               การปรับปรงุหลักสูตรการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบใหม่ ตลอดจนชี้แจงกรอบการ 
                      ประเมินและปฏิทินการประเมิน 
                     งบประมาณ  4,712.-  บาท                      

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ 

            การดำเนินการ           เป้าหมายตามแผน        ผลการดำเนินงานจริง 

   เป้าหมายการดำเนินงาน   

 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการ
ปฏิบัติงานฯ จำนวน 2 คณะ 
รวม 6 คน ออกนิเทศติดตาม 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 
6 ราย  ครั้งที่ 1 

18  คน 

  2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  มีนาคม  2563   วันที่  11 มีนาคม 2563 

  3) สถานที่จัดกิจกรรม สถานศึกษาท่ีมีผู้อำนวยการ
สถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
จำนวน 6 ราย 

ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 

9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  
    ความสำเร็จ     
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน บรรลุ  ไม่
บรรลุ 

วิธีการประเมิน 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยปฏิบัติงาน
ตามระเบียบและกฏหมายที่
เกี่ยวข้องได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

  /  - ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

 

 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 
 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

 

ผลการดำเนินงาน 

  ความสำเร็จ  

วิธีการประเมิน บรรลุ  ไม่
บรรลุ 

ร้อยละ 100  ของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ไปสู่การปฏิบัต ิได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ติดตาม นิเทศฯ 

 

ร้อยละ 100 ของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม่ทุกคน สามารถ
ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ และมี
ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
คณะกรรมการได้ชี้แจงให้ทราบ 
ในเบื้องต้น 

  /  - ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

      แหล่งงบประมาณ     งบประมาณที่ได้รับ 
            (บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
        (บาท) 

        หมายเหตุ      
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งบบริหารจัดการสพป.
ตรัง เขต 1 

        17,790.-       4,712.- ครั้งที่ 1/63 ยกยอดไป
ครั้งที่ 2 =13,078.- 

              รวม         17,790.-      4,712.-  
          คงเหลือ                                13,078  

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ  

                 ปัญหาและอุปสรรค   แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

                          -                              - 

13 แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน   
     …………………-……………………………………………………………… 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
      - สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดำเนินงานดังกล่าว  
 

                                                             ลงชื่อ  นางศรีรัตน์  อนุรักษ์      ผู้รายงาน 

                                                             ลงชื่อ  นายธเนศพล  เจริญสุข   ผู้อำนวยการกลุ่ม 

 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์กรคุณภาพ     

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
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       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอำนวยการ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    1.นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ 

2.นายเกษม มากชู 

3.นางสาวศศิธร  แก้วดำ 

4.นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข 

6. งบประมาณ  จำนวน  248,900  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  2  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ระบุ ประชุมบุคลากรภายในสำนักงาน จำนวน 70 คน 
                     งบประมาณ  11,700  บาท 

    กิจกรรมที่ 2  ระบุ ศึกษาดูงาน   งบประมาณ  237,000  บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน ผลการดำเนินงานจริง 
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(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน 50 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม กรกฎาคม-กันยายน 2563 19-23 สิงหาคม 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1   

ตรัง-เพชรบุรี-กทม-สมุทรปราการ 
สพป.ตรัง เขต 1   

ตรัง-เพชรบุรี-กทม-สมุทรปราการ 

9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ประชุมให้ความรู้ การจัดการ
ความรู้ KM เพ่ือพัฒนางานภายใน
กลุ่ม บุคลากรในสังกัดทุกคน 

บุคลากรในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
มีความรู้ในการพัฒนางานภายใน
กลุ่มงาน 

✓  แบบสรุปงานใน
การประชุม ฯ    
แต่ละกลุ่มงาน 

2) บุลากรในสังกัด สพป.ตรัง     
เขต 1 ศึกษางาน ที่ สพป.เพชรบุรี 
เขต 1 และศึกษาดูงาน โครงการ
ลูกพระดาบสตามแนวทาง
พระราชดำริ รัชกาลที่ 9      
จังหวัดสมุทรปราการ 

บุคลากรในสังกัดสามารถ นำผล
จากการจัดการความรู ้มาพัฒนา
กลุ่มงานและองค์กรให้เป็นองค์กร
คุณภาพ 

✓  แบบสรุปจาก
การศึกษาดูงาน 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด
เข้าประชุมและศึกษาดูงานได้รับ
ความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติและ
พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ 
สามรถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานภายในกลุ่ม เพื่อ
องค์กรคุณภาพ  

✓  แบบสอบถาม 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 
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(บาท) (บาท) หมายเหตุ 
    
งบบริหารจัดการสำนักงาน 248,900 248,900  
    
    

รวม 248,900 248,900  
คงเหลือ -  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      -ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 facebook สพป.ตรัง เขต 1  www.trang1.com แนวทางในการพัฒนางานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    14.1 ……………………………………-…………………………………………………………………………………………. 
    14.2 ..........................................-....................................................................................................  

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     (✓)   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.trang1.com/
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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ลงชื่อ นางสาวศศิธร แก้วดำ   ผู้รายงาน 
ลงชื่อ นายเกษม มากชู    ผู้อำนวยการกลุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           กลยุทธ์ที่ 4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   
                            มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา      
                      

จำนวน  1  โครงการ 
(งบประมาณ  7,000  บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 

 
 
 

 

 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ   การดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
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    5.1 นายระนิต  ณ พัทลุง          รองผอ.สพป. ตรัง เขต ๑ 

    5.2 นางยุพดี  คลาดนาน          ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    5.3 นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ     

6. งบประมาณ  จำนวน  7,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 
 
 
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  3 กิจกรรม   

    กิจกรรมที่ 1.1  ประชุมคณะกรรมการ/ผู้จัดการศึกษา/ผู้ที่เกี่ยวข้อง      งบประมาณ   1,300   บาท 

    กิจกรรมที่ 1.2  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของครอบครัว งบประมาณ  5,400   บาท 

    กิจกรรมที่ 1.3  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปผล                       งบประมาณ     300   บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ -กรรมการตามคำสั่งที่ 38/2563  

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
จำนวน 15 คน 
-กรรมการตามคำสั่งที่ 48/2563  
ลงวันที่  12 มีนาคม  2563 
จำนวน 22 คน 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกเป็น   
2 ชุด 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 และบ้านเรียนที่

เข้าร่วมโครงการฯ 
 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา 
สามารถดำเนินการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ได้อย่างมีคุณภาพ          
เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนา
ผู้เรียน  ได้ผลผลิตผู้เรียนที่มี
คุณภาพถึงขีดสุดของศักยภาพ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล                 

ผลการดำเนินงานของบ้านเรียน        
ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
ประเมินครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา 
จำนวน  7  ครอบครัว จำนวน
ผู้เรียน 8 ราย 
 

  ติดตามผลการ
ดำเนินงานของ
ครอบครัว/
ผู้จัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ร้อยละ 100 ของบ้านเรียนเข้าร่วม
โครงการการดำเนินงานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

บ้านเรียนเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 7 ครอบครัว จำนวน
ผู้เรียน 8 ราย โดยได้ลงพ้ืนที่
เชิงประจักษ์ประเมินผู้เรียน 
 

  ประเมิน /ลงพ้ืนที่
เชิงประจักษ์ 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการ สพป.ตรัง เขต 1 7,000    3,415  
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รวม 7,000   3,415  
คงเหลือ      3,585  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

- - 
 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       - ไม่มี 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
       - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ  นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์  ผู้รายงาน 

                                          ลงชื่อ  นางยุพดี  คลาดนาน         ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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           กลยุทธ์ที่ 5   จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

จำนวน  2  โครงการ 
(งบประมาณ   50,845  บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  บริหารจัดการขยะ สพป.ตรัง เขต 1 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มอำนวยการ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นางจุรีรัตน์   คีรีรัตน์   รองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
    5.2 นายเกษม  มากชู       ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
    5.3 นางยุภาศรี  รักไทย    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 

6. งบประมาณ  จำนวน  20,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ............................................................................ ....... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  
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7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  1   กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ  
                     งบประมาณ  20,000 บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      
การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 69 คน 69 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี   

สพป.ตรัง เขต 1 
ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี   

 สพป.ตรัง เขต 1 
  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) บุคลากรจำนวน 69 คน มี
ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ 
วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใชใ้หม่ 

บุคลากรทุกคนได้รับความรู้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด
ขยะ และรู้วิธีการในการคัดแยก
ขยะ และการนำขยะที่ใช้แล้วมารี
ไซเคิลใช้ใหม่ได้ ซึ่งเป็นการลด
ภาวะโลกร้อน 

  ประเมินผล 

2) บุคลากรทุกคนในสำนักงาน ลด
การใช้พลาสติก โฟม และส่งเสริม 
หรือแนะนำร้านค้าที่เข้ามาร่วมใน
การจัดประชุมสัมมนาร่วม
มาตรการดังกล่าว 

ปริมาณขยะในสำนักงาน ลดลง 
ร้อยละ 20 
 

  ตรวจสอบ 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ร้อยละ 100 ของบุคลากรมี
ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ 

1) บุคลากรทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
จัดการขยะ 

  ประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

2) ร้อยละของการจัดซื้อวัสดุ 
(กระดาษ) ลดลงร้อยละ 5 

2) สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
สามารถลดการจัดซื้อวัสดุ 
(กระดาษ) ได้ตามที่กำหนด 

  ตรวจสอบ 

3) ปริมาณของขยะชนิดพลาสติก/
โฟม ในรอบ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 
20 

3) หลังจากบุคลากรได้รับการ
อบรมเรื่องการบริหารจัดการ
ขยะแล้ว ปริมาณขยะพลาสติก
และโฟมในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาลดลง  (ยังไม่ครบ   
6 เดือน) 

  ตรวจสอบ 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการ สพป.ตรัง เขต 1 20,000 20,000  
รวม 20,000 20,000  

คงเหลือ                    -   

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

ไม่มี ไม่มี 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       -      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
       - 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

             รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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           ลงชื่อ  นางยุภาศรี  รักไทย  ผู้รายงาน 

              ลงชื่อ  นายเกษม  มากชู    ผู้อำนวยการกลุ่ม 

 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ   เศรษฐกิจพอเพียง สพป.ตรัง เขต 1 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอำนวยการ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    3.1 นางจุรีรัตน์   คีรีรัตน์                       3.2 นายเกษม  มากชู 
    3.3 นางยุภาศรี  รักไทย                        3.4 นายบญุมา  ฉิมพลี 
    3.5 นายวิมล  ตราช ู

6. งบประมาณ  จำนวน  30,845    บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ................. 
 
.  

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)   จำนวน  1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดสวนหย่อม  
                     กิจกรรมการออม  สวัสดิการ สพป.ตรัง เขต 1 
                     งบประมาณ  13,260  บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      
การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
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1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ               69 คน                  69 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม   กุมภาพันธ์  -   มีนาคม  2563 มีนาคม  2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ จนเกิดอุปนิสัย
พอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวัน 

บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความ
เข้าใจและนำความรู้ในหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน  และเผยแพร่ให้
สมาชิกในครอบครัวนำไปปฏิบัติ
ต่อไป 

  สังเกต    
สอบถาม 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
เน้นวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 

บุคลากรในสังกัดร้อยละ 100  
นำความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับจาก
การประชุมไปปฏิบัติทั้งใน
สำนักงานและที่บ้าน ขยายผล
ไปในชุมชนและหมู่บ้าน 

 

  สังเกต 
สอบถาม 

 

 
 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

 
หมายเหตุ 
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(บาท) (บาท) 
งบบริหารจัดการ สพป.ตรัง เขต 1 30,845 13,260  
    

รวม          30,845       13,260  
คงเหลือ 17,585  

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

-ไม่มี -ไม่มี 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       - ไม่มี      

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ไม่มี  

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
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รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       ลงชื่อ   นายเกษม  มากชู     ผู้รายงาน/ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
                         และใช้เทคโนโลยีดิจติัลในการบริหาร 
 
 

จำนวน  16  โครงการ 
(งบประมาณ  433,560  บาท) 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                       รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)              รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
             รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)            รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  ประชุมจัดตั้ง จัดสรร ติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนโยบายและแผน 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
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    5.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์      รองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
    5.2  นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์         ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
    5.3  นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 
    5.4  นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ 

6. งบประมาณ  จำนวน    20,350 บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  3,030  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบลงทุน  สิ่งก่อสร้างใหม่และ 
                      อาคารชำรุดทรุดโทรม 
                     งบประมาณ   1,560   บาท 
    กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะกรรมการ จัดตั้ง  งบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 
                     ปีงบประมาณ 2564 
                     งบประมาณ    450   บาท 
    กิจกรรมที่ 3  ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ  สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 งบประมาณ  1,020  บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      
การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่  1 

  

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.1 รอง ผอ.สพป. 
1.2 ผอ.กลุ่ม  
1.3 คณะทำงาน 

 
1 คน 
3 คน 
2 คน 

 
                    1 คน 
                     3 คน 
                     2 คน                    

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 
วันที่ 3  ธันวาคม 2562 

3) สถานที่จัดกิจกรรม วัดแจ้ง,มิตรภาพที่ 31”วัดทุ่งหวัง”, 
วัดศรีสุวรรณาราม,บ้านคลองเต็ง,วัดขุนสิทธิ์,
บ้านห้วยไทร,เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์,  

วัดแจ้ง,มิตรภาพที่ 31”วัดทุ่งหวงั”, 
วัดศรีสุวรรณาราม,บ้านคลองเต็ง, 
วัดขุนสิทธิ์,บ้านห้วยไทร,       
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บ้านหนองไทร,วัดธรรมาราม,วัดควนสีนวล,
บ้านห้วยลึก,บ้านเกาะปุด,บ้านควนอินทนินงาม, 
วัดชลวาปีวิหาร,บ้านทอนพลา, บ้านโคกทราย,
บ้านโพรงจระเข้,บ้านปะเหลียน,บ้านควนยาง,
บ้านหาดเลา,บ้านควนไม้ดำ,บ้านทอนหาน,
บ้านบกหัก,บ้านตะเสะ,วัดปากปรน,บ้านนาโตง 

เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์,   
บ้านหนองไทร, วัดธรรมาราม, 
วัดควนสีนวล, บ้านหว้ยลึก, 
บ้านเกาะปุด,บ้านควนอินทนินงาม,
บ้านโคกทราย, บ้านโพรงจระเข้,
บ้านควนยาง,บ้านหาดเลา 

เป้าหมายการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่  2 

  

1) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 
1.1  ผอ.สพป. 
1.2  รอง ผอ.สพป. 
1.3  ผอ.กลุ่ม  

     1.4 ประธานกลุ่มโรงเรียน 
     1.5 ผู้บริหารโรงเรียน 
     1.6คณะทำงาน 

 
1 คน 
3 คน 
3 คน 
3 คน 
1 คน 
3 คน 

 
                    1  คน 
                     3  คน 
                     3  คน 
                     3  คน 
                     1  คน 
                     3  คน 

 
เป้าหมายการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่  2 

เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 16  ธันวาคม 2562    วันที่ 16  ธันวาคม 2562 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ  

สพป.ตรัง เขต 1 
ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ  
สพป.ตรัง เขต 1 

เป้าหมายการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่  3 

  

ครั้งที่ 1 
1) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 

1.1  ผอ.สพป. 
1.2  รอง ผอ.สพป. 

    1.3 ผอ.กลุ่ม  
    1.4 คณะทำงาน 

 
1 คน 
3 คน 
10 คน 
3 คน 

 
1 คน 
3 คน 
10 คน 
3 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 31 ตุลาคม  2562    วันที่ 31 ตุลาคม  2562 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ      

สพป.ตรัง เขต 1 
ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ       
สพป.ตรัง เขต 1 

ครั้งที่ 2 
1) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 

1.1 ผอ.สพป. 

 
1 คน 
3 คน 

 
1 คน 
3 คน 
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1.2  รอง ผอ.สพป. 
          1.3 ผอ.กลุ่ม  
          1.4 คณะทำงาน 

10 คน 
3 คน 

10 คน 
3 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 31 มกราคม  2563    วันที่ 31 มกราคม  2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.

ตรัง เขต 1 
ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง  
เขต 1 

 
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ระบบการจัดตั้งงบประมาณ 
ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันตาม
กำหนดเวลา 

คณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ได้พิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง  ของ
โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียน
คุณภาพ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส  

  ประเมิน 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
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 และเสนอขอตั้งงบประมาณ    
ของ สพป.ตรัง เขต 1 ไป สพฐ.
เสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ ทันตาม
กำหนดเวลา  ดังนี้ 
โรงเรียนทั่วไป 
1.รายการครุภัณฑ์  โรงเรียน  
จำนวน 3,132,820  บาท 
2.ก่อสร้าง/ซ่อมแซม  จำนวน
17,647,300 บาท 
3.ครุภัณฑ์สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
จำนวน499,630 บาท 
โรงเรียนคุณภาพ 
1.รายการครุภัณฑ์  โรงเรียน   
จำนวน 14,675,320  บาท 
2.ก่อสร้าง/ซ่อมแซม         
จำนวน 59,999,200  บาท 

  ประเมิน 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ระบบการจัดตั้งงบประมาณถูกต้อง 
สมบูรณ์ ทันตามกำหนดเวลา 

บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด   
ได้เสนอขอตั้งงบประมาณ       
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ถูกต้อง สมบูรณ์
ทันตามกำหนดเวลา  

 

  ตรวจสอบระบบ
รายงาน        
ทางเว็บไซต์ 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการของ สพป.ตรัง เขต 1 20,350 3,030  
    

รวม 20,350 3,030  
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คงเหลือ 17,320  
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
โรงเรียนจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบ 2564        
ไม่ถูกต้อง ตามรูปแบบที่กำหนด 

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้รับผิดชอบการจัดทำคำ
ขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ของโรงเรียน  

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       - ไม่มี 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)  
  

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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                                                                                                                ลงชื่อ  นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง  ผู้รายงาน 
                                                           ลงชื่อ  นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์       ผู้อำนวยการกลุ่ม   

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                      รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
             รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ ประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
                    การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                       ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
                      ในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอำนวยการ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
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    5.1 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์                 รองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
    5.2. นายเกษม มากชู                   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
    5.3 นางสาววราภรณ์ เจนวิชชุเมธ     นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 

6. งบประมาณ  จำนวน  27,000 บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 
 
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  1    กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ระบุ ประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
                     งบประมาณ  27,000 บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 160  คน 160 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ และ  
ก้าวทันในนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้รับความรู้ มีการ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับไปถ่ายทอดและปฏิบัติงาน

✓  จากการสังเกต 
1. ผู้เข้าประชุม 
ได้ปฏิบัติงานจริง 
ในเรื่องของการ
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ตลอดจนนโยบายต่างๆ  สามารถ
นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน 

ที่โรงเรียนได้ถูกต้องในเรื่องต่อไปนี้ 
-การปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา
พระราชทาน 
-การบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Big data) 
-การสำรวจการจัดตั้งงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
-คู่มือแนวทางพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพคุณธรรม 
-การพิจารณาร่างวิสัยทัศน์ จุดเน้น
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 
 

บันทึกข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูล
กลางและสามารถ
บันทึกข้อมูลได้ 
2.ผู้เข้าประชุม 
ได้มีการสอบถาม  
ทำความเข้าใจ 
และเสนอแนะ  
ในทุกเรื่องที่จะ
สามารถนำความรู้
ที่ได้ไปปฏิบัติงาน
ได้จริงและถูกต้อง 
 

 

 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ร้อยละของผู้เข้าประชุม ที่ได้รับ
ความรู้ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 

-ร้อยละร้อยของผู้เข้าประชุม 
มีความรู้ และนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สามารถ
รายงานข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 
งานในเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้อง
และทันเวลา  
 

✓ 
 

 -จำนวน 
ผู้เข้าประชุม 
-สังเกตจากการ 
ส่งงานของ
โรงเรียน 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 



115 
 

 

    
งบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ 27,000 26,720  
    

รวม 27,000 26,720  
คงเหลือ 280  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

                             -ไม่มี                                -ไมม่ ี

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 ……………………………………………-………………………………………………………………………………… 
     13.2 ..................................................-............................................................................................  

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      14.1 …………………………………………-……………………………………………………………………………………. 
      14.2 ................................................-..............................................................................................   

