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กำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้งบประมำณซึ่งมีควำมสอดคล้องกับมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณในไตรมำสต่อไป 
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โครงการที่ได้รับงบประมาณจากส านักต่าง ๆ ของสพฐ.  

รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณที ่
ได้รับ 

 

ผลการเบิกจ่าย 
 

งบประมาณคงเหลือ 

กลยุทธ์ที่ 1 2 76,600 42,389 34,211 
กลยุทธ์ที่ 2 4 296,400 237,306 32,894 
กลยุทธ์ที่ 3 4 153,210 41,710 111,500 
กลยุทธ์ที่ 4 1 7,000 0 7,000 
กลยุทธ์ที่ 5 - - - - 
กลยุทธ์ที่ 6 10 557,580 243,230 314,350 

รวม   21   โครงการ 1,090,790 590,835 499,955 
งบบริหารจัดการส านักงาน 1,085,257 1,191,727.21 -106,470.21 

รวมงบประมาณ 2,176,047 1,782,562.21 393,484.79 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักต่าง ๆ ของสพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 1 - - - - 
กลยุทธ์ที่ 2 4 825,478 762,649 62,829 
กลยุทธ์ที่ 3 - - - - 
กลยุทธ์ที่ 4 1 15,000 10,800 4,200 
กลยุทธ์ที่ 5 -  - - - 
กลยุทธ์ที่ 6 1 15,000 0 15,000 

รวม   6   โครงการ 855,478 773,449 82,029 
รวมทั้งสิ้น  3,031,525 2,556,011.21 475,513.79 



ข

ได้รับอนุมัติโครงการ หมายเหตุ
จ ำนวน จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบบริหำรจัดกำรสพป.
  21 โครงกำร 5โครงกำร 23.81 14 โครงกำร 87.50 2โครงกำร 12.50 14โครงกำร 100 14โครงกำร 100

รวม 21 โครงการ 5โครงการ 23.81 14 โครงการ 87.50 2โครงการ 12.50 14 โครงการ 100 14 โครงการ 100
งบส ำนักต่ำง ๆ สพฐ.
  6 โครงกำร 1โครงกำร 16.67 5โครงกำร 100  -  - 5โครงกำร 100 5โครงกำร 100  -เล่ือนไปด ำเนินกำรใน

ไตรมำสท่ี 3,4 จ ำนวน    
1 โครงกำร

รวม 6 โครงการ 1โครงการ 16.67 5โครงการ 100  -  - 5โครงการ 100 5โครงการ 100

 - รำยงำนในไตรมำส 3 
จ ำนวน 2 โครงกำร        
 - เล่ือนไปด ำเนินกำรใน
ไตรมำสท่ี 2 และ 3 
จ ำนวน 5 โครงกำร

สรุปผลการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนด
ไตรมาสท่ี 2  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ไม่ได้ด าเนินโครงการ ได้รายงานผลโครงการฯ ไม่ได้รายงานผลโครงการฯ บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

จ านวน  27  โครงการ 

งบประมาณ  1,946,268  บาท 
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กลยุทธ์ที่ 1  จดัการศกึษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 
                                         จ านวน  2  โครงการ 

                 งบประมาณ  76,600  บาท 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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  กิจกรรมวันส าคัญ สพป.ตรัง เขต 1 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า 
       ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

3.  สนองตัวชี้วัด สพป.  ข้อที่ 2 ผู้บริหาร สพป. ตรัง เขต 1 และบุคลากรภายในส้านักงานร้อยละ 100               
มีความสามัคคีและจงภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

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

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอ้านวยการ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
         5.1 นายเกษม มากชู 

5.2 นางยุภาศรี รักไทย 
5.3 นางสุภาวดี เจริญฤทธิ์ 
5.4 นางสาวศศิธร แก้วด้า 

7. งบประมาณ  จ้านวน   16,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอืน่ๆ ระบุ .................................................................................................................... ........  