 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     (✓)   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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                 ลงชื่อ   นางสาววราภรณ์  เจนวชิชุเมธ      ผู้รายงาน 

       ลงชื่อ   นายเกษม  มากชู                     ผู้อำนวยการกลุ่ม   
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 

                      รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  
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1. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
                      ในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มนโยบายและแผน 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์   รองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
    5.2 นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์      ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
    5.3 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

6. งบประมาณ  จำนวน  30,000  บาท 
        จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 

 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน    3   กิจกรรม   
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    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ  
                      กิจกรรมและงบประมาณ งบประมาณ  4,960 บาท 

    กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
                      งบประมาณ   4,160  บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      
 

การดำเนินการ 
เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

 
ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 ประกอบด้วย 
    1.1 ผอ.สพป. 
    1.2 รองผอ.สพป. 
    1.3 ผู้แทนประธานกลุ่มร.ร. 
    1.4 ผอ.กลุ่ม 
    1.5 ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
    1.6 คณะทำงาน 
กิจกรรมที่ 2 ประกอบด้วย 
    1.1 ผอ.สพป. 
    1.2 รองผอ.สพป. 
    1.3 ผอ.กลุ่ม 
    1.4 หน.กลุ่มงานนิเทศ 
    1.5 คณะทำงาน 
 

 
 

1  คน 
3  คน 
2  คน 
10 คน 
9  คน 
6 คน 

 
1  คน 
3  คน 
10 คน 
6  คน 
6 คน 

 

 
 

1  คน 
3  คน 
2  คน 
10 คน 
9  คน 
6  คน 

 
1  คน 
3  คน 
10 คน 
6  คน 
6 คน 

 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 4,11 พฤศจิกายน 2562 4,11 พฤศจิกายน 2562 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ 

สพป.ตรัง เขต 1 
ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ 

สพป.ตรัง เขต 1 
  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)  
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
 

บรรลุ 

 

ไม่
บรรลุ 
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1. แผนปฏิบัติการประจำปี มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย      กลยุทธ์ 
จุดเน้น ในระดับชาติ 
กระทรวง  สพฐ. อยู่ในระดับมาก 

 -คณะกรรมการจัดทำแผน ฯ    
ได้ร่วมกันพิจารณาค่าเป้าหมาย 
ของโครงการ และตัวชี้วัดใน     
แต่ละกลยุทธ์ ตลอดจนแนวทาง  

✓  ประเมิน 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

 การดำเนินงาน โดยให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น ในทุกระดับ บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์  
35 ตัวชี้วัด และ 4 จุดเน้น  

   

2. โครงการ/กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและสภาพ
ปัญหา ความต้องการระดับพ้ืนที่ 
ในระดับมาก 

  -คณะกรรมการจ ัดทำแผน ฯ 
ได ้ร ่วมก ันพ ิจารณาโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ เพื่อบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนี้ 
1.กลยุทธ์ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ 
รวมงบประมาณ 263,100 บาท 
2.กลยุทธ์ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ 
รวมงบประมาณ 26,400 บาท 
3.กลยุทธ์ที่ 6 จำนวน 5 โครงการ 
รวมงบประมาณ 147,490 บาท 
   ทั ้งนี ้ การดำเนินงานโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ และบรรลุ
ตามตัวชี้วัด สภาพปัญหา ความ 
ความต้องการในแต่ละพ้ืนที่  

✓  ประเมิน 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี กับนโยบายกระทรวงศธ. 
สพฐ. และปัญหาความจำเป็นในระดับ
พ้ืนที่ อยู่ในระดับมาก 

 -บรรลุตามเป้าหมาย โดย
แผนปฏิบัติการประจำปี 
บรรจุรายละเอียดให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวง  สพฐ. และจุดเน้น
ของเขตพ้ืนที่ สามารถ
แก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ได้
อย่างมีคุณภาพ 

✓   -ประเมิน 

 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 -โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการ ฯ ซึ่งมี
การตรวจสอบรายละเอียด 
ตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ ให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

✓   -แบบติดตาม 
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำปี 

3. การดำเนินงานโครงการตาม 
แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 
 

 -การดำเนินงานโครงการ
บรรลุตามเป้าหมาย โดย
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด ในปฏิทินกิจกรรมที่
กำหนดไว้ในโครงการ  

✓   -ประเมิน 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. งบบริหารจัดการสำนักงาน 30,000 25,680  
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รวม 30,000 25,680  
คงเหลือ 4,320.-   

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
-ไม่มี  -ไม่มี 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1  แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์เขตพ้ืนที่ 
     13.2  เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์เขตพ้ืนที่ 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
     - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (    )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (    )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     (✓)   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (    )    อื่น ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
 

ภาพประกอบการประชุม 
  

 
 
 
 
 
 



122 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ  นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์      ผู้รายงาน 
ลงชื่อ  นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์          ผู้อำนวยการกลุ่ม  

 
 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                      รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
             รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากรการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง (Big Data) 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
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                       ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                       มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
                       ในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์        รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
    5.2  นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
    5.3  นางสาวศิริวรรณ   ยวิสิว          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
    5.4  นางระเบียบ  เซ่งเซี่ยง             นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 

6. งบประมาณ  จำนวน  5,160  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ ................................................................................................................... .........  

 

 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  1  กิจกรรม 
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมปฏิบัติการให้แก่ผู้รับผิดชอบข้อมูลสถานศึกษา 
                     งบประมาณ  5,160  บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      
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การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 146 คน 146 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สามารถ
บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
กลาง (Big Data) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
การบันทึกข้อมูล ได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ์ทุกคน 

✓  -ทดสอบ 
-ใช้แบบประเมิน 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ช ัดเจนว่าบรรล ุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
การบันทึกข้อมูล ร้อยละ100 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบันทึกข้อมูล ทุกคน 

✓  -ทดสอบ 

     

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการฯ 5,160 5,160  
รวม 5,160 5,160  

คงเหลือ -  
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12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

- ไม่มี 
 

- ไม่มี 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
            - ไม่มี      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
           - ไม่มี  

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     (✓)   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
 
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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                     ลงชื่อ     ระเบียบ  เซ่งเซี่ยง     ผู้รายงาน 
                      ลงชื่อ     ธเนศพล  เจริญสุข     ผู้อำนวยการกลุ่ม  

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                      รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ นิเทศใจประสานใจ ติดตามการจัดการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2   
               ปีการศึกษา  2562 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
       ในการบริหาร 

3.  สนองจุดเน้น สพป.  
   จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ 
   จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
   จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
   จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
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     5.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์    รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  
5.2  นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ              ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 

          5.3  นางชเนตตี  ชนชอบธรรม               ศึกษานิเทศก์ 

6. งบประมาณ  จำนวน  64,980   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
       จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ ..................................................................................................................... .......  

 
 
 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน   3  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะทำงานฯ ชี้แจง สร้างความเข้าใจ วางแผนกำหนดกรอบการนิเทศ  
                      และสร้างเครื่องมือนิเทศ                      
                     งบประมาณ  8,๘๐๐  บาท   
    กิจกรรมที ่2  นิเทศใจประสานใจโรงเรียน 100 %  เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา 
                      ของสถานศึกษา     
                      งบประมาณ  28,87๐  บาท   
    กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปและจัดทำรายงานผลการนิเทศ   
                     งบประมาณ  ๑๒,๔๔๐ บาท   

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 60 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 

29 ตุลาคม 2562 
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 
29 ตุลาคม 2562 

 ออกนิเทศโรงเรียน 132 โรง 
1-15 พฤศจิกายน 2562 

ออกนิเทศโรงเรียน 132 โรง 
1-15 พฤศจิกายน 2562 

3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 
โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 

- สพป.ตรัง เขต 1 
- โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
จำนวน 132 โรง  5  อำเภอ ได้แก่ 
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1) อำเภอเมืองตรัง 
2) อำเภอย่านตาขาว 
3) อำเภอนาโยง 
4) อำเภอปะเหลียน 
5) อำเภอหาดสำราญ 

 
  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป้าหมายอยา่งไร หรือไม่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) กิจกรรมประชุมคณะทำงานฯ 
ชี้แจง สร้างความเข้าใจ วางแผน
กำหนดกรอบการนิเทศและสร้าง
เครื่องมือนิเทศ     
เป้าหมาย    

คณะกรรมการนิเทศใจประสานใจ 
ติดตามการจัดการศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 
คน  มีความรู้ด้านกระบวนการ 

  -ตรวจสอบความ
เข้าใจและความ
สมบูรณ์ เหมาะสม
ของเครื่องมือ
นิเทศ 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป้าหมายอยา่งไร หรือไม่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) กิจกรรมประชุมคณะทำงานฯ 
ชี้แจง สร้างความเข้าใจ วางแผน
กำหนดกรอบการนิเทศและสร้าง
เครื่องมือนิเทศ     
เป้าหมาย    
  คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ  
จำนวน 60 คน  
(คำสั่งที่ 368/2562  
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 256) 

คณะกรรมการนิเทศใจประสานใจ 
ติดตามการจัดการศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 
คน  มีความรู้ด้านกระบวนการ
นิเทศ เครื่องมือนิเทศและกำหนด
ปฏิทินการออกนิเทศจำนวน 132 
โรง    จำนวน 5 อำเภอ บรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการ 

  -ตรวจสอบความ
เข้าใจและความ
สมบูรณ์ เหมาะสม
ของเครื่องมือ
นิเทศ 

2) กิจกรรมนิเทศใจประสานใจ
โรงเรียน 100 % เตรียมความ

คณะกรรมการออกนิเทศ 
ใจประสานใจโรงเรียน 100 % 

  -บันทึกการนิเทศ 
ติดตามฯ โดย
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พร้อมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
เป้าหมาย   
1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ 
ติดตามความพร้อมการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาแบบ
บูรณาการครอบคลุม 4 งาน ได้แก่ 
งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป  
งานบริหารงานบุคคล  และงาน
งบประมาณ 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีข้อมูลสารสนเทศข้อมูลเป็น
สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 รับทราบ
ปัญหาและข้อเสนอแนะของ
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือดำเนิน 
การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
 

เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา จำนวน 1 ครั้ง  
  1) ออกนิเทศ ติดตามฯ โดยคณะ 
นิเทศฯ 5 คณะ 132 โรง 
จำนวน 1 ครั้ง  ครอบคลุม 4 งาน  
ได้แก่  งานวิชาการ  บริหารทั่วไป  
บริหารงานบุคคล  และงบประมาณ  
  2) นิเทศออนไลน์ทุกโรงเรียน 
จำนวน 132 โรงเรียน 

เลขานุการ 
คณะกรรมการฯ 
 
 

- สอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้บริหารต่อการ
นิเทศ โดยใช้
ระบบออนไลน์ 
(QR Code) 

 

 
 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลตุามตัวช้ีวัด
อย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการ
นิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิด 
ภาคเรียน ร้อยละ 100 

สถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง  
เขต 1 จำนวน 132 โรง ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิด 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ร้อยละ 100 

  - แบบบันทึกการ
นิเทศ ติดตามฯ 
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2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีข้อมูล
สถานศึกษาร้อยละ 100  
เป็นสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ 
บริหารจัดการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ข้อมูล
ความพร้อมสถานศึกษาร้อยละ 100 
เป็นสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ 
บริหารจัดการ 

  - แบบรายงาน 
การนิเทศ 
 

3. ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น
ต่อการนิเทศติดตาม 
ความพร้อมเปิดภาคเรียน 
ของสถานศึกษา ระดับมาก 

ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู มีความ 
พึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเปิด
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการ
นิเทศติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ความเป็น
กัลยาณมิตรของคณะกรรมการนิเทศ 
รูปแบบการนิเทศแบบเยี่ยมโรงเรียน
โดยคณะกรรมการนิเทศ รูปแบบการ
นิเทศแบบออนไลน์ (โดยตอบแบบ
นิเทศโดยการใช้สื่อ QR Code) และ
ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับจากการ
นิเทศ 

  - แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อ
การนิเทศติดตาม
ออนไลน์ โดยการ
ใช้สื่อ QR Code 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 64,980 37,670  
รวม 64,980 37,670  

คงเหลือ 27,310  
 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
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ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
- - 
- - 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนทางเว็บไซต์  http://web.itectrang1.com/ 
เพ่ือเป็นการให้กำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการบริหารงาน 4 ฝ่าย เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน  
มีประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
  - 

15. เอกสารประกอบ 
     ()   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ()  รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )   อื่น ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 

 
ลงชื่อ     นางชเนตตี  ชนชอบธรรม       ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ       ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม   
ความคิดเห็นต่อการนิเทศติดตามออนไลน์ โดยการใช้สื่อ QR Code 

 
ตาราง ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิเทศใจประสานใจ  
ติดตามการจัดการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562 

 

รายการ   
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับจากการนิเทศ 4.09 0.68 มาก 

2. ความเป็นกัลยาณมิตรของคณะกรรมการนิเทศ 4.16 0.77 มาก 
3. รูปแบบการนิเทศแบบออนไลน์  
   (โดยตอบแบบนิเทศ  โดยการใช้สื่อ QR Code) 

4.10 0.62 มาก 

4. รูปแบบการนิเทศแบบเยี่ยมโรงเรียนโดยคณะกรรมการนิเทศ 4.15 0.78 มาก 
5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการนิเทศติดตาม  
เพ่ือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 

4.19 0.69 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.14 0.48 มาก 
 
 จากตาราง  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อโครงการนิเทศใจประสานใจ ติดตามการจัด
การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการนิเทศติดตาม เพ่ือเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความเป็นกัลยาณมิตรของคณะกรรมการนิเทศ รูปแบบการ
นิเทศแบบเยี่ยมโรงเรียนโดยคณะกรรมการนิเทศ รูปแบบการนิเทศแบบออนไลน์ (โดยตอบแบบนิเทศโดยการใช้
สื่อ QR Code) ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับจากการนิเทศ 

 
ภาพประกอบการดำเนินงาน   

โครงการนิเทศใจประสานใจ ติดตามการจัดการศึกษา  
เพ่ือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเพื่อพัฒนาองค์กร 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอำนวยการ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
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    5.1 นางจุรีรัตน์   คีรีรัตน ์
    5.2 นายเกษม  มากชู 
    5.3 นางสาวศศิธร  แก้วดำ 
    5.4 นางสาวชนัญชิดา  ศรสีุข 

6. งบประมาณ  จำนวน  10,000   บาท 
      จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน 2 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมรอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม และคณะทำงานฯ 
                     งบประมาณ  6,600.- บาท 
    กิจกรรมที่ 2  ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสพป.ตรัง เขต 1  
                     งบประมาณ  3,400.- บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      
การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ                22 คน 15-20 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม        ต.ค. 62   -  ก.ย. 63   6 ครั้ง  
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 

9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ  
กฎหมาย  ข้อบังคับ ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาล และ สพฐ. 

ผู้เข้าประชุม ได้รับความรู้นำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

  สอบถาม 
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สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้บริหาร/ลูกจ้าง 
สพป.ตรัง เขต 1 นำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตามนโยบายและทิศทางเดียวกัน 

ยังไม่ดำเนินการ - - - 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1 ร้อยละของผู้เข้าประชุม ได้รับ
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ผอ.กลุ่มนำหลักการ นโยบาย
ของผอ.สพป.ตรัง เขต 1  ที่
ได้รับในการประชุมนำไปปฏิบัติ
ภายในแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบ  

  สอบถาม 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบประมาณของ สพป.ตรัง เขต 1 10,000 3,525   
    

รวม          10,000       3,525  
คงเหลือ 6,475  

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

2. ร้อยละของผู้เข้าประชุม ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ  สามารถ
จัดระบบความคิดสู่การพัฒนางาน
เป็นระบบ 

- - - - 
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12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
-ไม่มี-   - 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
         -ไม่มี   
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
        -ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

 
 
 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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ลงชื่อ    นางสาวชนัญชิดา  ศรีสุข   ผู้รายงาน 
ลงชื่อ    นายเกษม   มากชู          ผู้อำนวยการกลุ่ม   
 

 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                      รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
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             รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  ประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
                    การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
                      ในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอำนวยการ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์                  รองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
    5.2. นายเกษม มากชู                    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
    5.3 นางสาววราภรณ์ เจนวิชชุเมธ     นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 

6. งบประมาณ  จำนวน  45,000 บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ .................................................................................................................... ........  
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7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  2  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
                     งบประมาณ  27,000 บาท 
    กิจกรรมที่ 2  ประชุม รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียน 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน 160 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 

 
  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ และ  
ก้าวทันในนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ตลอดจนนโยบายต่างๆ  สามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้รับความรู้ มีการ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับไปถ่ายทอดและปฏิบัติงาน
ที่โรงเรียนได้ถูกต้องในเรื่องต่อไปนี้ 
-การปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา
พระราชทาน 
-การบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Big data) 
-การสำรวจการจัดตั้งงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
-คู่มือแนวทางพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพคุณธรรม 

  จากการสังเกต 
1. ผู้เข้าประชุม 
ได้ปฏิบัติงานจริง 
ในเรื่องของการ
บันทึกข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูล
กลางและสามารถ
บันทึกข้อมูลได้ 
2.ผู้เข้าประชุม 
ได้มีการสอบถาม  
ทำความเข้าใจ 
และเสนอแนะ  
ในทุกเรื่องที่จะ
สามารถนำความรู้
ที่ได้ไปปฏิบัติงาน



140 
 

 

-การพิจารณาร่างวิสัยทัศน์ จุดเน้น
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 
 

ได้จริงและถูกต้อง 
 

 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

 - การดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
-การเตรียมการความพร้อมช่วงปิด
ภาคเรียน 
-การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  
-รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน
สังกัด ของ ผอ.สพป. 
-การจัดสรรงบประมาณ 

   

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ร้อยละของผู้เข้าประชุม ที่ได้รับ
ความรู้ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 

-ร้อยละร้อยของผู้เข้าประชุม 
มีความรู้ และนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สามารถ
รายงานข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 
งานในเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้อง
และทันเวลา  
 

  -จำนวน 
ผู้เข้าประชุม 
-การส่งงาน   
ของโรงเรียน 
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11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

    
งบบริหารจัดการสพป.ตรัง เขต 1 45,000 27,370  
                                   

รวม 45,000 27,370  
คงเหลือ 17,630  

 
 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

-ไม่มี -ไม่มี 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - ไม่มี 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
     - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     (✓)   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 
 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
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ลงชื่อ  นางสาววราภรณ์  เจนวิชชุเมธ    ผู้รายงาน 
ลงชื่อ  นายเกษม  มากชู                   ผู้อำนวยการกลุ่ม  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
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                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1  นายพยุงศักดิ์ กัญจน์โรจน ์
    5.2  นางเนาวลักษณ์  วิชยัดิษฐ  
    5.3  นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 

6. งบประมาณ  จำนวน  30,000 บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
                     งบประมาณ 30,000 บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน 15 คน 
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2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เข ียนอธิบายให้ช ัดเจนว่าบรรลุ
เป้าหมายอย่างไร หรือไม่บรรลุเป้าหมาย
เพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 

ได้มีการจัดทำแผนการจัดการการ
นิเทศของเขตพ้ืนที่ 

  - ตรวจสอบ 

2)  สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

   

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ร้อยละ100 ของสถานศึกษาที่ได้รับ
การติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษานำผลการนิเทศ
มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  

-  -แบบประเมิน 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการ สพป.ตรัง เขต 1 30,000 12,475  
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รวม 30,000 12,475  

คงเหลือ     17,525  
 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

-                              - 
 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     - หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
ลงชื่อ  นายณณฐกร  พิริยาภรณ์         ผู้รายงาน 
ลงชื่อ  นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ       ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  หน่วยตรวจสอบภายใน 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    นางสรัญญา  โยธี   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

6. งบประมาณ  จำนวน   8,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
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        จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ .................................................................................................................... ........  

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน   1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
                     งบประมาณ 6,000  บาท 
 

    กิจกรรมที่ 2  ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน  สพป.ตรังเขต 1  
                     งบประมาณ  2,000   บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษา 25 โรง/กลุ่มการเงิน

และสินทรัพย์ 
ดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษาแล้ว 
จำนวน 17 โรง 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ต.ค.62-30ก.ย.63 ต.ค.62-30ก.ย.63 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สถานศึกษา/กลุ่มการเงินและ

สินทรัพย์ 
สถานศึกษา/กลุ่มการเงินและ
สินทรัพย์ 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบ
ด้านการบริหารงบประมาณ 
การเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายเงินอ่ืนๆ ที่สถานศึกษา
ได้รับ ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการและสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน 

  1.สอบทาน เอกสาร 
หลักฐานทางการเงิน 
ทะเบียนคุม         
2.สัมภาษณ์ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 
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2) ตรวจสอบการใช้จ่าย
สาธารณูปโภค 

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่า
สาธารณูปโภคของโรงเรียนใน
สังกัดและสพป.ตรัง เขต 1  
งวดไตรมาสที่1 และไตรมาสที่ 2,3   
รายงานสพฐ.ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
 

  ประมวลผลจาก
การรายงานใน
ระบบ 

 

 
 
 
 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1.สพป.ตรังเขต 1 และสถานศึกษา
ได้รับการตรวจสอบภายใน 25 โรง 

สถานศึกษา จำนวน 17 โรง
ได้รับการตรวจสอบภายใน 
  

  สอบทานเอกสาร 
สอบถาม  
สังเกต  
การวิเคราะห์ 

2.สถานศึกษามีการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม 

2.สถานศึกษา มีการปฏิบัติงาน
บริหารงบประมาณได้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ 

  -ตรวจสอบเอกสาร
ทางการเงิน 
-รายงานทาง
การเงิน 

3.ฝ่ายบริหารได้รับทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและ
สามารถพิจารณาแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันเหตุการณ์ 
 

3.หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้
คำแนะนำ ข้อสังเกต ต่างๆให้
ฝ่ายบริหารได้รับทราบปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือควบคุมกำกับติดตาม   

  รายงานทาง
การเงิน 
 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

 
หมายเหตุ 
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(บาท) (บาท) 
งบบริหารจัดการสพป.ตรัง เขต 1 8,000 3,000  
    

รวม 8,000 3,000  
คงเหลือ 5,000  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

ไม่มี ไม่มี 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      -ไม่มี 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 

 
ภาพประกอบการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
 

                     โรงเรียนวัดหนองเป็ด                                         โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 
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              โรงเรียนบ้านท่าบันได                                         โรงเรียนบ้านปากห้วย 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            ลงชื่อ   นางสรัญญา  โยธี   ผู้รายงาน/ผู้อำนวยการกลุ่ม   
 

 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)   
   รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการบริหารจัด 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
2. กลยุทธ์ สพป.  
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   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
       ในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  นโยบายและแผน 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    1. นายระนิต  ณ พัทลุง          รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
    2. นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
    3. นางเพ็ญศรี  ลำยอง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ       

6. งบประมาณ  จำนวน  24,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ............................................................................................. ............................... 
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  2 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                      เขตตรวจราชการที่ 6 
                     งบประมาณ    2,900.- บาท 

    กิจกรรมที่ 2  รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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                     ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสพฐ.ประจำปงีบประมาณพ.ศ.2563) 
                    และรับการตรวจราชการจากสพฐ. งบประมาณ  21,100.-  บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
กิจกรรมที่ 2 
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
-ครั้งที่ 1 จำนวน 30 คน 
-ครั้งที่ 2  จำนวน 35 คน 

 
-ครั้งที่ 1 จำนวน 30 คน 
-ครั้งที่ 2  จำนวน 35 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม -วันที่  30 กรกฎาคม 2563 
-วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

-วันที่  30  กรกฎาคม 2563 
-วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ สพป.ตรัง 
เขต 1 และห้องประชุมพระเทพวิมล
เมธี สพป.ตรัง เขต 1 

ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1 
และห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  
สพป.ตรัง เขต 1 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มี
เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ ครอบคลุม 
ทุกข้อนโยบายฯ 

- ได้จัดทำเอกสารรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลตามประเด็น
การตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ครบทุก
ประเด็นและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องมี
ความถูกต้องสมบูรณ์ ครอบคลุม 
ทุกข้อนโยบายฯ 

  -การตรวจสอบ
ข้อมูลการรายงานฯ 

2) การรายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีความถูกต้อง 

-ได้ประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
การรายงานฯ แก่ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด  

  -การตรวจสอบ
ข้อมูลการรายงานฯ 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

สมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบที่
กำหนด มีเอกสาร/ร่องรอยการ
ดำเนินงานครบถ้วนตามประเด็น 
ตัวชี้วัดที่กำหนด 
 
 

- ได้รายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2563 ทางระบบ 
e-MES ได้ถูกต้อง สมบูรณ์
ครบถ้วนและทันตามเวลาที่สพฐ.
กำหนด 

   

3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีรายงาน
การตรวจราชการของสพฐ. ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2563 รอบที่ 2 
เรื่อง ความสำเร็จการดำเนินงาน
ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายเร่งด่วนของสพฐ. ถูกต้อง
ครบถ้วนตามนโยบายการตรวจ
ราชการ 

- ได้จัดทำเอกสารรายงานผลการ
ตรวจราชการตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน
จำนวน 8 ข้อ มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ ครอบคลุม ทุกข้อฯ พร้อม
รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจ
ราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

  -การตรวจสอบ
ข้อมูลการรายงานฯ 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1.ระดับความสมบูรณ์ของเอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก 

-ได้ตรวจสอบเอกสารรายงาน
ผลการติดตามประเมินผลตาม
ประเด็นการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้
รายงานครบทุกประเด็น /

  - การตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
เอกสารรายงานฯ 
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ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง และมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ ครอบคลุม  
ทุกข้อนโยบายฯ 

2.ระดับความสำเร็จของการรายงาน
ผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-ได้รายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  

  - การตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ข้อมูลรายงานฯ 

 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทางระบบ 
e-MES อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ของสพฐ.รอบท่ี 1,2 ได้สำเร็จ 
ถูกต้อง สมบูรณ์  
ตามระยะเวลาที่สพฐ.กำหนด 

  - ตรวจสอบการ
อัพโหลดไฟล์ใน
ระบบ e-MES 

3.ระดับความสมบูรณ์ของเอกสารรายงาน
ตามแบบตรวจราชการของสพฐ.อยู่
ในระดับมาก 
 

-สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มี
เอกสารรายงานการตรวจ
ราชการที่มีความสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ตรงตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ และนโยบาย
เร่งด่วนของสพฐ.ทุกข้อ 
(จำนวน 8 ข้อ) 

  - ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ข้อมูลรายงานฯ 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

24,000 9,640 -งบประมาณ
คงเหลือ ใช้ในการ
ดำเนินโครงการ
ประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 2563 

รวม 24,000 9,640  
คงเหลือ 14,360  
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12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
        -ไม่มี         -ไม่มี 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       - ไม่มี    
  14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )   อื่น ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 
 
                                                       ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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ลงชื่อ    นางเพ็ญศรี  ลำยอง          ผู้รายงาน 
ลงชื่อ   นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์      ผู้อำนวยการกลุ่ม   

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ สรรหาพนักงานราชการ 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
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        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

             กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล 
                  ในการบริหาร 
 3.  สนองจุดเน้น สพป.  

     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  

               จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์
    5.2 นายธเนศพล  เจริญสขุ 
    5.3 นางระพีพรรณ  ชูยัง 
    5.4 นางศรีรัตน์  อนุรักษ์ 

6. งบประมาณ  จำนวน 58,150  บาท 
            จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
            จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
             จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
             จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ............................................................................................. ............................. 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  1 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ระบุ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
                     งบประมาณ  58,150 บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน  สพป.ตรัง เขต 1 มีตำแหน่งว่าง
พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา 
และ สพฐ. ได้จัดสรรอัตราว่าง

มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่ง
พนักงานราชการ เพียงพอในการ
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พนักงานราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 อีก จำนวน 3 อัตรา 
ทำให้มีความจำเป็นต้องสรรหา
อัตราจ้างดังกล่าว เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียนที่ว่าง  

บริหารจัดการอัตรากำลังใน
ปีงบประมาณ 2563 และ 2564 

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 57 คน 57 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับตำแหน่ง 

สพป.ตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไป เป็นไปอย่างเรียบร้อย มี
มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 
และสามารถสรรหาพนักงาน
ราชการได้ครบตามจำนวน และมี
บัญชีผู้ผ่านการสรรหา เพียงพอใน
ปีงบประมาณ 2563 และ 2564 

  จากผลการสรรหา
และเลือกสรร 

 

 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 
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-มีผู้ผ่านการสรรหา เฉลี่ยร้อยละ 85 1. มีผู้ได้รับการสรรหาและ
เลือกสรร ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 
ดังนี้ 
    1.1 ตำแหน่งจิตวิทยา
โรงเรียนประจำสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร 
จำนวน 10 คน ได้รับการสรร
หา จำนวน 9 ราย 
    1.2 ตำแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 
มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร จำนวน 47 คน ได้รับ
การสรรหาจำนวน 44คน   

 
 

 โดยการ
สอบแข่งขัน 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. ได้รับงบประมาณจากเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

58,150 50,609  

รวม 58,150 50,609  
คงเหลือ 7,541  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
                        ไม่มี  

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
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          -ไม่มี      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
        - ไม่มี  

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ()   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ นางระพีพรรณ  ชูยัง              ผู้รายงาน 
ลงชื่อ นายธเนศพล  เจริญสุข  ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง/ย้ายข้าราชการ/พิจารณาความดีความชอบ 
                    และการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล 
       ในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
      จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  บริหารงานบุคคล. 
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5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
1. นายธเนศพล  เจริญสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
2. นางจิรา  ทองสุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
3. นางระพีพรรณ  ชูยัง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
4. นางระเบียบ  เซ่งเซี่ยง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
5. นางบุญชาติ  เนียมชู    นกัทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

6. งบประมาณ  จำนวน 10,000  บาท 
        จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ ................................................................................................................... .........  

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน 3   กิจกรรม                                                          
    ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น  4,930  บาท 
    กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง  จำนวน  5 ครั้ง  งบประมาณ 1,845   บาท 

    กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะกรรมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  2  ครั้ง                                   
                      งบประมาณ 1,560   บาท 

    กิจกรรมที่ 3  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     
                      งบประมาณ  1,525  บาท      
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1 )จัดประชุมคณะกรรมการเกลี่ย
อัตรากำลังข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง
ครู จำนวน 10 คน จำนวน 8 ครั้ง 
 

2)  จัดประชุมคณะกรรมการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

1)ประชุมคณะกรรมการเกลี่ย
อัตรากำลัง  จำนวน  5 ครั้ง  เป็น
เงิน  1,845  บาท  
 

2)ประชุมคณะกรรมการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  จำนวน  2  ครั้ง เป็นเงิน  
 1,560  บาท 

ร้อยละ100 ของการดำเนินงาน
บริหารงานบุคคล เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ และทันตาม
เวลาที่กำหนด 
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ศึกษา สายบริหารและสายงานการ
สอน จำนวน 10 คน จำนวน 3 ครั้ง 
 

3) จัดประชุมพิจารณาความดี
ความชอบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 10 คน  
จำนวน 5 ครั้ง  
 
4) จัดประชุมการคัดเลือกเข้ารับ
รางวัลต่าง ๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 10 
คน  จำนวน 3 ครั้ง  

3)ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ความดีความชอบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา           
จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 1,525  บาท  
 
 
ไม่ได้ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
ไม่ได้ดำเนินการ 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 

ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 
  
 
 
 
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1).ร้อยละ100 ของการดำเนินงาน
บริหารงานบุคคล เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ และทันตาม
เวลาที่กำหนด 
 

สถานศึกษาได้รับการบริหาร
จัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ เป็นขวัญและกำลังใจ
แก่ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
 

/   
การนับจำนวน 
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10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1  คณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง/
ย้ายข้าราชการ/พิจารณาความดี
ความชอบ และการคัดเลือกเข้ารับ
รางวัลต่าง ๆ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา.  

สถานศึกษาได้รับการบริหาร
จัดการด้านการบริหารงาน
บุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็น
ขวัญและกำลังใจแกข่้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด  
 

/  นับจำนวน 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการสำนักงาน 10,000 4,930  
    

รวม 10,000 4,930  
คงเหลือ 5,070  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
       -ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      -ไม่มี 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
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       - ไม่มี     

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

 
ลงชื่อ นางระเบียบ  เซ่งเซี่ยง    ผู้รายงาน 
ลงชื่อ  นายธเนศพล  เจริญสุข  ผู้อำนวยการกลุ่ม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  
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1. ชื่อโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ ในสังกัดสำนักงาน  

         เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1”   

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล 
       ในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  อำนวยการ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน ์
    5.2 นายเกษม  มากชู 
    5.3 นางกรกนก  หวานสนิท 

6. งบประมาณ  จำนวน    31,600   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ ................................................................................................................... .........  

 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  2  กิจกรรม   
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    กิจกรรมที่ 1  ระบุ ประชุมคณะวิทยากรกำหนดกิจกรรมหลักสูตรและมอบหมายภารกิจ 
                     งบประมาณ 600  บาท 

    กิจกรรมที่ 2  ระบุ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประชาสัมพันธ์  
                     งบประมาณ  31,000 บาท 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน 65 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 กรกฎาคม  - 1  กันยายน 2563 1 กรกฎาคม  - 1  กันยายน 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1).ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ทักษะในการสร้าง
สื่อออนไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลน์มาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ 

  ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถตัดต่อ
วิดีโอบนสมาร์ท
โฟน การอัดเสียง 
การใส่เอฟแฟค 
และอัฟโหลดขึ้น 
youtube ได้ 

 
10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1.ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ทักษะในการสร้างสื่อออนไลน์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ 

เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อ
สังคมออนไลน์มาใช้ในการ

  ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถตัดต่อ
วิดีโอบนสมาร์ท
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ประชาสัมพันธ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

โฟน การอัดเสียง 
การใส่เอฟแฟค 
และอัฟโหลดขึ้น 
youtube ได้ 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ 31,600 31,600  
    

รวม 31,600 31,600  
คงเหลือ -  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
       - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 

     13.1  ได้ทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

ยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1”  หลากหลาย
ช่องทาง  เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1, Facebook สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และไลน์ PR.TRANG รุ่นที่ 1 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ()   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 



169 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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ลงชื่อ    นางกรกนก   หวานสนิท      ผู้รายงาน 
ลงชื่อ    นายเกษม  มากชู              ผู้อำนวยการกลุ่ม   

 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล 
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       ในการบริหาร 
 3.  สนองจุดเน้น สพป.  

     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนโยบายและแผน 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายระนิต  ณ  พัทลุง 
    5.2 นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์ 
    5.3 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ 
 

6. งบประมาณ  จำนวน  4,320  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
       จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ ..................................................................................................................... .......  
 
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  2  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผน BCP 
                     งบประมาณ  3,675  บาท 

    กิจกรรมที่ 2  จัดทำเล่มเอกสาร BCP  งบประมาณ  645  บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35 31 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 
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9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) สพป.ตรัง เขต 1 และ
สถานศึกษาจำนวน 3 โรง มีการ
จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ฯ (BCP) เพ่ือใช้ในการ 
ดำเนินงานขับเคลื่อน เตรียมพร้อม
กรณีเผชิญกับสภาวะวิกฤต 

-สพป.ตรัง เขต 1 และโรงเรียนใน 
สังกัดมีแผนดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อม 
ต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ใช้ในกรณี
เกิดสภาวะวิกฤตร้ายแรง อย่างทัน
การณ์ แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  -แบบประเมิน 

2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน 
สังกัด จำนวน 35 คน และที่
เกี่ยวข้อง  

-ผู้เข้าร่วมโครงการและที่เก่ียวข้อง 
ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทำแผน BCP มี 
มาตรการหรือแนวทางการ
ดำเนินงานประจำ กรณีต้องเผชิญ 
กับเหตุการณ์วิกฤต 
 

  -แบบประเมิน 

 
 
 
 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (BCP) ระดับเขตพ้ืนที่

 -ร้อยละ 90 ของแผนดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯ  มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ใน

  -แบบประเมิน 
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การศึกษา จำนวน 1 เล่ม และระดับ
สถานศึกษา จำนวน 3 เล่ม 
 

การแก้ปัญหา กรณีเผชิญ
เหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันการ  

2. ผู้บริหารและบุคลากรในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจำนวน 29 คน และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดเชอบ
งานด้านการจัดทำแผนของโรงเรียน
จำนวน 6 คน 
 
 

 -ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกคน มีความรู้ความ
เข้าใจในการดำเนินงานตาม
มาตรการ แนวทางตามแผน 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  -แบบประเมิน 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

- งบบริหารจัดการสำนักงานฯ 4,320 3,675  
    

รวม 4,320 3,675  
คงเหลือ 645.-  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - ไม่มี 
 
      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
       - ไม่มี 
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15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ()   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต 

 
ลงชื่อ     อรพินทร์  วิภูษณะภัทร์            ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     อุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์                ผู้อำนวยการกลุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. 1. ชื่อโครงการ ประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
       ในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอำนวยการ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ 
    5.2. นายเกษม มากชู 
    5.3 นางสาววราภรณ์ เจนวิชชุเมธ 

6. งบประมาณ  จำนวน  43,000 บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
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       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ ................................................................................................................... .........  

 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  1    กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ระบุ ประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
                     งบประมาณ  43,000 บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 155 150 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ และ  
ก้าวทันในนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ตลอดจนนโยบายต่างๆ  สามารถ
นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้รับความรู้ และ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดและปฏิบัติงานที่โรงเรียน
ได้ถูกต้องในเรื่องต่อไปนี้ 
-นโยบาย สพฐ (การเปิดภาคเรียน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ,
การบริหารงานบุคคล , การอ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น , สหกรณ์
โรงเรียน , อาหารกลางวัน/เสริม

…✓  จากการสังเกต 
- ผู้เข้าประชุม 
ได้มีการสอบถาม  
ทำความเข้าใจ 
และเสนอแนะ  
ในทุกเรื่องที่จะ
สามารถนำความรู้
ที่ได้ไปปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 
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นม , ระเบียบทรงผม , หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ , การลงโทษ/การ
ล่วงละเมิดทางเพศ , การเช่า
สัญญาณอินเตอร์เน็ต , Platform 
DEEP) 
-แนวทางการคัดกรองความกังวล
ต่อไวรัส COVID-19 
 

 
 

 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

 -การประเมินดูแลสภาพจิตใจในครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
-แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ด้านจิตใจในเด็กนักเรียนที่โดน
รังเกียจและตีตราทางสังคม 
- แผนบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
 

   

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ร้อยละของผู้เข้าประชุม ที่ได้รับ
ความรู้ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 

-ร้อยละร้อยของผู้เข้าประชุม 
มีความรู้ และนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สามารถ
รายงานข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 

....✓... 
 

 -จำนวน 
ผู้เข้าประชุม 
-การส่งรายงาน   
ของโรงเรียน 
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งานในเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้อง
และทันเวลา  
 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

    
งบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ ฯ 43,000 43,000  
                                   
    

รวม 43,000 43,000  
คงเหลือ 0.00  

 
 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - ไม่มี 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     (✓)   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
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ภาพกิจกรรมการประชุม 
 

         
 

         
 
                                        ลงชื่อ  นางสาววราภรณ์  เจนวิชชุเมธ   ผู้รายงาน 

ลงชื่อ  นายเกษม  มากชู             ผู้อำนวยการกลุ่ม 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

 
                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ   อบรมผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 



180 
 

 

   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล 
       ในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน ์    5.5 นางสาวสายทิพย์  รัตนมูณ๊ 
    5.2 นายคเณศ  โยธ ี     5.6 นางนภสร  รัตนรินทร์ 
    5.3 นางสุนันทา  รัตตมณี 
    5.4 นายอนันวิทย  ทองหวาน 

6. งบประมาณ  จำนวน  22,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 
 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน    1   กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ระบุ จัดอบรมผู้เกษียณอายุราชการ  ปี 2563 
                     งบประมาณ  22,000   บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      
การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 
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เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 109 คน 106 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ข้าราชการครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำที่
เกษียณอายุ ปี 2563 มีความรู้ใน
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับ
จากทางราชการหลังเกษียณอายุ 

ข้าราชการครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำที่
เกษียณอายุ ปี 2563 รับทราบถึง
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับ
จากทางราชการหลังเกษียณอายุ 

บรรลุ  แบบประเมิน 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ข้าราชการครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำที่
เกษียณอายุ ปี 2563           
จำนวน 82 คน 

 ข้าราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
ที่เกษียณอายุ  ปี 2563  
จำนวน 80 คน 
มีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ หลัง
เกษียณอายุราชการ 
 

บรรลุ  แบบประเมิน 

 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 
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(บาท) (บาท) หมายเหตุ 
งบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ 22,000 21,610  
    

รวม 22,000 21,610  
คงเหลือ 390  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       - ไม่มี      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

ภาพประกอบการประชุม 
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ลงชื่อ   สุนันทา  รัตตมณี     ผู้รายงาน 
ลงชื่อ   คเณศ  โยธี            ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักต่าง ๆ ของสพฐ. 

 

                                               จำนวน  23  โครงการ 

(งบประมาณ 2,864,413  บาท) 
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กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

    

จำนวน  3  โครงการ 
(งบประมาณ 267,500 บาท) 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ศูนย์การเรียนรู้)  

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศฯ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
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    5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์
    5.2 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ 
    5.3 นางฉวีวรรณ ศิลปะ  

6. งบประมาณ  จำนวน  7,500  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรยีนรู้  ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
                     งบประมาณ 7,500  บาท 

    กิจกรรมที่ 2  นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
                      เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  งบประมาณ  -  บาท  (ใช้งบนิเทศแบบบูรณาการ) 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน 30 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 7 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
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1) สถานศึกษาพอเพียงได้รับการ
พัฒนา และผ่านการประเมิน 
“ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา” ปี 2563  

- บุคลากรของโรงเรียนบ้านควน
สวรรค์ มีความรู้และแนวทางใน
การการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา  

  สอบถาม 

- นักเรียนแกนนำสามารถถอด  
องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี  

  ประเมิน 

- ยังไม่ได้รับการประเมิน “ศูนย์
การเรียนรู ้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
ปี 2563  

  ประเมิน 

2) นิเทศติดตามการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา   

- ยังไม่ได้นิเทศติดตามฯ เนื่องจาก
สถานศึกษาอยู่ในช่วงเวลาของการ
วัดและประเมินผลการการศึกษา  
และขอเลื่อนการนิเทศไปเป็นช่วง
เปิดภาคเรียนที่ 2  

  นิเทศ 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 
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ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา และนิเทศติดตามการ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษามีความพร้อมรับการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก 

- ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่
เข้ารับการพัฒนาการขับเคลื่อน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการประชุมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
-สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
ยังไม่ได้รับการนิเทศติดตาม
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
(เลื่อนการนิเทศไปเป็นช่วงเปิด
ภาคเรียนที่ 2 และกระทรวง 
ศึกษาธิการเลื่อนการประเมิน
ไปเป็นช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ) 

  สอบถาม 

 
11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการสพป.ตรัง เขต 1 7,500 7,250  
    

รวม 7,500 7,250  
คงเหลือ 250  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
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ยังไม่ได้นิเทศติดตามฯ เนื่องจากสถานศึกษาอยู ่ใน
ช่วงเวลาของการวัดและประเมินผลการการศึกษา     
และขอเลื่อนการนิเทศไปเป็นช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 

กำหนดออกนิเทศ ติดตามในภาคเรียนที่ 2 

 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 

กระทรวงศึกษาธิการไม่แจ้งกำหนดการในการประเมิน 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 

กำหนดออกนิเทศ ติดตามในภาคเรียนที่ 2 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
        - เมื่อสถานศึกษาผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา จะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต 1 , Line , Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรยีนรู้ และขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      14.1 …………………………………………-……………………………………………………………………………………. 
      14.2 ...............................................-...............................................................................................  

15. เอกสารประกอบ 
     (  )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (  )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( /)   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
     (  )    อื่น ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 
 

ภาพการดำเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ศูนย์การเรียนรู้)  

กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 
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ลงชื่อ    นางฉวีวรรณ  ศิลปะ             ผู้รายงาน 
ลงชื่อ    นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ     ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ   องค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต                                                                           

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
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     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                                   

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1    นายธีระวัฒน์ วรรณนุช                      . 
    5.2    นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์                  . 
    5.3    นางเนาวลักษณ์ วิชยัดิษฐ                   . 
    5.4    นายกฤช กาหยี                               .    
    5.5    นายเกษม มากชู                              . 
    5.6    นางสุจิรา ณ พัทลุง                           . 
    5.7    นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่                            . 

6. งบประมาณ  จำนวน  230,000    บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ ................................................................................................. ............ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ    สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา        
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ............................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน    8    กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ระบุ   ประชุมคณะกรรมการขับคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบด้วยกระบวนการ PLC 

       ทบทวนและขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี                                                                                        
                     งบประมาณ   15,000    บาท 
    กิจกรรมที่ 2  ระบุ    การปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์                                                       . 
                     งบประมาณ   60,000   บาท 
    กิจกรรมที่ 3  ระบุ    ปรับปรุงร้านค้าคุณธรรมนำสุข                                                                 . 
                     งบประมาณ   25,000    บาท 
    กิจกรรมที่ 4  ระบุ    จัดทำเพลง องค์กรคุณธรรม สพป.ตรัง เขต 1                                               . 
                     งบประมาณ   10,000    บาท 
    กิจกรรมที่ 5  ระบุ    เปิดบ้านคุณธรรมออนไลน์ (ค่าจัดทำVTRกิจกรรมส่งเสริมความดีและเผยแพร่โครงการ,                                     
      ค่าจัดทำแผ่นพับโครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต, ค่าจัดพิมพ์บันทึกย้อนรอยความดี,  
                      และค่าวัสดุ)                                                                                                .                                 
                     งบประมาณ   34,000    บาท 
    กิจกรรมที่ 6  ระบุ    กิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ                           . 
                     งบประมาณ   62,000   บาท 
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    กิจกรรมที่ 7  ระบุ    วิจัย “นวัตกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ”                                      . 
                     งบประมาณ   20,000    บาท 
    กิจกรรมที่ 8  ระบุ    สรุปและรายงานผลโครงการ                                                                   . 
                     งบประมาณ   4,000    บาท 
 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60  คน 72 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม                12 เดือน 4 เดือน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
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1) บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

ในส ั งก ั ดสำน ั กงานเขตพ ื ้ นที่

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีความ

มุ่งมั่นตั ้งใจและให้ความร่วมมือใน

การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเป็น

อย่างดี บุคลากรมีความสุข ยิ้มแย้ม

แจ่มใส ทักทายโต้ตอบอย่างมีสัมมา

คารวะ มีพฤติกรรมที ่พึงประสงค์

แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม 

  1. สังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบประเมิน
ความคิดเห็นผล
การดำเนิน
โครงการ 

2) ภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม 

2.  ผ ู ้บร ิหาร เจ ้ าหน ้าท ี ่  และ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มี
ความความค ิด เห ็นด ั งผลการ
ป ร ะ เ ม ิ น พ บ ว ่ า  ด ้ านคว าม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการในภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระด ั บมากท ี ่ ส ุ ด  และด ้ าน
สภาพแวดล้อมขององค์กรสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศ
เอื ้อต่อการทำงานและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
 

    1. สังเกต
สภาพแวดล้อม 
2. แบบประเมิน
ความคิดเห็นผล
การดำเนิน
โครงการ 
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10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรพึงพอใจ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดี 

 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความดีในภาพรวมขององค์กร
ทุกกิจกรรมด้วยความมุ่งม่ัน
ตั้งใจและมีความสุข 

  1. สังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบประเมิน
ความคิดเห็นผล
การดำเนิน
โครงการ 

2) ร้อยละ 100 ของบุคลกรมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นคนดีของ
องค์กรและบ้านเมือง 

ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นคนดีขององค์กรและ
บ้านเมือง 

  1. สังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบประเมิน
ความคิดเห็นผล
การดำเนิน
โครงการ 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา สพฐ. 
 

230,000 179,207.07  

รวม 230,000 179,207.07  
คงเหลือ 50,792.93  

 
 
 



197 
 

 

 
 
 
 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
1. การขับเคลื่อนโครงการไม่สามารถดำเนินไปตาม
กรอบเวลาที่เหมาะสมและที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็น
ระยะที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-
19)  

1..1 เลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการไป
ดำเนินการในระยะผ่อนคลายประมาณเดือนมิถุนายน 
2563 เป็นต้นไป 
1.2 ปรับกิจกรรมการดำเนินตามโครงการบางกิจกรรม
ให้สามารถดำเนินการได้ เช่น จัดประชุมเฉพาะ
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแทนบุคคลทั้งหมด 
โดยเนินมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิค-19 โดยเน้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล 

2. การดำเนินงานบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการ
ตามที่กำหนดไว้โครงการได้เนื ่องจากมีภารกิจงาน
ราชการอ่ืนแทรกซ้อน  

2.1 ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเลื่อนการดำเนินกิจกรรม
ไปดำเนินในเวลาที่ดำเนินการได้ 
 

3. การพัฒนาองค์กรคุณธรรมหรือคุณธรรม จริยธรรม
เป็นการพัฒนาหรือแก้พฤติกรรมของบุคคลที่อาจเคย
ชินกับพฤติกรรมแบบเดิม ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

3.1 การใช้เทคนิคพาทำโดยใช้กิจกรรมที่มาจากความ
เห็นชอบของทุกคนเป็นตัวขับเคลื่อน 
3.2 ใช้กิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาความรู้และทัศนคติ 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 เผยแพราความก้าวหน้าและร่องรอยดำเนินงานของโครงการทาง WWW.trang1.go.th 
     13.2 วีดีทัศน์กิจกรรมขับเคลื่อนความดีและเผยแพร่โครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต เผยแพร่ทาง 
Youtube Chanel  
     13.3 แผ่นพับเผยแพร่โครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต 
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14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    14.1 ขอให้ดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่อง 

15. เอกสารประกอบ 
     ()   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานทีเ่ป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ()   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 

สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม 
โครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจรติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ปีงบประมาณ 2563 

*********************** 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  แบบประเมินความคิดเห็นผลการดำเนินโครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้รับผิดชอบโครงการส่งแบบประเมินความคิดทางระบบออนไลน์ด้วยแบบประเมิน Google Form ให้
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ประเมินผลการดำเนินโครงการตามประเด็นการประเมิน 
การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต ประเมินตามตัวชี้วัดองค์กรคุณธรรม
และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นประเมินผลการดำเนินโครงการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สพป.ตรัง เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม โดยแปลความหมายดังต่อไปนี้ 
 4.50-5.00   หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.50-4.49   หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.50-3.49   หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50-2.49   หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.49   หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ตาราง 1   ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นประเมินผลการดำเนินโครงการองค์กร
คุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต ปีงบประมาณ 2563 
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  ข้อ
ที ่

รายการ (X ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

 กระบวนการเสริมสร้างสังคมคุณธรรมทั่วทั้งองค์กร    
1 ผู้นําองค์กรแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า จะร่วมกันสร้างองค์กรของตน

ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
4.92 0.27 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรับทราบแผนการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร 4.83 0.35 มากที่สุด 
3 องค์กรมีการประกาศข้อตกลง เจตนารมณ์ ปฏิญญาร่วมกันของ

ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
4.82 0.43 มากที่สุด 

4 มีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงตรงกันตามคุณธรรมหลัก(วินัย รับผิดชอบ 
จิตอาสา) ขององค์กรร่วมกัน 

4.88 0.33 มากที่สุด 

5 ลงมือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีใน
การดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

4.75 0.48 มากที่สุด 

6 มีกระบวนการถอดบทเรียนสร้างความรู้จากการปฏิบัติของผู้มีส่วน
ร่วม และสกัดเป็นองค์ความรู้ 

4.65 0.63 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.82 0.31 มากที่สุด 
 
ตาราง 1  (ต่อ) 
 

  ข้อ
ที ่

รายการ (X ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

 การสร้างสังคมคุณธรรมโดยใช้ก ิจกรรมส่งเสริมความดีเป็น
เครื่องมือขับเคลื่อน 

   

7 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความดีในภาพรวมที่ปฏิบัติได้ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

4.63 0.49 มากที่สุด 

8 การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความดีในการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม 

4.69 0.51 มากที่สุด 

9 กระบวนการให้กําลังใจ ชื ่นชม ยกย่อง เชิดชู คุณธรรมที่เกิดขึ้น
ระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

4.90 0.30 มากที่สุด 

10 กิจกรรมส่งเสริมความดีสอดคล้องเหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 

4.80 0.40 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 0.34 มากที่สุด 
 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ    
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  ข้อ
ที ่

รายการ (X ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

11 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน
ตาราง คุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติขององค์กร 

4.61 0.57 มากที่สุด 

12 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน
และดำเนินชีวิตประจำวัน 

4.65 0.56 มากที่สุด 

13 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม 4.63 0.53 มากที่สุด 
14 มีภาพความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร 4.71 0.46 มากที่สุด 
15 บุคลากรมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายโต้ตอบอย่างมีสัมมาคารวะ 4.78 0.42 มากที่สุด 
16 สภาพแวดล้อมขององค์กรสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศ

เอ้ือต่อการทำงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
4.61 0.49 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 0.42 มากที่สุด 
 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม    
17 มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 4.45 0.64 มาก 
18 องค์กรมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรม 4.35 0.74 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 0.66 มาก 
 มีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับองค์กร    
19 โครงการมีคุณค่าและมีประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 4.76 0.47 มากที่สุด 
20 ต้องการให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 4.78 0.50 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.77 0.42 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.71 0.34 มากที่สุด 

 

ผลการดำเนินโครงการ องค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต โดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X

= 4.71, S.D.= 0.34) และเมื่อพิจารณารายด้านและรายข้อ พบว่า  

กระบวนการเสริมสร้างสังคมคุณธรรมทั่วทั้งองค์กร โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   (X= 

4.82, S.D.= 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้นําองค์กรแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า จะร่วมกันสร้างองค์กรของตนให้

เป็นองค์กรคุณธรรม (X= 4.92, S.D.= 0.27) มีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงตรงกันตามคุณธรรมหลัก (วินัย รับผิดชอบ 

จิตอาสา) ขององค์กรร่วมกัน (X= 4.88, S.D.= 0.33) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรับทราบแผนการพัฒนาคุณธรรมของ

องค์กร (X= 4.83, S.D.= 0.35) องค์กรมีการประกาศข้อตกลง เจตนารมณ์ ปฏิญญาร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกใน

องค์กรที่จะพัฒนาองค์กรคุณธรรม (X= 4.82, S.D.=0.43) ลงมือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องจน

กลายเป็นวิถีในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน (X= 4.75, S.D.=0.48) และมีกระบวนการถอดบทเรียนสร้างความรู้จาก
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การปฏิบัติของผู้มีส่วนร่วมและสกัดเป็นองค์ความรู้ (X= 4.65, S.D.=0.63) ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ตามลำดับ 

การสร้างสังคมคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความดีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.75, S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กระบวนการให้กําลังใจ ชื่นชม ยกย่อง เชิดชู 

คุณธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (X= 4.90, S.D.= 0.30) กิจกรรมส่งเสริมความดีสอดคล้อง

เหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร (X= 4.80, S.D.= 0.40) การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดำเนิน

กิจกรรมส่งเสริมความดีในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (X= 4.69, S.D.=0.51) และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความดีใน

ภาพรวมที่ปฏิบัติได้ชัดเจนและต่อเนื่อง (X= 4.63, S.D.=0.49) ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 

4.66, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า บุคลากรมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายโต้ตอบอย่างมีสัมมาคารวะ (

X= 4.78, S.D.= 0.42) มีภาพความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรทั่วทั ้งองค์กร (X= 4.71, S.D.=0.46) ผู ้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน (X= 4.65, S.D.=0.56) ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานแสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม (X= 4.63, S.D.=0.53) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในตาราง คุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติขององค์กร (X= 4.61, S.D.=0.57) และสภาพแวดล้อม

ขององค์กรสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศเอื้อต่อการทำงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (X= 4.61, 

S.D.=0.49) ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X= 

4.40, S.D.= 0.66) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม (X= 4.45, S.D. =0.64) 

องค์กรมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรม (X= 4.35, S.D. =0.74) ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก ตามลำดับ   

มีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับองค์กร โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.77, S.D.= 0.42) เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า ต้องการให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (X= 4.78, S.D.= 0.50) และโครงการมีคุณค่าและมีประโยชน์

ในการพัฒนาองค์กร (X= 4.76, S.D.=0.47) ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

สรุปผลการดำเนินการ  

 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตามโครงการโครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 แล้วเสร็จและ สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นสำเร็จ
ลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกิจกรรม พบว่า   
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1. การเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร แสดงเจตนารมณ์ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม คุณธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของการ

สร้างสังคมคุณธรรมในองค์กร ในการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม ดังผลการ

ประเมินพบว่า ด้านกระบวนการเสริมสร้างสังคมคุณธรรมทั่วทั้งองค์กร ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเป็นอย่างดี โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ดังผลการประเมินพบว่า 

บุคลากรมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายโต้ตอบอย่างมีสัมมาคารวะ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.78 ในระดับมากที่สุด 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 

4.65 และผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.63 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

2. การยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีในที่ทำงานตามคุณธรรมหลัก มีวินัย รับผิดชอบ   จิตอาสา ได้ดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชู

เกียรติ “คนดีในที่ทำงาน” คัดเลือกบุคคลจากทุกกลุ่มที่ประพฤติดี มีคุณธรรม มีพฤติกรรมสอดคล้องกับคุณธรรมหลัก

เดือนละ 1 ครั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ดังผลการประเมินพบว่า ด้าน

การสร้างสังคมคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความดีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

กระบวนการให้กําลังใจ ชื่นชม ยกย่อง เชิดชู คุณธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อย

ละ 4.90 และกิจกรรมส่งเสริมความดีสอดคล้องเหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร มีความ

เหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.80 

3. การพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นดังผล

การประเมินพบว่า ด้านเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ในภาพรวมมีความเหมาะสม

ในระดับมาก มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.45 และองค์กรมีความ

พร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรม มีความเหมาะสมคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.35 อยู่ในระดับมาก ซึ่ง

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นดังผลการประเมินพบว่า ด้านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน

โครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  และด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

มีบรรยากาศเอ้ือต่อการทำงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด  
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ทั้งนี้ ในการประเมินได้ขยายการประเมินถึงความพร้อมในการ สำหรับด้านความพร้อมในการเตรียมการขยายผล

การพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบตามเป้าหมายของโครงการของ

ต้นสังกัด  ซึ่งประเมินในด้านเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณธรรม ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสมในระดับ

มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.20 ส่วนด้านมีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับองค์กร ผลการประเมินพบว่า มีความ

เหมาะสมคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.55 ในระดับมากที่สุด สมควรดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง  

 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        ลงชื่อ  นายกฤช  กาหยี            ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                                           ลงชื่อ  นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการกลุ่ม                       



204 
 

 

 
 

 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลย ีดิจิทัลในการบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายระนิต  ณ พัทลุง    รองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
    5.2 นางภาวิณี  ลีลาชุติพงศ์    ผอ.รร.วัดธรรมาราม 
    5.3 นางนฤมล  มนต์พฤกษ์ชาติ   ครู รร.วัดธรรมาราม 



205 
 

 

    5.4 นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
    5.5 นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

6. งบประมาณ  จำนวน  30,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับนักเรียน 
                     งบประมาณ  30,000  บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ - นักเรียน จำนวน 130  คน 

ครูและวิทยากร  จำนวน  25  คน 
1. นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3  จำนวน  130  คน   
2. วิทยากรให้ความรู้จากกองบังคับ
การตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  จำนวน  4  คน                                  
3. ครู รร.วัดธรรมารามและผู้ประสานงาน
โครงการ จำนวน  21 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1  วัน วันที่ 24  สิงหาคม  2563  เวลา  
08.30 – 16.30 น. 

3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนวัดธรรมาราม โรงเรียนวัดธรรมาราม ต.นาข้าวเสีย  
อ.นาโยง  จ.ตรัง  

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
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(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) น ักเร ียนที ่ เข ้าร ่วมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาม ีความร ู ้  ความ
เข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน
ตนเองและช ่วยเหล ือผ ู ้ อ ื ่ น ให้
ห่างไกลยาเสพติด 

นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 จำนวน  130  คน  ได้
เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถาน ศึกษา 
วันที่  24  สิงหาคม 2563  เวลา 
08.30–16.30 น. ณ โรงเรียน 
วัดธรรมาราม  ต.นาข้าวเสีย   
อ.นาโยง  จ.ตรัง  และได้ทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการได้รับ
ความรู้จากการอบรม พบว่า ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มี
ต่อการอบรมครั้งนี้  โดยภาพรวม  

/  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

 โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 

/  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน   
130  คน 

/  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน 
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะในการป้องกันตนเองและช่วย 
เหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

การประเมินผลการอบรมตาม

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ครั้งนี้  ได้ใช้แบบสอบถาม 

ประเมินความพึงพอใจในการ

ได้รับความรู้จากการอบรม 

พบว่า ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการ

อบรมครั้งนี้  โดยภาพรวม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจในระดับมาก 

/  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน 

30,000 30,000  

รวม 30,000 30,000  
คงเหลือ 0.00  

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
       - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
        - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยทาง
โรงเร ียนได้จ ัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมและภาพถ่ายส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด (สพป.ตรัง เขต 1) 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปภาพในเฟสบุคของโรงเรียนวัดธรรมาราม  แล ะติดไว้ที ่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองหรือชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้า
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ร่วมโครงการและนักเรียนระดับชั้นที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงบันดาลใจในการอยากทำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ เป็นแนวทางในการประพฤติตนในทางที่ดีและไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
       - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     ( / )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
 

เอกสารประกอบ 
สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม 

 
สรุปผลการดำเนินการ 
  การดำเนินงานจัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาครั้งนี้  ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาราม  คณะครูและนักเรียนทุกคน  จนทำให้การดำเนินงาน
ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  -  พิธีเปิดและให้โอวาท โดย ดร.ธีระวัฒน์ วรรณุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
  -  วิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด โทษและพิษภัยยาเสพติด ทักษะ
การปฏิเสธ และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด นำโดย  
   1) พ.ต.ท.พิเชษฐ์ กันทาส้ม รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง 
   2) ร.ต.อ.จำรูญ ทองขำดี 
   3) ด.ต.สุทธิณัฐ เส้งรอด (ดีเจเขียวเสวย) 
   4) ด.ต.พิตพิบูล บุญขันธ์ 
  -  พิธีปิดการอบรม 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการอบรม 
  การประเมินผลการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาครั้งนี้   



209 
 

 

ได้ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อจะมี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  ซึ่งการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ได้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  4.51  -  5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.51  -  4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.51  -  3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.51  -  2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00  -  1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 

  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา  จากแบบสอบถามได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี  1   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการอบรม 
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำแนกเป็นรายข้อ 

ที ่ รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 
ด้านสภาพแวดล้อม (Context) 
1. ปัญหาของผู้เรียนเกี่ยวกับภัยจากยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาของ

นักเรียนอย่างแท้จริง 
1.70 0.47 น้อย 

2. โครงการนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนเพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะ ในการรับรู้และตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพ
ติด  

4.72 0.51 มากที่สุด 

3. โครงการนี้ช่วยให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีได้รับความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ใช้พลังแห่งจิตอาสาสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันเฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือน
นักเรียน ให้พ้นภัยยาเสพติด สามารถก้าวข้ามปัญหาสู่เส้นทาง
ที่ปลอดภัย มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาต่างๆ สำเร็จ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายของชีวิตที่
สดใสต่อไป 

4.68 0.48 มากที่สุด 

ด้านปัจจัย (Input) 
4. ความเหมาะสมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ 4.78 0.45 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินงาน 4.64 0.53 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 4.58 0.52 มากที่สุด 
7. มีการดำเนินงานตามโครงการอย่างเป็นระบบ 4.73 0.46 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ (Process) 
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8. กิจกรรมตามโครงการที่จัดทำขึ้นทำให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน 

4.80 0.42 มากที่สุด 

9. กิจกรรมตามโครงการที่จัดทำขึ้นช่วยสร้างผู้เรียนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ   

4.64 0.51 มากที่สุด 

10. กิจกรรมตามโครงการนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ขยายผลต่อ
เยาวชนในชุมชนและท่ีโรงเรียน ให้ได้รับรู้และตระหนักถึงโทษ
ภัยจากยาเสพติด  

4.69 0.49 มากที่สุด 

11. กิจกรรมตามโครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเสริมสร้าง
จิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออก
กลางคันและสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 

4.71 0.46 มากที่สุด 

 
ตารางท่ี  1   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการอบรม 
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

ที ่ รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 
ด้านผลผลิต (Product) 
12. โครงการนี้ช่วยให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4.75 0.45 มากที่สุด 

13. โครงการนี้ทำให้โรงเรียน ชุมชน มีสภาพที่เข้มแข็ง ผู้เรียน
มีคุณภาพเป็นคนดีที่สังคมต้องการ 

4.69 0.49 มากที่สุด 

14. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมของโครงการจะมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.71 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.48 มาก 

 
  จากตารางที่ 1  พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาครั้งนี้  โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X̅ = 4.49)  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ คือ กิจกรรมตามโครงการที่จัดทำขึ้นทำให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน (X̅ = 
4.80)  ความเหมาะสมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ (X̅ = 4.78)  โครงการนี้ช่วยให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน 
ครู ผู ้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (X̅ = 4.75)  มีการดำเนินงานตามโครงการอย่างเป็นระบบ (X̅ = 4.73) 
โครงการนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ในการรับรู้และตระหนักถึงโทษภัยจาก
ยาเสพติด (X̅ = 4.72)  กิจกรรมตามโครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคันและสร้าง
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เด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ และนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมของโครงการจะมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (X̅ = 4.71) กิจกรรมตามโครงการนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ขยายผลต่อเยาวชนใน
ชุมชนและท่ีโรงเรียน ให้ได้รับรู้และตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด และโครงการนี้ทำให้โรงเรียน ชุมชน มีสภาพ
ที่เข้มแข็ง ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนดีที่สังคมต้องการ (X̅ = 4.69)  โครงการนี้ช่วยให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีได้รับ
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ใช้พลังแห่งจิตอาสาสร้างภูมิคุ ้มกัน ป้องกันเฝ้าระวัง และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือนนักเรียน ให้พ้นภัยยาเสพติด สามารถก้าวข้ามปัญหาสู่เส้นทางที่ปลอดภัย มีทักษะชีวิตใน
การจัดการกับปัญหาต่างๆ สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายของชีวิตที่สดใสต่อไป ( X̅ = 
4.68)  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินงาน และกิจกรรมตามโครงการที่จัดทำขึ้นช่วยสร้างผู้เรียนให้
เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ (X̅ = 4.64)  ความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (X̅ = 4.58)  และผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจในระดับน้อย คือ ปัญหาของผู้เรียนเกี่ยวกับภัยจากยา
เสพตดิ ซึ่งเป็นปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง   (X̅ = 1.70)   
 

 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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ลงชื่อ  นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย   ผูร้ายงาน 
ลงชื่อ  นางยุพดี  คลาดนาน     ผู้อำนวยการกลุ่ม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                      และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    

จำนวน  15  โครงการ 
(งบประมาณ 1,695,913 บาท) 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

 
                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
                    ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2562 และการใช้งานระบบการบริหารจัดการสอบ NT (NT Access)  
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม 
                      ล้ำทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
                      การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
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     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์      
    5.2  นางเนาวลักษณ์  วิชยัดิษฐ 
    5.3  นางสุจิรา  ณ พัทลุง            
    5.4  นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน      

6. งบประมาณ  จำนวน  19,600.-  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ  สำนักทดสอบทางการศึกษา 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ......................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .................. 
  

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน 1 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
                     ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562  และการใช้งานระบบการบริหารจัดการสอบ NT (NT Access) 
                     งบประมาณ 19,600.-  บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 140  คน 140  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  

ผลการดำเนินงาน 
 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
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ครูมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรม NT Access สำหรบัการ
บริหารจัดการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทุก
โรงเรียน สามารถใช้โปรแกรม NT  
Access นำเข้าข้อมูลสารสนเทศ 
สำหรับการบริหารจัดการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ได้ 
 

  ตรวจสอบ 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

 

ผลการดำเนินงาน 

 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
-ร้อยละ 100 ของครูมีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติการใช้โปรแกรม NT 
Access สำหรับการบริหารจัดการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 
 

ร้อยละ 100 ของครูมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม 
NT  Access สำหรับการ
บริหารจัดการทดสอบ NT 
ชั้น ป. 1 ได้ทุกโรงเรียน 
  

  
 

    ตรวจสอบ 

 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

(สำนักทดสอบทางการศึกษา)  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

19,600.-   
 

19,600.-   
 

รวม 19,600.-   19,600.-    
คงเหลือ -  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ  
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
ไม่มี - 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       -ประชาสัมพันธ์ทางไลน์กลุ่มวัดผล สพป.ตรัง 1      

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
        ไม่มี  

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

 



217 
 

 

  
  

  

 

 
          ลงชื่อ  นางสุจิรา  ณ พัทลุง          ผู้รายงาน 
          ลงชื่อ  นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ    ผู้อำนวยการกลุ่ม   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



218 
 

 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)                รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วยโปรแกรม NT  Access 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
                      การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์      
    5.2  นางเนาวลักษณ์  วิชยัดิษฐ 
    5.3  นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน      
    5.4  นางสุจิรา  ณ พัทลุง            

6. งบประมาณ  จำนวน  120,200.-  บาท 
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       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ สำนักทดสอบทางการศึกษา 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .................. 
 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน 5  กิจกรรม    
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วยโปรแกรม NT  Access 
                     งบประมาณ 18,500.-  บาท 
                      สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
    กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานสนามสอบ NT และผู้เกี่ยวข้อง 
                      งบประมาณ  30,600.-บาท 
                      สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
    กิจกรรมที่ 3  ดำเนินการบริหารการจัดสอบ NT  ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2562    
                     งบประมาณ   9,100.- บาท   
                      สถานที่ดำเนินการสนามสอบทุกโรงเรียน 
    กิจกรรมที่ ๔  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจข้อสอบเขียนตอบ   
                    งบประมาณ  20,000.- บาท 
                    สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
    กิจกรรมที่ 5  รายงานผลการดำเนินงาน 
                    งบประมาณ  2,000.- บาท 
                    สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ       

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
-ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                  140 คน 140 คน 
-ประธานสนามสอบ NT และผู้เกี่ยวข้อง                140 คน 140 คน 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3    2,563 คน 2,563 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม   
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 -ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน               1 วัน 
 -บริหารการจัดสอบ NT   1 วัน               1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม   
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการ สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 
 -บริหารการจัดสอบ NT   สนามสอบทุกโรงเรียน สนามสอบทุกโรงเรียน 

 
  
 
 
 
 
 
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  

ผลการดำเนินงาน 
 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรม NT  Access สำหรับ
การบริหารจัดการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทุก
โรงเรียน สามารถใช้โปรแกรม NT  
Access นำเข้าข้อมูลสารสนเทศ 
สำหรับการบริหารจัดการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ได้ 

 
บรรลุ 

  
 

ตรวจสอบ 

2)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ทุกคนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
และโรงเรียน ตชด. ได้เข้าทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 

คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ  
ประธานสนามสอบ และ
ผู้เกี่ยวข้อง  รวม 150 คน เข้าใจ
การจัดการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 
2562 

 
 
 
 

บรรลุ 

  
 

 
 

ตรวจสอบ 

  10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวช้ีวัด (KPI) 
ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

 

ผลการดำเนินงาน 

 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

 ร้อยละ 100 ของครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้โปรแกรม NT  
Access สำหรับการบริหารจัดการ
ทดสอบ NT  

 ร้อยละ 100 ของครูมีความรู้
สามารถใช้โปรแกรม NT  
Accessสำหรับบริหารการสอบ 
NTชั้น ป. 3 ได้ทุกโรงเรียน 

 
 

บรรลุ 

 
 

 
 
    ตรวจสอบ 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้น ป. 3   ปีการศึกษา 2562 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผล
การทดสอบ (National Test : 
NT) ชั้น ป. 3  ปีการศึกษา 
2562 

 
 

บรรลุ 

  
 
   ตรวจสอบ 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่าย
จริง 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

(สำนักทดสอบทางการศึกษา)  สพฐ.  

120,200.-  
 

80,200.-   
 

รวม 120,200.-   80,200.-    
คงเหลือ 40,000.-  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ  

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
ไม่มี - 

 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน         
      ควรกำหนดให้มีนโยบายในการพัฒนาครู ชั้น ป.3 ให้มีสมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถพ้ืนฐาน ด้านภาษา (Literacy) และด้านคำนวณ (Numeracy) ให้ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง  
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
      ไม่มี  

15. เอกสารประกอบ    

 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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ลงชื่อ นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน   ผู้รายงาน 
ลงชื่อ นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการกลุ่ม   
 

 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ   แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

2. กลยุทธ์ สพป.  
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   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายระนิต  ณ พัทลุง 
    5.2 นางยุพดี  คลาดนาน 

6. งบประมาณ  จำนวน   286,800  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน   2   กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
                      งบประมาณ  237,500 บาท   
    กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมจัดนิทรรศการมีชีวิตในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ณ จังหวัด 
                      นครศรีธรรมราช  
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                      งบประมาณ  49,300  บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 78 โรง 78 โรง 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 6 – 8 มกราคม 2563 6 – 8 มกราคม 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาความสามารถและ
ร่วมแสดงศักยภาพทางวิชาการ 
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ จำนวน 197 รายการ 
ได้ชนะเลิศ 6 รายการ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 จำนวน 12 รายการ รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 11 รายการ 
และเหรียญทอง 104 รายการ 

/ 
 

 จากรายงานผล
การแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ 
 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ช ัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรร
ลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขัน 

 

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค 
จำนวน 197 รายการ เข้าร่วม
แข่งขันทุกรายการ  

/  รายงานผลการ
แข่งขัน 

2. ร้อยละ 60 ของโรงเรียนที่ส่ง
กิจกรรมแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับ 

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันระดับ
ภาค จำนวน 197 รายการ  

/  รายงานผลการ
แข่งขัน 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ช ัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

เหรียญทอง ได้ชนะเลิศ 6 รายการ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 จำนวน 12 รายการ รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 11 รายการ 
และเหรียญทอง 104 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 67.51 

/  รายงานผลการ
แข่งขัน 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 286,800 273,940  
    

รวม 286,800 273,940  
คงเหลือ 12,860  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่
ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการดำเนินงานที่
เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

……………………………………-……………………………………. 
……………………………………-………………………………..... 

…………………………………-…………………………………..... 
…………………………………-……………………………………… 
 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
        -ไม่มี      

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
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        -ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ลงชื่อ  นางยุพดี  คลาดนาน    ผู้รายงาน/ ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)     รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)            รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  บริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                    ขั้นพื้นฐาน ( Pre O-NET) ชั้นป.6  และชั้นม.3  

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
                      การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
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     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์      
    5.2  นางเนาวลักษณ์  วิชยัดิษฐ 
    5.3  นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน      
    5.4  นางสุจิรา  ณ พัทลุง            
 

6. งบประมาณ  จำนวน  17,500.-  บาท 
        จากงบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ.  ระบุ ...................................................................................  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน 2 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสอบ Pre O-NET  ชั้น ป.6  และชั้น ม.3 
                     งบประมาณ 9,000.- บาท 

   กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประมวลผล Pre O-NET ชั้น ป.6  และชั้น ม.3 
                     งบประมาณ  7,500.-  บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน ผลการดำเนินงานจริง 
เป้าหมายการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1     
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150  คน 150  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1  วัน 1  วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 
เป้าหมายการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2     
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50  คน 50  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 

 
 
 

9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  

ผลการดำเนินงาน 
 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
สพป.ตรัง เขต 1  มีการบริหารการ
จัดสอบด้วยข้อสอบ Pre O-NET 
ชั้น ป.6  และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 
2562  อย่างมีคุณภาพ 

ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง 
เขต 1  ดำเนินการจัดสอบด้วย
ข้อสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6  และ
ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562  ได้
อย่างมีคุณภาพ 

  ตรวจสอบ 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

 

ผลการดำเนินงาน 

 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการ
บริหารการจัดการสอบ Pre O–NET  
ชั้น ป.6  และชั้น ม.3  

 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มี
การบริหารการจัดการสอบ 
Pre O–NET  ชั้น ป.6  และชัน้ 
ม.3 ด้วยความเรียบร้อย 
 

  
 

ตรวจสอบ 

 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่าย
จริง 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

 

17,500.-     
 

16,500.-    
 

รวม 17,500.-    16,500.-      
คงเหลือ 1,000.-  

 

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ  
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 

ไม่มี - 
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13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน  
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  จัดทำ CD ข้อสอบเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( Pre O-NET)  ชั้นป.6 และชั้นม.3  ปีการศึกษา 2562  โดยจำแนก
เป็น 8 โฟลเดอร์  ประกอบด้วย ไฟล์ข้อสอบ   ไฟล์เฉลย  ไฟล์กระดาษคำตอบ  ไฟล์โครงสร้าง  ไฟล์ประมวลผล
ข้อสอบ ได้แก่  1) วิชาภาษาไทยชั้น ป.6   2) วิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6   3) วิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6  4) วิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6   5) วิชาภาษาไทยชั้น ม.3   6) วิชาคณิตศาสตร์ชั้น ม.3   7) วิชาภาษาอังกฤษชั้น ม.3   
และ8) วิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม.3   โดยได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริหารการจัดการสอบ Pre O–NET  ชั้น ป.6  
และชั้น ม.3 ผ่านทาง ไลน์กลุ่มผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1   ไลน์กลุ่มครูวัดผล  เป็นต้น และเป็นหนังสือราชการ 
ซึ่งการสอบ Pre O-NET จะช่วยขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม O-NET  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
      ไม่มี  

15. เอกสารประกอบ    
      (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
      (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
      ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
      (   )    อื่น ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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              ลงช่ือ นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน   ผู้รายงาน 
              ลงช่ือ นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ   ผู้อำนวยการกลุ่ม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 



232 
 

 

 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ การบริหารการจัดสอบดว้ยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปกีารศึกษา 2562  

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์      
    5.2  นางเนาวลักษณ์  วิชยัดิษฐ 
    5.3  นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน      
    5.4  นางสุจิรา  ณ พัทลุง            

6. งบประมาณ  จำนวน  105,680.-บาท     
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ สำนักทดสอบทางการศึกษา 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
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        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  3 กิจกรรม   
     กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี 
                       ของผู้เรียน ชั้น ป. 2, 4, 5 และชั้น ม. 1, 2 ปีการศึกษา 2562”และจัดสรรงบประมาณ 
                     งบประมาณ 2,550 บาท 
                      สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
    กิจกรรมที่ 2  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 68  โรงเรียน 
                      งบประมาณ  76,531 บาท 
                      สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
    กิจกรรมที่ 3  ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน  
                     งบประมาณ   4,344 บาท   
                      สถานที่ดำเนินการสนามสอบ 68 โรงเรียน ที่ประสงค์จะใช้ข้อสอบ 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
-ประธานสนามสอบ 68 โรงเรียน  
และผู้เกี่ยวข้อง 

              85 คน 5,508  คน 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2   

5,508 คน คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม   
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน               1 วัน 
 -บริหารการจัดสอบ    5 วัน               5 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม   
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการ สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 
 -บริหารการจัดสอบ    สนามสอบ 68 โรงเรียน สนามสอบ 68โรงเรียน 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
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(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่
ประสงค์ใช้ข้อสอบมาตรฐาน       
มีผลการทดสอบ ชั้นป. 2, 4, 5 
และชั้น ม. 1, 2  ปีการศึกษา 
2562  

โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศผลการ
ทดสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 
เพ่ือใช้กำหนดตัวชี้วัดในการรับรอง
การปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 
บรรลุ 

  
ตรวจสอบ 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่กำหนดไว้
ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ประสงค์ใช้
ข้อสอบมาตรฐาน มีผลการทดสอบจาก
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2  ปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศผล
การทดสอบปลายปี ปี
การศึกษา 2562 เพ่ือใช้
กำหนดตัวชี้วัดในการรับรองการ
ปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 

บรรลุ 

  
 
ตรวจสอบ 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

(สำนักทดสอบทางการศึกษา)  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

105,680 
 

83,425 
 

รวม 105,680 22,255  
คงเหลือ 22,255  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
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ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

ไม่มี ไม่มี 
 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน         
      ควรกำหนดให้มีนโยบายในการพัฒนาครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2   
ปีการศึกษา 2562  ให้มีสมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง  
 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
      ไม่มี  
 

 

15. เอกสารประกอบ 

     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

 

 

  

 

 

 
ลงชื่อ นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน   ผู้รายงาน 

                                          ลงชื่อ นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ   ผู้อำนวยการกลุ่ม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด                   

                    ประจำปีการศึกษา 2562 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขันของประเทศ 
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  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                     มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายระนิต  ณ พัทลุง          รองผอ.สพป. ตรัง เขต 1 
    5.2 นางยุพดี  คลาดนาน          ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    5.3 นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ     

6. งบประมาณ  จำนวน  400,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ สำนักทดสอบทางการศึกษา 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ......................................................................................................... ................... 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  4 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1.1  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 เพ่ือวางแผนการประเมินฯ 
     งบประมาณ    37,985  บาท 
    กิจกรรมที่ 1.2  ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4     
          งบประมาณ    32,550  บาท 
    กิจกรรมที่ 1.3  คณะกรรมการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา 
          งบประมาณ    297,450  บาท 
    กิจกรรมที่ 1.4  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๔ เพ่ือสรุปผลการประเมินฯ 
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          งบประมาณ  32,015  บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ

อำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  27 คน  

ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  42 คน  

ครั้งที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  25 คน  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกเป็น   
3 ชุด 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 26 ธันวาคม 2562 –  
        28 มกราคม 2563 

 

3) สถานที่จัดกิจกรรม       สพป.ตรัง เขต 1 และ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

 

9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1)  สถานศึกษาได้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
ดียิ่งขึ้น สู่เกณฑ์มาตรฐานและเข้า
รับการประเมินฯ  เพ่ิมมากขึ้น 
2) นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลพระราชทาน  สามารถเป็น

ผลการดำเนินงาน สพป./สพม.
กลุ่มจังหวัดที่ 4 (ระนอง กระบี่ 
ภูเก็ต พังงา และตรัง) ได้ส่งข้อมูล
นักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 
ประเภทนักเรียน 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

ตัวอย่างที่ดีให้แก่ นักเรียนและ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ   
 

ระดับประถมศึกษา               
- จำนวน  3  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
 - จำนวน  3  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
- จำนวน  3  คน 
ประเภทสถานศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา        
จำนวน  3  โรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา             
จำนวน  3  โรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา              
จำนวน  3  โรงเรียน 
   โดยได้ส่งรายชื่อนักเรียนและ
สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกใน
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 ให้ สพฐ. 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2563 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคัดเลือก
นักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่ม
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 
 

-สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 13 โรง นักเรียน เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน  22 คน  
โดยคณะกรรมการประเมิน
นักเรียน และสถานศึกษา ได้ 
ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ประเมิน
นักเรียน และสถานศึกษา  

  ประเมิน /ลงพ้ืนที่
เชิงประจักษ์ 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

 คณะกรรมการอำนวยการ
คัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด และ
ประธานคณะกรรมการ
ประเมินนักเรียน และ
สถานศึกษา ได้สรุปผลการ
ดำเนินการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษา ระดับกลุ่ม
จังหวัด และได้ส่งรายชื่อ
นักเรียนและสถานศึกษาท่ี
ได้รับการประเมิน เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปี
การศึกษา 2562  ให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

  ประเมิน/ลงพ้ืนที่
เชิงประจักษ์ 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สพป.ตรัง เขต 1 400,000    400,000     
    

รวม 400,000    400,000     
คงเหลือ                            -  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
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ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

……………………………………-………………………………… …………………………………-…………………………………… 
 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
         -ไม่มี 

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
         -ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     (/ )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 

ภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา (ครั้งที่ 2) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ     นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์       ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     นางยุพดี  คลาดนาน              ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ บริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                    และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 



244 
 

 

   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา  

   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน

การบริหาร 
 3.  สนองจุดเน้น สพป.  

     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์      
    5.2  นางเนาวลักษณ์  วิชยัดิษฐ 
    5.3  นางสุจิรา  ณ พัทลุง            
    5.4  นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน      
6. งบประมาณ  จำนวน  231,733 บาท                       
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  5  กิจกรรม   
     กิจกรรมที่ 1   เตรียมการ ก่อน/หลังการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  
                         ปีการศึกษา 2562             
                      งบประมาณ 9,000 บาท 
                       สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
     กิจกรรมที่ 2  ดำเนินการสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2562 

                      งบประมาณ  203,116 บาท 
                      สถานที่ดำเนินการ ณ  โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ  
     กิจกรรมที่ 3  รายงานผลการดำเนินงาน 



245 
 

 

                    งบประมาณ  2,000.- บาท 
                    สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ  

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน ผลการดำเนินงานจริง 
เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
-คณะกรรมการสนามสอบ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

               200 คน 200 คน 

-นักเรียนชั้น ป.6   2,690  คน  2,690  คน 
-นักเรียนชั้น ม.3 381  คน 381  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม   
- การสอบ O–NETชั้น ป.6 1 วัน               1 วัน 
 -การสอบ O–NETชั้น ม.3 2 วัน               2 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม   
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการสอบ O–NET สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 
 -บริหารการจัดสอบ O–NET โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป้าหมายอย่างไร สาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
1) สพป.ตรัง เขต 1 มีข้อมูล
สารสนเทศผลการทดสอบ (O-NET) 
ระดับชัน้ป. 6 และระดับชั้นม. 3   
ปีการศึกษา  2562 

1) สพป.ตรัง เขต 1 นำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการรับรองการ
ปฏิบัติงานและใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
บรรลุ 

  
 

ตรวจสอบ 

2) สถานศึกษามีผลการทดสอบไปใช้
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 
2551 

2) สถานศึกษาสามารถนำผลการ
ทดสอบไปใช้เปน็องค์ประกอบหนึ่ง
ในการจบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 
 
บรรลุ 

  
 

ตรวจสอบ 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI)   

ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ร้อยละ 100 ของสนามสอบ ชัน้ ป.6 
และชั้น ม. 3 ดำเนินการจัดการสอบ O–
NET  

1. ร้อยละ 100 ของสนามสอบ 
ชั้น ป.6 และชั้น ม. 3 ดำเนินการ
จัดการสอบ O–NET เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถกูต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

บรรลุ 

 
 

 
 
    ตรวจสอบ 

2. มีรายงานข้อมูลสารสนเทศผลการ
สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 

2. มีรายงานข้อมูลสารสนเทศผล
การสอบ O-NET ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 

2562 ที่ถูกต้อง 

 
บรรลุ 

  
   ตรวจสอบ 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

(สำนักทดสอบทางการศึกษา)  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

231,733 
 

214,116  
 

รวม 231,733 214,116  
คงเหลือ 17,617  

 
 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ  
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
ไม่มี ไม่มี 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน         
      ควรกำหนดให้มีนโยบายในการพัฒนาครู ชั้น ป.1 ให้มีสมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง ให้ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง  
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
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      ไม่มี  
 
 
 

15. เอกสารประกอบ 

     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน   
 

 
 

        
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ลงชื่อ  นางสุจิรา  ณ พัทลุง         ผู้รายงาน 

                                      ลงชื่อ  นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ   ผู้อำนวยการกลุ่ม   
 
 
 

 
 



248 
 

 

 
 
 
 
 

 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  เยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พฒันาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
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    5.1 นายระนิต  ณ พัทลุง รองผอ.สพป. ตรัง เขต 1 

    5.2 นางยุพดี  คลาดนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    5.3 นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ     

6. งบประมาณ  จำนวน  112,000  บาท 
      จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
      จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
      จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 
 
 
 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน  1 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1.1  ระบุ  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
                        งบประมาณ              112,000.-   บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ค่าวัสดุในการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
จำนวน 14 กลุ่มโรงเรียน ๆ ละ 
8,000 บาท 
 

กรรมการตามคำสั่งที่ 389/2562 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
จำนวน 23 คน 

มีคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน(ตามตารางเยี่ยมบ้าน
นักเรียนที่แนบ)   

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 2  มิถุนายน 2563  
3) สถานที่จัดกิจกรรม  เยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน 28 โรง   

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  
ผลการดำเนินงาน 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
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(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

1.  นักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะ                
ที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ
การดำรงชีวิต และรอดพ้นจาก
วิกฤติทั้งปวง 
2.  โรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีการทำงานร่วมกัน โดยผ่าน
กระบวนการทำงานที่ชัดเจน มี
ร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได ้
 

1.  เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงจากการคัดกรองของโรงเรียน 
2. สร้างขวัญและกำลังใจแก่
ผู้ปกครองและนักเรียน 
 
 
 
    
 

บรรลุ
วัตถุ 

ประสงค์ 

  

 
 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

- ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 

ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน  
28 โรง  

ร้อยละ 
100  

 ลงพื้นที่           
เชิงประจักษ์ 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สพป.ตรัง เขต 1 112,000    112,000     
    

รวม 112,000    112,000     
คงเหลือ                                 -  
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12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
     - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      13.1  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
      13.2 นักเรียนมีขวัญและกำลังใจ มีสุขภาพจิตที่ดี      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
        - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( /  )  รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     ( / )    อื่น ๆ (โปรดระบุ) ตารางการเยี่ยมบ้าน 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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ลงชื่อ  นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์   ผู้รายงาน 
ลงชื่อ  นางยุพดี  คลาดนาน        ผู้อำนวยการกลุ่ม   

 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
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            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  ส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายระนิต   ณ พัทลุง 
    5.2 นางยุพดี  คลาดนาน 
    5.3 นางวัชราภรณ์  มาสินธุ์ 

6. งประมาณ  จำนวน   100,000.-  บาท 
      จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ....................................................................................................... . 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .................. 
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7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน 2  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    กิจกรรมที่ 2  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน                     
                     งบประมาณ  100,000.-  บาท    

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียน

ขนาดเล็ก จำนวน 73 โรง  
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 40 โรง 
จัดซื้อวัสดุ เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019    โรงละ 2,500.-  

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม เมษายน- กรกฎาคม 2563 เมษายน- กรกฎาคม 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 73 โรง โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 73 โรง 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมี
ความรู้และป้องกันตนเองจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

จัดซื้อวัสดุ เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

บรรลุ - มีความพร้อม 
เปิดเรียน 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ร้อยละ 100 ของผู้บริหารครูและ
นักเรียนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 
 

จัดกิจกรรมให้ความรู้การ
ป้องกันการแพร่ระบาดและ 

บรรลุ - มีความพร้อม 
เปิดเรียน 
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จัดซื้อวัสดุ เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรน่า 2019 

 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

    กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมให้ความรู้
การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
    กิจกรรมที่ 2  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
และอาคารเรียน                     

100,000.- 100,000.-  

รวม 100,000.- 100,000.-  
คงเหลือ -  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความรู้และป้องกันตนเองและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID 19) 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
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     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
ลงชื่อ    นางวัชราภรณ์  มาสนิธุ์        ผู้รายงาน 
ลงชื่อ    นางยุพดี  คลาดนาน           ผู้อำนวยการกลุ่ม   

 
 
 

 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์    
                    ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน  
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
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     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์
    5.2 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ 
    5.3 นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ 

6. งบประมาณ  จำนวน  10,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
      จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ................................................................. ...........................................................  

 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  2  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  นิเทศ  ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป้าหมาย 
                     งบประมาณ  6,000   บาท 

    กิจกรรมที่ 2  มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
                     โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์    ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
                      สยามบรมราชกุมารี  ได้ประสบผลสำเร็จ  และร่วมส่งผลงาน  Video  Clip   เข้าร่วมคัดเลือก 

                      ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                     งบประมาณ  4,000  บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนเป้าหมาย  18  โรงเรียน โรงเรียนเป้าหมาย  18  โรงเรียน 
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ซึ่งได้รับจัดสรรหนังสือพระราช
นิพนธ์ฯ  ปีงบประมาณ 
2561 - 2563  

และโรงเรียนทั่วไปอีก  4  โรงเรียน  
รวม  22  โรงเรียน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม พฤษภาคม – กันยายน  2563 กรกฎาคม – กันยายน  2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด  18  โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด  18  โรงเรียน 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ครูบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบ
งานการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของโรงเรียนสามารถ
ดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย  
รักการอ่าน  โดยใช้หนังสือ     
พระราชนิพนธ์ฯ อยู่ในระดับดี 

1) ครูบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบ
งานการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของโรงเรียนสามารถ
ดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย  
รักการอ่าน  โดยใช้หนังสือ     
พระราชนิพนธ์ฯ อย่างหลากหลาย 

  1)  นิเทศ  ติดตาม

และ ประเมินผล

การดำเนินงานฯ 

 

 
 

 
 

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

2. โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จใน

การดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน  โดยใช้หนังสือ        

พระราชนิพนธ์ฯ ได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ  มีความพึงพอใจและมี

ขวัญกำลังใจในการพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2)  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โดยใช้
หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ        
อย่างหลากหลาย  และจัดทำ      
Video  Clip  การดำเนินงาน  
ร่วมเผยแพรเ่ป็นแบบอย่างแก่
สถานศึกษาอ่ืน 

  2)  ตรวจสอบ
ผลงาน  และ
เผยแพร่  
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10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1.ร้อยละ 100  ของโรงเรียน

เป้าหมายสามารถดำเนินงาน       

อยู่ในระดับดี 

1)ครูผู้รับผิดชอบงานมีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  และ
สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม
ได้อย่างหลากหลาย  โดยการ 
มีส่วนร่วมของครูในโรงเรียน 

  ใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
ครูผู้รับผิดชอบ
งานและสัมภาษณ์
พูดคุยกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

2.ร้อยละ 100   ของโรงเรียน

เป้าหมายได้รับการนิเทศ  ติดตามฯ 

และมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี

ขึ้นไป   

3.ร้อยละ 100  ของนักเรียนอ่าน

หนังสือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.

กำหนด 

2)มีคณะกรรมการนิเทศโดยจีด
ทีมศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วม
นิเทศ  3  สาย  สายละ  3  
โรงเรียน/ วัน  

 

3)  นักเรียนอ่านหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านและบันทึก 
การอ่าน 

 
 
 
 
 
 
 

 ใช้แบบสอบถาม
และสัมภาษณ์
พูดคุยกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

ตรวจสอบข้มูล
บันทึกการอ่าน
ของนักเรียน 

 

 

 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สำนักงานวิชการและมาตรฐาน
การศึกษา สพฐ. 

10,000 8,076  

รวม 10,000 8,076  
คงเหลือ 1,924  
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12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
1. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหนังสือพระราช
นิพนธ์ฯแต่ละปีงบประมาณ  ค่อนข้างน้อย  ทำให้การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานไม่ทั่งถึงทุกโรงเรียน 

1) สพฐ.ควรจัดสรรให้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมาก
ขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ  เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน
การดำเนินงานได้ทั่วถึงทุกโรงเรียน 
2) ระดับเขตพ้ืนที่ควรมีรูปแบบการบริหารจัดการ     
แบบเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน  เพื่อช่วยเหลือกัน    
ด้านการให้บริการยืมหนังสือระหว่างโรงเรียน 
3) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อระดมทรัพยากรด้าน
การส่งเสริมการอ่าน  โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ 

2. ครูส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการจัดทำ 
   Clip Vedio  ให้มีคุณภาพ 

1) พัฒนาครูให้สามารถจัดทำ  Video  Clip    ที่มคีุณภาพ 
2) เผยแพร่ Video  Clip  ผลงานที่มีคุณภาพเพ่ือเป็น
แบบอย่างและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1  โรงเรียนในโครงการจัดทำ  Video Clip  ผลการดำเนินงานเผยแพร่ผ่าน  Youtube 
     13.2  คัดเลือกผลงานเด่นจากการเข้าชมและการโหวตให้คะแนนตามเกณฑ์การประกวดของ  สพฐ.      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
       - ควรจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ  ให้โรงเรียนได้รับอย่างทั่วถึง 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     ( )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)      ( อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ)    

     (  )  รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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 ลงชื่อ   เฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์    ผู้รายงาน 
        ลงชื่อ   เนาวลักษณ์  วชิัยดิษฐ     ผู้อำนวยการ 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ   โครงการการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์   
2. กลยุทธ์ สพป.  

  กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
                      ในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                     มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                     ทางการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล 
                     ในการบริหาร 

3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นางชเนตตี  ชนชอบธรรม     

6. งบประมาณ  จำนวน  43,800 บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
       จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ ..................................................................................................................... .......  
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7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน 3  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโรงเรียนบ้านท่าข้าม “โครงการการพัฒนาทักษะการคิด 
                      เชิงคำนวณผ่านการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน” 
                     งบประมาณ 20,000  บาท 

    กิจกรรมที่ 2  จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโรงเรียนวัดไทรงาม “โครงการการบริหารจัดการการเรียนรู้ 
                      แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เรื่อง วิถีชีวิตชาวตรังเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก 
                      ของนักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม 
                     งบประมาณ  20,000  บาท 

    กิจกรรมที่ 3  จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนิเทศและติดตาม จำนวน 2 โรงเรียน  
                      งบประมาณ 3,800 บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้าม  

    ป.1-6 จำนวน 69 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม  
    อ.1-ป.6 จำนวน 260 คน 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้าม  
    ป.1-6 จำนวน 69 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม  
    อ.1-ป.6 จำนวน 260 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม มิถุนายน – กันยายน 2563 มิถุนายน– กันยายน 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านท่าข้าม และโรงเรียน 

วัดไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม และโรงเรียน 
วัดไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
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(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป้าหมายอยา่งไร หรือไม่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 
งานโรงเรียนบ้านท่าข้าม 
“โครงการการพัฒนาทักษะการคิด 
เชิงคำนวณผ่านการบูรณาการ
ความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน” 

โรงเรียนบ้านท่าข้ามใช้งบประมาณ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนิน
โครงการการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงคำนวณผ่านการบูรณาการ
ความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน 

  -ประเมินทักษะ
การคิดของ
นักเรียนที่ร่วม
โครงการ  

2) จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 
งานโรงเรียนวัดไทรงาม “โครงการ
การบริหารจัดการการเรียนรู้แบบ
บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เรื่อง วิถีชีวิตชาวตรัง
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักของ
นักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม 

โรงเรียนวัดไทรงามใช้งบประมาณ
จัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนิน
โครงการ การบริหารจัดการการ
เรียนรู้แบบบูรณาการหน่วยการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เรื่อง วิถีชีวิต
ชาวตรังเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของนักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม 

  -ประเมิน
สมรรถนะของ
นักเรียนที่ร่วม
โครงการ  

3) จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 
งานนิเทศและติดตาม จำนวน 2 
โรงเรียน 

ศึกษาน ิ เทศก ์และคณะได ้ออก
นิเทศโครงการโรงเรียนละ 2 ครั้ง 

  สอบถามผลการ
ดำเนินโครงการ 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 
(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 
(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรล ุ

ตามตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข้าม มีการพัฒนา
ทักษะแนวคิดเชิงคำนวณโดยการ 
บูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระต่างๆ 
 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
1-6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม มีทักษะ
แนวคิดเชิงคำนวณโดยการบูรณา 
การความรู้จากกลุ่มสาระต่างๆ 
อยู่ในระดับดีมาก 

  1. ประเมินทักษะ
การคิดเชิงคำนวณ
ของนักเรียน
รายบุคคล 

2. นักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม 
มีสมรรถนะหลักผ่านการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ เรื่อง วิถีชีวิตชาวตรัง   
 

2. นักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม 
มีสมรรถนะหลักผ่านการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเรื่อง วิถีชีวิตชาวตรัง  
อยู่ในระดับดีมาก 

  1. ประเมิน
สมรรถนะ 
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3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีโรงเรียนที่
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการนำผลวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ สามารถส่งเสริม
พัฒนาโรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ต่อไป 

3. โรงเรียนบ้านท่าข้ามและ
โรงเรียนวัดไทรงามเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีด้านการนำผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

  ยกย่องโดยมอบ
เกียรติบัตรแก่
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
และโรงเรียน 
วัดไทรงาม 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สพฐ. 43,800 43,800  
    

รวม 43,800 43,800  
คงเหลือ -  

 
 
 
 
 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1  เผยแพร่ทางช่อง YouTube   
     13.2  เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต 1 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
       - เป็นโครงการที่ดีมาก สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณให้ทุกเขตพ้ืนที่ในการพัฒนาครูและผู้บริหาร 
         ด้านการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

15. เอกสารประกอบ 
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     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (    )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ()   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ  ชเนตตี ชนชอบธรรม             ผู้รายงาน 
ลงชื่อ  เนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ            ผู้อำนวยการกลุ่ม 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

2. กลยุทธ์ สพป.  
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    กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ  
        ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
    จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์
    5.2 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ 
    5.3 นางระเบียบ  คงฉาง 
    5.4 นายกฤช  กาหยี 
    5.5 นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร  
    5.6 นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 

6. งบประมาณ  จำนวน  125,000 บาท  
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ......................  

 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  3 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti-Corruption Education)     จำนวน 132 โรงเรียน 
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                     งบประมาณ  65,000  บาท 

    กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตาม ขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
                      สถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 40 โรงเรียน 

งบประมาณ 20,000  บาท 

    กิจกรรมที่ 3  สรุปผลงานโรงเรียนสจุริต  (เครือข่ายโรงเรียนสจุริตต้นแบบ)  มอบรางวัลค่าตอบแทนผลการจัดกิจกรรม 
                      “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม”  จำนวน  16  โรงเรียน 
                     งบประมาณ  40,000 บาท 

 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 182  คน 184  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 

อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 
 

สถานที่มีความพร้อมสูง กว้างโปร่ง
สะดวกสบายทั้งทางด้านระบบไฟฟ้า
เครื่องเสียง บรรยากาศ ห้องน้ำ และ
อาหาร เหมาะสมสำหรับการจัด
อบรม 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1)กิจกรรมที่ 1 
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education)       
จำนวน 132 โรงเรียน 

พัฒนาครูแกนนำระดับปฐมวัย 
หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวน  
132 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 162  คน 

  ประเมินความพึง
พอใจ 

2) กิจกรรมที่ 2 1 )คร ูผ ู ้ เข ้ าอบรม  สามารถขยาย
เครือข่าย และสร้างนวัตกรรมต่อต้าน

  นิเทศ ติดตาม  
แบบสอบถาม 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

นิเทศ ติดตาม ขยายผลการดำเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาใน
สังกัด จำนวน 40 โรงเรียน 

การทุจริต “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม”ได้
ครบ 131 โรงเรียนที่เข้าร่วมการ
อบรม 
2) ศึกษานิเทศก์ นิเทศ  กำกับ 
ติดตาม ผลการจัดการเรียนรู้สื่อ
นวัตกรรมต่อต้านทจุริตศึกษา ใน
โรงเรียนสจุริต  (เครือขา่ยโรงเรียน
สุจริตตน้แบบ)  ให้มีประสิทธภิาพ  
จำนวน 40 โรงเรียน  พร้อมทัง้ให้
คำปรึกษาและแก้ไขปรับปรุงผลงานไป
พร้อม ๆ  กัน 

3) กิจกรรมที่ 3 
สรุปผลงานโรงเรยีนสุจรติ  (เครือข่าย
โรงเรียนสจุริตต้นแบบ)  มอบรางวัล
ค่าตอบแทนผลการจัดกิจกรรม   
“1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม” 
จำนวน  16  โรงเรียน 

จัดตั ้งคณะกรรมการดำเนินการ
ตัดสินผล พร้อมทั ้งประกาศผล
รางวัล 16 โรงเรียนได้ร ับรางวัล
ยอดเยี่ยม และ 115 โรงเรียนได้รับ
รางวัล ดีเด่น 

  เกณฑ์การตัดสิน
พร้อมผลรางวัล 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 
(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่

กำหนดไว้ในโครงการ***)  

ผลการดำเนินงาน 
 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100ของครูผู้เข้ารับการ
อบรม สามารถนำความรู้ความ
เข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา      
สร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต 

 
1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ
อบรม สามารถนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษากลับมาจัดการเรียน
การสอนที่โรงเรียนของตนเองได้ 
โดยแสดงออกที่การตั้งใจในการ

 
 

  
-ประเมินความ 
พึงพอใจ 
-นิเทศ ติดตาม   
-แบบสอบถาม 
-ผลการประกวด 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 
(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่

กำหนดไว้ในโครงการ***)  

ผลการดำเนินงาน 
 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
และการต่อต้านการทุจริต ให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 
2) ร้อยละ 100 ของครูผู้เข้ารับการ
อบรม สามารถขยายเครือข่ายครู
ในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง  
3) ร้อยละ 60  ของครูผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถสร้างนวัตกรรม
ต่อต้านทุจริตศึกษาได้ 
 

จัดทำ สื่อ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนทุกท่านที่เข้าร่วม
อบรม 
2) ร้อยละ 100ของครูที่เข้าร่วม
อบรมสามารถกลับมาขยายผลที่
โรงเรียนของตนเองได้ โดยสามารถ
จับคู่กับครูที่โรงเรียนและร่วมกัน
สร้างผลงานได้ครบทุกท่าน 

4) ร้อยละ 90 ของนักเรียนสังกัด
สพป.ตรัง เขต 1 รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และร่วม
ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1)  ครูผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา สามารถสร้างค่านิยม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนอย่าง
ยั่งยืน       
2)ครูผู้เข้ารับการอบรม สามารถ
ขยายเครือข่าย    และ สร้าง

3) ร้อยละ 100 ของครูที่เข้าร่วม
อบรมสามารถสร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ต้านทุจริตได้อย่างเห็นได้ชัดเจน
ผ่านการนำเสนอโดยคลิปวีดิโอ 
4) ร้อยละ100ของนักเรียนได้
สังกัดรู้เทา่ทนัต่อการเปลีย่นแปลง 
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย ์ยึดมั่นในคณุธรรม 
จริยธรรม และร่วมป้องกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ตัง้แต่ระดบัช้ัน 
อนุบาล จนถงึมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 

1) ครูผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาครบทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ 
และครบทุกระดับชั้น  สามารถ
สร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริต ให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนอย่างยั่งยืนใน
โรงเรียนของตนเอง 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 
(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่

กำหนดไว้ในโครงการ***)  

ผลการดำเนินงาน 
 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
นวัตกรรมต่อต้านทุจริตศึกษา  
กิจกรรม “ 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม ” ได้ 
3) นักเรียนสังกัดสพป.ตรัง เขต 1
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม และร่วมป้องกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 

2) ครูผู้เข้ารับการอบรม สามารถ
ขยายเครือข่ายในโรงเรียนของตนเองได้ 
พร้อมทั้งขยายผลสู่ระบบออนไลน์
สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ    และ สร้าง
นวัตกรรมต่อต้านทุจริตศึกษา  
กิจกรรม “ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ”  
ได้ครบทุกท่าน บางโรงเรียน
สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 2-3 
ผลงานต่อโรงเรียน 
3) นักเรียนสังกัดสพป.ตรัง เขต 1
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม และร่วมป้องกันการ
ทุจริตทุกรปูแบบ ผ่านการ
แสดงออกโดยการนำเสนอผ่าน
คลิปวีดิโอของโรงเรียน 
 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา (สพฐ.) 

125,000 79,000  

รวม 125,000 79,000  
คงเหลือ 46,000  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
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ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

ระยะเวลาในการสร้างความรู้ ความเข้า มีระยะเวลาสั้น 
จึงทำให้ครูสับสนระหว่างนวัตกรรมในชั้นเรียน กับการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องมีการจัดอบรม
ทบทวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของครูในสังกัด 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 การนำเสนอผ่านระบบยูทูป เป็นการเผยแพร่ที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
     13.2 การจัดทำคลังสื่อของสำนักงานเขตพ้ืนที่และพร้อมเผยแพร่อยู่ตลอดเวลา 
      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    - วัสดุ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

15. เอกสารประกอบ 
     ()   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     ()   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ()   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 

 
การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจ 

การอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)       

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 162 คน) 
1.  เพศ       ชาย    ร้อยละ 33.95           หญิง  ร้อยละ 66.05 
2.  อาย ุ     20 – 30 ปี ร้อยละ 50        31 – 40 ร้อยละ 20.00    41 – 50 ร้อยละ 17.9 51 – 60 ร้อยละ 14.00 
3.  ระดับการศึกษา   ปรญิญาตรี  ร้อยละ 56.79    ปริญญาโท  ร้อยละ 43.21 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ  
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การให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเลี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1. รูปแบบของกิจกรรมในการจัดการอบรม 3.86 0.89 

2. เนื้อหามีความเหมาะสม 4.61 0.57 

3. คณะทำงานให้ความช่วยเหลือแนะนำตลอดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

4.25 0.65 

4. มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 3.75 0.84 

5. วัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ มีความเหมาะสม 4.89 0.31 

6. จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม 4.14 0.80 

7. ระยะเวลามีความเหมาะสม 3.70 0.91 

8. สถานท่ีมีความเหมาะสม 4.89 0.31 

9. ท่านได้รับความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ แล้วสามารถ
นำไปพัฒนาตนเองและสถานศึกษาของท่านต่อไปได้ 

3.75 0.84 

10. สื่อท่ีท่านได้พัฒนามีประโยชน์ต่อผู้อื่น 3.75 0.84 

รวม 4.10 0.50 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 - อยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานผ่านคลิปมากกว่านี้ 
  

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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ลงชื่อ   นางระเบียบ  คงฉาง          ผู้รายงาน 
ลงชื่อ   นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ   ผู้อำนวยการกลุ่ม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
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   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  นิเทศ ติดตาม ฯ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์
    5.2 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ 
    5.3  นางระเบียบ  คงฉาง 
    5.4 นางสุทธิดา  สรรเพชร 

6. งบประมาณ  จำนวน  17,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................  

 
 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน       1     กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานเรื่องน้ำและอากาศทดแทนครูย้าย บรรจุใหม่ เกษียณอายุราชการ 
                     งบประมาณ  17,000 บาท 

8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ   
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การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน 1.ครูมีความรู้ความเข้าในกิจกรรม

ทดลองตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
2.เด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝังเตรียม
ความพร้อมให้มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
3.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 7 – 8  กันยายน  2563 ครูทุกคนได้เข้ารับการพัฒนาครบทุก
คนทั้งสองวัน 

3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สถานที่ มีความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรม 

  

9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1)ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง4 ด้านและ
มีความรู้ความเข้าใจทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2)ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1)ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2.ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  สอบถาม 
ประเมินตาม
สภาพจริง 
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10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยสามารถจัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ 
2.ร้อยละ90 ของครูปฐมวัยมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ 
3. ร้อยละ90 ของครูและเด็กปฐมวัย
ในโรงเรียนมี เจตคติที่ดี มี
ความสามารถพ้ืนฐานต่อการเรียนรู้
ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทยสามารถจัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
คุณภาพ 
2.ร้อยละ90 ของครูปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
3. ร้อยละ90 ของครูและเด็ก
ปฐมวัยในโรงเรียนมี เจตคติที่ดี 
มีความสามารถพ้ืนฐานต่อการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ 

 
 

 สอบถาม 
ประเมิน 
แบบนิเทศ  

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา (สพฐ.) 

17,000 17,000  

    
รวม 17,000 17,000  

คงเหลือ -  
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีน้อยไม่เพียงพอต่อ
การดำเนินงาน 

ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนิน
โครงการ 

บางโครงการไม่มีงบประมาณให้ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ควรจัดสรรงบประมาณให้อย่างต่อเนื่อง 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 ทางยูทูป 
     13.2 ทางเว็ปไซน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    14.1 ให้มีการจัดอบรมทุกปีการศึกษา 
    14.2 ควรจัดสรรงบประมาณให้อย่างต่อเนื่อง 

15. เอกสารประกอบ 
     ( √  )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (  √ )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     (  √ )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 

 
 

แบบสรุปการประเมินผล 
     โครงการ “บ้านนักวทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคุณภาพให้สมบูรณ์  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับคุณภาพตามเกณฑ์ 
ดังนี้ 
คะแนน  4  ระดับดีมาก    หมายถึง   มีการปฏิบัติร้อยละ  90 ขึ้นไป 
คะแนน  3  ระดับดี  หมายถึง   มีการปฏิบัติร้อยละ  75-89  
คะแนน  2 ระดับพอใช้  หมายถึง   มีการปฏิบัติร้อยละ  70 – 79 
คะแนน  1 ระดับปรับปรุง หมายถึง   มีการปฏิบัติน้อยกว่าร้อยละ 70 
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ที ่
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 ผลลัพธ์ 

1. มีแผนการจัดกิจกรรมการทดลอง ครบถ้วนและมีคุณภาพ 61    ดีมาก 

2. มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง 61    ดีมาก 

3. มีการแนะนำ สื่อ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการทดลอง 61    ดีมาก 

4. มีการตั้งคำถามเชื่อมโยงจากประสบการณ์ของเด็ก 61    ดีมาก 

5. ครูมีการส่งเสริมสนับสนุนการตั้งสมมติฐานก่อนการปฏิบัติกิจกรรม 61    ดีมาก 

6. เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองและสังเกตด้วยตนเอง 61    ดีมาก 

7. จัดให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 61    ดีมาก 

8. เปิดโอกาสให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม 61    ดีมาก 

9. เปิดโอกาสให้เด็กบันทึกผลการทดลอง 61    ดีมาก 

10. มีการสรุป ทบทวน ผลการทดลอง 61    ดีมาก 

11. มีการประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมความสามารถพ้ืนฐานตาม

โครงการฯ 

61    ดีมาก 

12. เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงงาน 61    ดีมาก 

13. เปิดโอกาสให้เด็กได้สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงงานด้วยตนเอง 61    ดีมาก 

14. ขั้นตอนการจัดทำโครงงานเป็นไปตามกระบวนการของการสืบเสาะ 61    ดีมาก 

 
ความสามารถพื้นฐานของเด็กปฐมวัย 
 พิจารณาภาพรวมของเด็กปฐมวัยมีความสามารถพ้ืนฐานในแต่ละเรื่องตามเกณฑ์ดังนี้ 
 คะแนน 4  ระดับดีมาก หมายถึง   เด็กปฐมวัยมีความสามารถพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 คะแนน 3  ระดับดี หมายถึง  เด็กปฐมวัยมีความสามารถพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75-89 

คะแนน 2  ระดับพอใช้ หมายถึง  เด็กปฐมวัยมีความสามารถพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70-74 
คะแนน 1  ระดับปรับปรุงหมายถึง  เด็กปฐมวัยมีความสามารถพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 0 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคุณภาพตามเกณฑ์ 
 

ที ่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 ผลลัพธ์ 

1. ความสามารถด้านการเรียนรู้     ดีมาก 
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1.1 รู้จักการสังเกตและการค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง 56 5 

1.2 รู้จักหาเหตุผลด้วยตนเอง 55 6   ดีมาก 

1.3 มีการตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย 50 11   ดีมาก 

1.4 สามารถนำความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ 54 7   ดีมาก 

2. ความสามารถด้านภาษา 

2.1 สามารถเรียกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ได้ 

 

56 

 

5 

   
ดีมาก 

2.2 บรรยายสิ่งที่สังเกตได้ขณะทดลอง 56 5   ดีมาก 

2.3 พูดแสดงความคิดเห็นได้ 50 11   ดีมาก 

2.4 พูดสรุปผลการทดลองที่เกิดข้ึน 56 5   ดีมาก 

3. ความสามารถด้านสังคม 

3.1 มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น 

 

50 

 

11 

   
ดีมาก 

 3.2 แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 50 11   ดีมาก 

 3.3 กล้าโต้ตอบกับเพ่ือนที่มีความคิดเห็นต่าง 50 11   ดีมาก 

4. ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวและทักษะ 

การรับรู้ของประสาทสัมผัส 

4.1 สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้คล่องแคล่ว 

 

 

56 

 

 

5 

   

 

ดีมาก 

 4.2 การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 57 4   ดีมาก 

 4.3 การรับรู้ของประสาทสัมผัสต่างๆ 56 5   ดีมาก 

 4.4 การเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมกับวัย 61    ดีมาก 

 
 
                                       ภาพประกอบ 
                           โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
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     เย่ียมโรงเรียน                                                                              นิเทศ ติดตาม  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ  นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร  ผู้รายงาน 
ลงชื่อ  นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการกลุ่ม   

                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่เกาะ) 

2. กลยุทธ์ สพป.  

  กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
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  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   โรงเรียนบ้านแหลม,  โรงเรียนหาดทรายทอง 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายมนัสพงค์  ไชยรุฒม์ 
    5.2 นายอนุเสน  ใจจ้อง 
    5.3 นางสาวจันทร์สุดา  หมาดหลู 
    5.4 นางสาวกอดารียะ  มะตาเยะ 
 

6. งบประมาณ  จำนวน  59,600  บาท 
      จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
      จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ สำนักนโยบายและแผน 
      จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ้นผ้าปาเต๊ะ เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ                       
                      งบประมาณ       28,800     บาท 
    กิจกรรมที่ 2   อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพที่ยั่งยืน (ทำกุ้งแห้งเกาะสุกร ทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม) 
                      งบประมาณ        30,800         บาท 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน ผลการดำเนินงานจริง 
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(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ -ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลม 

จำนวน 50 คน 
-ครู นักเรียนโรงเรียนหาดทราย
ทอง จำนวน 80 คน 

-ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลม 
จำนวน 50 คน 
-ครู นักเรียนโรงเรียนหาดทรายทอ
จำนวน 80 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม -18,26 กรกฎาคม 2563 
-1-2 สิงหาคม 2563 

-18,26 กรกฎาคม 2563 
-1-2 สิงหาคม 2563 

3) สถานที่จัดกิจกรรม -โรงเรียนบ้านแหลม 
-โรงเรียนหาดทรายทอง 

-โรงเรียนบ้านแหลม 
-โรงเรียนหาดทรายทอง 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) นักเรียนมีความรู้ ทักษะในเรื่อง
การเพ้นผ้าปาเต๊ะ สามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ในการสร้างอาชีพ
ให้กับตนเองได้ 

2) นักเรียนสามารถอนุรักษ์ พัฒนา
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำ
กุ้งแห้งเกาะสุกร ทำน้ำยาปรับผ้า
นุ่ม) มีทักษะอาชีพสร้างรายได้แก่
ตนเองและครอบครัว 

-นักเรียนมีความรู้ ทักษะในเรื่อง
การเพ้นผ้าปาเต๊ะ การทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและสามารถนำความรู้ไป
ปรับใช้ในการสร้างอาชีพให้กับ
ตนเองได้  
-นักเรียนสามารถอนุรักษ์ พัฒนา
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ทักษะอาชีพสร้างรายได้แก่ตนเอง
และครอบครัว  และใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามพระบรมราโชบายของรัชกาล
ที่ 10 

  -แบบประเมิน 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 
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ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้
และทักษะเกี่ยวกับงานอาชีพใน
ท้องถิ่น  
 

 - นักเรียนมีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับงานอาชีพในท้องถิ่น 
ทักษะการประกอบอาชีพ รัก
การทำงาน สามารถทำงานร่วม 
ก้บผู้อ่ืนได้ นำความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน 

  -แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานอาชีพ
สามารถสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - นักเรียนทุกคน มีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับงานอาชีพ
สามารถสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ของรัชกาลที่10 
 

  -แบบประเมิน 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

- สำนักนโยบายและแผน สพฐ. 59,600   59,600    

    
    
    

รวม 59,600   59,600    
คงเหลือ 0  
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12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      -ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      -ไม่มี 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
     -จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
ลงชื่อ  นางสาวจันทร์สุดา  หมาดหลู          ผู้รายงาน 
         นางสาวกอดารียะ  มะตาเยะ 
ลงชื่อ  นายมนัสพงค์  ไชยรุฒม์          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม 
         นายอนุแสน  ใจจ้อง              ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายทอง  
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์      
    5.2  นางเนาวลักษณ์  วิชยัดิษฐ 
    5.3  นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน      
    5.4  นางสุจิรา  ณ พัทลุง            

6. งบประมาณ  จำนวน 47,000 บาท  
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
         จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  1 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC.  ขับเคลื่อน “คุณธรรมอัตลักษณส์ู่การสรา้งคนดีใหบ้้านเมือง” ของโรงเรียน        

                    งบประมาณ 36,320 บาท 

                     สถานที่ดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ       140 คน 140 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม    1 วัน                    1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 
  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เข ียนอธ ิบายให ้ช ัดเจนว ่าบรรลุ
เป้าหมายอย่างไร หรือไม่บรรลุเป้าหมาย
เพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
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ครูทุกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
การขับเคลื่อน คุณธรรมอัตลักษณ์สู่
การสร้างคนดีให้บ้านเมืองโดย
บูรณาการโครงงานพัฒนา 
จริยคุณ  คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม และ
ครอบครัวคุณธรรม เป็นโรงเรียนดี 
มีที่ยืนทุกโรงเรียน  

โรงเรียนขับเคลื่อน “คุณธรรมอัต
ลักษณ์สู่การสร้างคนดีให้บ้านเมือง”  
โดยบูรณาการ โครงงานพัฒนาจริย
คุณ  คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  ค่าย
ยุวชนคนคุณธรรม และครอบครัว
คุณธรรม  เป็นโรงเรียนดีมีที่ยืนทุก
โรงเรียน   

 
 
 

บรรลุ 

  
 
 

ตรวจสอบ 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

โรงเรียนพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ด้วยโครงงานพัฒนาจริยคุณ  
ระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียน 
เป็นโรงเรียนดีในชุมชน และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ 

มีสื่อ นวัตกรรมการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม ด้วย
โครงงานพัฒนาจริยคุณ และ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
โรงเรียนอ่ืนๆ ได ้ 

 
 
 

บรรลุ 

  
 
 

ตรวจสอบ 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

47,000.-  
 

36,320 
 

รวม 47,000.- 36,320  
คงเหลือ 10,680  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ  

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
ไม่มี - 

 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน         
        ควรขับเคลื่อนด้วยการนิเทศ ติดตาม กิจกรรมการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพ,ฐ. เพ่ือให้เยาวชน 
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มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจใน
การปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง  
 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
      ไม่มี  

15. เอกสารประกอบ   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
 

                      
 

                                                                                 
 

ลงชื่อ นางสุจิรา   ณ พัทลุง  ผู้รายงาน 
ลงชื่อ นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการกลุ่ม   

 
 
 
 
 
 
 
 



290 
 

 

 
 
     กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

จำนวน  3  โครงการ 

(งบประมาณ 637,000 บาท) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  



291 
 

 

1. ชื่อโครงการ การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                   ที่ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์           5.2 นายธเนศพล  เจริญสุข 
    5.3 นายระเบียบ  เซ่งเซี่ยง   5.4 นางสุภาวดี  เจริญฤทธิ์ 

6. งบประมาณ  จำนวน  239,000.-  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน งบดำเนินงาน กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น รายการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .................. 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จำนวน 1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมิน ด้านที่ 3  งบประมาณ  239,000.-บาท 
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    1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
                            ศาสนาและวัฒนธรรม      

1.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
     (ภาษาอังกฤษ)  

                       1.3 ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                       1.4 ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                            (ดนตรี-นาฏศิลป์)  
                       1.5 ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                       1.6 ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
                            (คอมพิวเตอร์)  
                       1.7 ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมิน ด้านที่ 3 สายงานบริหารสถานศึกษา 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ    

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ                29  คน   ประชุมรับผล จำนวน  8  คน  
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม มิถุนายน - กันยายน 2563 - ประชุมคณะกรรมการตรวจและ

ประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 ใช้
งบฯ จำนวน 7,285 บาท  
- ประชุมคณะกรรมการตรวจและ
ประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2563 ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 
1 ใช้งบฯ จำนวน 9,265 บาท 
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การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม มิถุนายน - กันยายน 2563 - ประชุมคณะกรรมการตรวจและ
ประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพป.
ตรัง เขต 1 ใช้งบฯ จำนวน 22,920 
บาท  
- ประชุมคณะกรรมการตรวจและ
ประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) 
เมื่อวันที่ 18 มิถนุายน 2563  
ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1  
ใช้งบฯ 18,645 บาท 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจและ
ประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี ใช้งบฯ 17,230 บาท 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจและ
ประเมิน ด้านที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช ใช้งบฯ 7,505 บาท 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจและ
ประเมิน ด้านที่ 3 สายงานบริหาร
สถานศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
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2563 ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 
1 ใช้งบฯ 24,790 บาท  

3) สถานที่จัดกิจกรรม 1. สพป.ตรัง เขต 1 
2. โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 
    จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
    จังหวัดนครศรีธรรมราชราช 

 

 
 
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการ
ประเมินทุกคน ได้รับการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และ
นำผลงานไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและผู้เรียน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการปะเมิน
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ  จำนวน 29 คน ได้รับ
การตรวจและประเมิน   

     - นับจำนวน 

2 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน  
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการปะเมิน
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ จำนวน 29 คน  
ได้รับการตรวจและประเมิน   
 

     - นับจำนวน 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1 ร้อยละ 100 ชองผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและ

 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับ

     - นับจำนวน 
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บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ตรวจสอบและประเมิน  

การปะเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 29 คน ได้รับการตรวจ
และประเมิน   

 
11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 239,000 107,640  
    

รวม 239,000 107,640  
คงเหลือ 131,360  

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
       - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       -ไม่มี 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
       - ไม่มี 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 
 

 
ลงชื่อ   สุภาวดี  เจริญฤทธิ์      ผู้รายงาน 
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ลงชื่อ   ธเนศพล  เจริญสุข      ผู้อำนวยการกลุ่ม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  



297 
 

 

   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
                      การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  ส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรังเขต 1 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
    5.1  นายระนิต   ณ พัทลุง 
    5.2  นางยุพดี  คลาดนาน 
    5.3  นางฉวีวรรณ  ศิลปะ 
    5.4  นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ 

6. งบประมาณ  จำนวน    156,000.-   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ    สพฐ. รว่มกับ ป.ป.ช. 

 
 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  4  กิจกรรม   
 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) คัดเลือกตัวแทนของ สพป.ตรัง เขต 1 ให้แก่ ครู  1  คน/ 
                   ผู้บริหาร 1 คน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก      งบประมาณ  10,000.- บาท 
    กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
                      2.1 คัดเลือกตัวแทนของ สพป.ตรัง เขต 1  ให้แก่ โรงเรียนที่ชนะ 
                            การแข่งขัน จากกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าท่ีพัก 
                            ให้กับนักเรียน 4 คน/ครู 1 คน                       งบประมาณ   25,000.-บาท 
                      2.2 กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
                           (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)  เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก   
                           จำนวน 1 คน                                            งบประมาณ     5,000.-บาท 



298 
 

 

   กิจกรรมที่ 3   จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนเพ่ือดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต 

                       3.1 โรงเรียนวัดหนองสมาน ดำเนิน กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ สพฐ. ชุมชน 
                             งบประมาณ  30,000.- บาท 
                     3.2 โรงเรียนวัดควนสีนวล ดำเนินกิจกรรมประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ 
                            ของนักเรียน โรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อยละ 10 
                         งบประมาณ  26,000.- บาท 
                     3.3 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย ดำเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั้น)    
                          งบประมาณ  10,000.- บาท 

     กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต(ค่าพาหนะในการเดินทางมา 
                      ประชุมอบรมกับ สพฐ.และสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น  
                     งบประมาณ  50,000.- บาท 

 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4 กิจกรรม 
1) กิจกรรมถอดบทเรียน  Best  

    Practice ผู้บริหาร     1 คน 
2) กิจกรรมถอดบทเรียน  Best  

    Practice   ครู         1 คน 
3) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ครู  
    1 คน นักเรียน 4 คน 
4) นำเสนอนวัตกรรมจัดการเรียน 
    การสอนหลักสูตรต้านทุจริต 
    ศึกษา  ครู 1  คน     
- จัดสรรงบประมาณให้  3 
โรงเรียน เพ่ือขยายผลโครงการ 
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
 
 

มีตัวแทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การนำเสนอผลงาน   และ
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการ
เรียนรู้  ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ระดับภูมิภาค  ภาคใต้ 
ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563  
ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัด
สงขลา 
มีการขยายผลโครงการเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต  ให้กับ 3 กิจกรรม 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ  
  สพฐ. ชุมชน 
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การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

 
 
 
 
 
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอ่ืน ๆ 
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต(ค่า
พาหนะในการเดินทางมาประชุม
อบรมกับ สพฐ.และสำนักงาน 
ป.ป.ช. เป็นต้น  

- กิจกรรมประเมินพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 
ร้อยละ 10 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
(สื่อภาพยนตร์สั้น) 
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITtegrity and Transparency 
Assessment Online: ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ 
นางสาวกุหลาบ เฟ่ืองไพบูลย์ และ
นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม เดือนกรกฏาคม- กันยายน 2563      เดือนกรกฏาคม - กันยายน  2563      
3) สถานที่จัดกิจกรรม - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ประถมตรัง เขต 1 
- โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  
- โรงเรียนเครือข่ายที่ได้รับจัดสรร 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมตรัง เขต 1 
- โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  
- โรงเรียนเครือข่ายที่ได้รับจัดสรร 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่

กำหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่า
บรรลุเป้าหมายอย่างไร หรอืไม่
บรรลุเป้าหมายเพราะสาเหตุ
ใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1) 1 พัฒนาและยกระดับธรรมา 
ภิบาล ในการบริหารการ
จัดการของสถานศึกษาใน
สังกัด 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน มี
คุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

บรรลุ - เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
การนำเสนอผลงาน  และการประกวด 
แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้   ภายใต้
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่

กำหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่า
บรรลุเป้าหมายอย่างไร หรอืไม่
บรรลุเป้าหมายเพราะสาเหตุ
ใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับภมูิภาค ภาคใต้ 

2. พัฒนานวัตกรรมการ 
   ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   ของสถานศึกษาในสังกัด 

สถานศึกษามีการดำเนินงาน
ตามภารกิจอย่างโปร่งใส  
มีกลไกและกระบวนการ
ป้องกันการทุจริต   ที่
เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต 

บรรลุ - ขยายผลโครงการเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต  ให้กับ 3 กิจกรรม 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ  
  สพฐ. ชุมชน 
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรมความ 
  ซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียน 
  สุจริตต้นแบบและโรงเรียน 
  เครือข่ายสุจริต ร้อยละ 10 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้าน 
  ทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั้น) 
 

 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มี

พฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ขยายผลโครงการเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต  3 กิจกรรม 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  
  และ  สพฐ. ชุมชน 
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์ของนักเรียน 
โรงเรียนสุจริตต้นแบบและ
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อย
ละ 10 

บรรลุ - เด็กและ

เยาวชนไทยมี

พฤติกรรมที่ยึด

มั่นความ

ซื่อสัตย์สุจริต 

 

2) ร้อยละ 80 ของครู ผู้บริหาร ใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มี

วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
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และพฤติกรรมในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้าน
ทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั้น) 
 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมถอดบทเรียน
(Best Practice)  

10,000.- 10,000.-  

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี           30,000.- 30,000.-  
กิจกรรมที่ 3   จัดสรรงบประมาณให้แก่
โรงเรียน    เพ่ือดำเนินกิจกรรม โครงการ
โรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ สพฐ.  
  ชุมชน 
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรมความ 
  ซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียนสุจริต 
  ต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(สื่อ
ภาพยนตร์สั้น)    

66,000.- 66,000.-  

กิจกรรมที่ 4  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียน
สุจริต(ค่าพาหนะในการเดินทางมา
ประชุมอบรมกับ สพฐ.และสำนักงาน 
ป.ป.ช. เป็นต้น                                       

50,000.- 11,080.-  

รวม 156,000.- 117,080.-  
คงเหลือ 38,920.-  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      -ไม่มี 
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13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
     13.2 สังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
     13.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 
      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      -ไม่มี 
15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     (  )   
รูปภาพ

ประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
 

 

 

 

รางวัลชมเชย กจิกรรมถอดบทเรียน  Best Practice ผู้บริหาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน  และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้   ภายใต้
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค 
ภาคใต้ 
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ลงชื่อ  นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ ผู้รายงาน 
ลงชื่อ  นางยุพดี  คลาดนาน       ผู้อำนวยการกลุ่ม   

 
 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขต 
                    พ้ืนที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
                    สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
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   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายระนิต   ณ พัทลุง 
    5.2 นางยุพดี  คลาดนาน 
    5.3 นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 
    5.4 นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ 

6. งบประมาณ  จำนวน  242,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ   สพฐ. ร่วมกับ ปปช. 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  2  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ปี  
                      2563 ทางเว็บไซต ์ ข้อ O1-O43                    งบประมาณ          3,900.- บาท 
    กิจกรรมที่ 2    ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
                        (ITA Online)                                        งบประมาณ        114,700.- บาท 
                       2.1 ประชมุ work shop คณะทำงานวางระบบ ITA Online ให้กับโรงเรียนคุณภาพ 
                             ประจำตำบล  42 โรง  จำนวน  10 คน  2  วัน      
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                       2.2  ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน  ITA Online ของสถานศึกษา  ให้โรงเรียน 
                              คุณภาพประจำตำบล 42 โรง 
                              2.2.1 ประชุมผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA    จำนวน 1 วัน 
                              2.2.2 ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA 1 คนและครูธุรการหรือผู้รับผิดชอบ 
                                            งานด้าน ICT  จำนวน 2  วนั 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้บริหารและบุคลากรทางการ 

  ศึกษา จำนวน 60 คน 
- ผู้บริหารและครู โรงเรียนคุณภาพ 
  ประจำตำบล 42 โรง  

-ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ITA)  ปี 2563 ได้
88.11 
- มีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ให้กับโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 42 โรง  

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน-กันยายน  2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1  
  2. โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 

 
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1)  จัดทำและดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์โดย
การ มีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย 

รับการประเมินผ่านระบบ ITA 
Online มีการดำเนินงาน 3 ช่วง
การประเมิน 
1. ช่วงเตรียมการประเมิน ชี้แจง
กรอบการประเมิน นำเข้าข้อมูล 

บรรลุ      - ทั้ง สพป.ตรัง เขต 
1 และโรงเรียน
คุณภาพประจำ
ตำบล 42 โรง 
ได้รับการประเมิน 
3 ช่องทาง 

 
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

 รับการประเมินผ่านระบบ ITA 
Online มีการดำเนินงาน 3 ช่วง
การประเมิน 
1. ช่วงเตรียมการประเมิน ชี้แจง
กรอบการประเมิน นำเข้าข้อมูล 
2. ช่วงดำเนินการประเมิน ตอบ 
   แบบ IIT,EIT และตอบแบบ  
   OIT  
3. ช่วงสรุปผลการประเมินตรวจให้ 
     คะแนนและข้อเสนอแนะ 

บรรลุ      - 1) ตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 
2) ตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 
3) ตอบแบบ
สำรวจ OIT  

 
 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 

เข้ารับการประเมิน  รณรงค์
และเสริมสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กร ขยายผล ปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือให้เกิด
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มี
การดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลด
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

บรรลุ - -ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA)  ปี 2563 ได้ 
88.11 
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11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 สพฐ. และ ป.ป.ช.  242,000.- 103,000.-  
    

รวม 242,000.- 103,000.-  
คงเหลือ 139,000.-  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
       - ไม่มี 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       13.1 บุคลากร สพป.ตรัง เขต 1 ร้อยละ 100 มีคุณธรรม มีความสุข มีคุณภาพและมีคุณธรรมเชิงประจักษ์ 
       13.2 สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
              ในการปราบปรามการทุจริต 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ไม่มี 
15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 
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ภาพประกอบการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์  ผู้รายงาน 
ลงชื่อ นางยุพดี  คลาดนาน   ผู้อำนวยการกลุ่ม   
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
               มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 
 
                                          -ไม่มีโครงการ- 
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กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                        
                       - ไม่มีโครงการ 
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 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
                 และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร 
    

จำนวน  2  โครงการ 

(งบประมาณ  264,000 บาท) 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)      

1. ช่ือโครงการ  โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
                     โคโรนา 2019  ปีการศึกษา 2563      
2. ผู้รับผิดชอบ  นางชเนตตี   ชนชอบธรรม         ศึกษานิเทศก์ 

2. สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.  
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

      กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  และมีทักษะการเรียนรู้ 
                          ในศตวรรษที่ 21     
      กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
                          มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
                          เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                          ในการจัดการศึกษา 

3.  สนองจุดเน้น สพป.  
       จุดเน้นที่ 1  ด้านโรงเรียนคุณภาพ 
       จุดเน้นที่ 2  ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
       จุดเน้นที่ 3  ด้านครูมืออาชีพ 
       จุดเน้นที่ 4  ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. ลักษณะโครงการ              

       ใหม ่
       ต่อเนื่อง 
5. งบประมาณ  จำนวน   40,000     บาท 
      จากแผนปฏิบัติการประจำปีของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       จากสำนักต่างๆ ของ สพฐ. ระบุ   
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
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       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  
 
 
 

 
 

6. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  ๓  กิจกรรม   

    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ วางแผนการนิเทศ และสร้างเครื่องมือนิเทศ  
                     งบประมาณ   4,720   บาท 

    กิจกรรมที่ 2  นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
                      งบประมาณ   31,200   บาท 

    กิจกรรมที่ 3  จัดทำรายงานและเผยแพร่ผลการนิเทศ   งบประมาณ   4,080   บาท  

    6.1 กิจกรรมตามโครงการ (ท่ีดำเนินการแล้ว) จำนวน  ๓  กิจกรรม 

      กิจกรรมที่ 1  วันที่  10  มิถุนายน  ๒๕๖3  ใช้งบฯ  จำนวน  4,720  บาท 

          สถานที่ดำเนินการ  ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  สพป.ตรัง เขต ๑ 

      กิจกรรมที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563  ใช้งบฯ จำนวน 35,280 บาท 

          สถานที่ดำเนินการ โรงเรียน ๑๓๒ โรง  ในสังกัด สพป.ตรัง เขต ๑      

      กิจกรรมที่ 3  ดำเนินการโดยไม่ใช้งบ 

                            (รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น  40,000บาท) 
      

     6.2 งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น    - 

7. ผลการดำเนินงานด้านปรมิาณ (คือผลงานเชิงปริมาณที่เกิดขึ้นจริงภายหลังโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น) 

     ผลงานเชิงปริมาณ 

  7.1 กิจกรรมที่ 1  
  1)  คณะทำงานฯ กำหนดกรอบการนิเทศและสร้างเครื่องมือนิเทศ  จำนวน 1 ชุด     

     7.2 กิจกรรมที่ 2  
  1)  สถานศึกษาจำนวน 132 โรง  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
คิดเป็นร้อยละ 100  ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 6 มิติ 44 ข้อ 
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  2)  สถานศึกษาร้อยละ 100 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ดำเนินการ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 6 มิติ 44 ข้อ 
  3)  โรงเรียนในสังกัดมีผลประเมินการจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือรูปแบบอ่ืนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อยู่ในระดับดีมาก 

 4)  ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน 
การสอนและการนิเทศติดตามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ระดับมาก 

     7.3 กิจกรรมที่ 3  
  1)  สรุปผลการนิเทศเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง   

8. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
-  

 

9. ข้อเสนอแนะ  
คณะทำงานควรสังเคราะห์ข้อมูลผลการนิเทศสถานศึกษาเพ่ือวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  และสะท้อนผลให้สถานศึกษาต่อไป 

 

                                 ภาพประกอบการดำเนินงาน   
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ลงชื่อ นางชเนตตี  ชนชอบธรรม  ผู้รายงาน 
ลงชื่อ นางเนาวลักษณ์  วิชับดิษฐ   ผู้อำนวยการกลุ่ม   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
        ทางการศึกษา  
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   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
       การบริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคณุภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    3.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์
    3.2 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ. 
    3.3 นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 

 6. งบประมาณ  จำนวน  224,000   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  

 
 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จำนวน  4 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ระบ ุจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา                     
   งบประมาณ   84,000 บาท 

    กิจกรรมที่ 2  ระบุ จัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

   งบประมาณ  42,000  บาท 

    กิจกรรมที่ 3  ระบุ จัดสรรค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ(ITA online) 
           งบประมาณ  84,000  บาท 
 
8. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน ผลการดำเนินงานจริง 
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(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

เป้าหมายการดำเนินงาน   โรงเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม
ทางการเรียนขึ้นได้ พร้อมทั้งมีการ
ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียน 
และได้มีการเตรียมพร้อมรับการ
ประเมิน ITA 

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม กรกฎาคม-กันยายน 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนทั้ง42โรงที่เป็นโรงเรียน

คุณคุณภาพประจำตำบล 

  
9. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ร้อยละ100 ของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล  มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการเป็น
สถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่ง     
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย 
เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน 
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

โรงเรียนทั้ง 42โรงที่เป็นโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล มีความ
พร้อมในการที่จะเข้ารับการ
ประเมิน ITA และบางโรงก็
สามารถที่จะจัดให้มีการเรียนการ
สอนด้านการเกษตรที่เห็นผล
ชัดเจนโดยเด็กนักเรียนสามารถ
นำมาต่อยอดได้หลังจากที่ได้รับ
การสอน 

 
 
 
 

 ดูสภาพบริเวณ
ภายในโรงเรียน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป ้ าหมายอย ่ า ง ไ ร  หร ื อ ไม ่บรรลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

 
วิธีการประเมิน 

2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความพร้อมในทุกด้าน ทั้ง
สมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

โรงเรียนสามารถที่จะสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนได้ใช่
ช่วงโควิท เช่น สื่อการเรียนการ
สอนของคุณครูในแต่ละรายวิชา 

 
 
 
 
 

 ดูสื่อนวัตกรรม
ของโรงเรียน 
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มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริหารจัดการเรียนการสอนคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

10. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1)โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนการ
สอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 
ได้ 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ดู
ได้จากการที่แต่ละโรงเรียน
สามารถที่จะผลิตสื่อการเรียน
การสอนใช้เองได้ เป็น
สถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA) และเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียน
ศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียน และชุมชน อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 
 

 สังเกตจาก
โรงเรียนมีการ
ผลิตสื่อข้ึนมา
ใช้ได้เอง 

๒.โรงเรียนมีอุปกรณ์พร้อมสำหรับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

 
 

โรงเรียนนำงบประมาณท่ีได้
จัดสรรไปนำไปปรับปรุงจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้
อย่างเหมาะสมและสวยงาม 

 
 
 

 ภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียนมี
ความร่มรื่นและ
สวยงามเหมาะแก่
การเรียนการสอน 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 

(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 
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ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

224,000 1. พ ั ฒ น า แ ล ะ
ส่งเสริมการศึกษา
เพ ื ่ อ น ำ ไป ส ร ้ า ง
นวัตกรรม84,000   

 

  ๒.ค่าใช้จ่ายในการ
จ ัดส ิ ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน๔๒,๐๐๐ 

 

  ๓.ค่าใช้จ่ายในเพื่อ
เตรียมรับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA online) 
84,000   

 

    
รวม 224,000    210,000  

คงเหลือ 14,000    
 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ดำเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิน
โครงการ 

1. คุณครูของโรงเร ียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล
ส ่วนมากย ังต ้องการท ี ่จะได ้ร ับการพ ัฒนาอบรมด ้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะสามารถก้าวให้ทันในสังคมเทคโนโลยี  

จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนมากขึ้น 

2.โรงเรียนในโครงการส่วนมากต้องการคุณครูวิชาเอก
คอมพิวเตอร์เพ่ือที่ได้แนะนำคุณครูที่มีอยู่ให้มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ที่มากข้ึน เพราะในปัจจุบันถือว่าการใช้
คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนมีสว่นสำคัญมากขึ้น 

ควรมีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
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     - โรงเรียนได้มีการเผยแพร่ลงในยูทูป ซึ่งจะเป็นช่องยูทูปของโรงเรียนเอง ส่งผลให้คุณครูได้มีการเข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยีมากขึ้น และส่งผลให้ผู้ที่สนใจได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและสื่อที่ลงเรียนนำเสนอผ่านโลกโซเชียลได้มากขึ้น    
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    14.1 คุณครูของโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบลส่วนมากยังต้องการที่จะได้รับการพัฒนาอบรมด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะสามารถก้าวให้ทันในสังคมเทคโนโลยี  
    14.2 โรงเรียนในโครงการส่วนมากต้องการคุณครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อที่ได้แนะนำคุณครูที่มีอยู่ให้มีความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ที่มากข้ึน เพราะในปัจจุบันถือว่าการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนมีส่วนสำคัญ
มากขึ้น 

15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ( )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
รูปกิจกรรม 

 

 

 
 

 
 

 
 

ลงชื่อ      นายณณฐกร พิริยาภรณ์        ผู้รายงาน 
ลงชื่อ      นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ    ผู้อำนวยการกลุ่ม  

  