 
 



4 
 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จ านวน  5 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9    
    กิจกรรมที่ 2  ตักบาตรวันปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5  
    กิจกรรมที่ 3  ตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ฯ และวันพ่อแห่งชาติ รัชกาลที่ 9  
    กิจกรรมที่ 4 ตักบาตรวันมาฆบูชา และพิธีเวียนเทียน  
    กิจกรรมที่ 5 วันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเข้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน      
         รวมงบประมาณ    4,297  บาท 

    8. ผลการด าเนนิการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 67 คน 67 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม -ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 

รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 
-ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ     
7 รอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

-ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 
-ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ     
7 รอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

  
9. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1)  สพป.ตรัง เขต 1 ได้ร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันส้าคัญ จ้านวน 
2 ครั ง 

 

บุคลากรในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันส้าคัญชาติ ท้า
ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและ
มีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของประเทศ 

   

บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
วันส้าคัญเก่ียวเนื่องกับชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์อย่างพร้อม
เพรียงกัน 
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10. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1.ร้อยละของบุคลากรในสังกัด 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 

ร้อยละร้อยของบุคลากรใน
สังกัดมีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์       
ในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
  

   

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบประมาณของ สพป.ตรัง เขต 1 16,000 4,297  
    

รวม 16,000 4,297  
คงเหลือ 11,703  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
ไม่มี ไม่มี 

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

15. เอกสารประกอบ 
     ( )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
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ภาพประกอบการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ   นางยุภาศรี  รักไทย        ผู้รายงาน 
                                                                                                               ลงชื่อ    นายเกษม มากชู           ผูอ้้านวยการกลุ่ม 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

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

1. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป. ข้อที่ 6 ด้าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน้าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์
    6.2 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ 
    6.3 นางฉวีวรรณ ศิลปะ  

7. งบประมาณ  จ้านวน  60,600  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .............. 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  3  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

งบประมาณ 24,000 บาท 
    กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

งบประมาณ 14,800 บาท 
    กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

งบประมาณ 2,440 บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ - สถานศึกษาทั่วไป จ้านวน  

19 แห่ง (60 คน) 
- สถานศึกษาพอเพียง จ้านวน  
5 แห่ง (60 คน) 
- สถานศึกษาทั่วไป จ้านวน 4 แห่ง  

- สถานศึกษาทั่วไป จ้านวน 19 แห่ง  
(64 คน) 
- สถานศึกษาพอเพียง จ้านวน 5 แห่ง  
(63 คน) 
- สถานศึกษาทั่วไป จ้านวน 4 แห่ง 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม -ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2564 
- ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2564 
- นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 26  
มีนาคม 2564 

-ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2564 
- ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2564 
- นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 26  
มีนาคม 2564 

3) สถานที่จัดกิจกรรม -ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ณ สพป.ตรัง เขต 1 
- ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
ณ สพป.ตรัง เขต 1 
- นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ณ สถานศึกษาทั่วไปใน
สังกัด จ้านวน 4 แห่ง 

-ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ณ สพป.ตรัง เขต 1 
- ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
ณ สพป.ตรัง เขต 1 
- นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ณ สถานศึกษาทั่วไปใน
สังกัด จ้านวน 4 แห่ง 
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10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2564 เป้าหมายเป็นสถานศึกษา
ทั่วไป จ้านวน 19 แห่ง (60 คน) 

กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย  
โดยสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
ทั ง 19 แห่ง ส่งผู้เข้าประชุมฯ  
จ้านวน 64 คน  

  แบบสอบถาม 

2) ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2564 เป้าหมาย คือ สถานศึกษา
พอเพียง จ้านวน 5 แห่ง (60 คน) 

กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย  
โดยสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
ทั ง  15 แห่ ง  ส่ งผู้ เข้ าประชุมฯ  
จ้านวน 63 คน 

  แบบสอบถาม 

3) นิเทศติดตามการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่  
5 – 26 มีนาคม 2564 
เป้าหมาย คือ สถานศึกษาทั่วไป 
จ้านวน 4 แห่ง 

กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย  
โดยสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
ทั ง 4 แห่ง ได้รับการนิเทศติดตาม
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

  แบบนิเทศ 

11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ทั่วไปน้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ  

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ทั่วไปที่เข้าร่วมประชุมมีความพึง
พอใจต่อการประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก 
- ร้อยละ 100ของสถานศึกษา
ทั่วไปที่ได้รับการนิเทศสามารถ
น้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ 

  แบบสอบถาม 



10 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
พอเพียงสามารถขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาสู่ความยั่งยืน   

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
พอเพียงที่เข้าร่วมประชุม 
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
อยู่ในระดับมาก และสามารถน้า
ความรู้ไปขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาให้เกิดความยั่งยืน   

  แบบสอบถาม 

                                                               

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่ 60,600 38,092  
    

รวม 60,600 38,092  
คงเหลือ 22,508  

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
ไม่มี ไม่มี 

14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      -ไม่มี 

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

16. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     ()   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
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ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 

รายการสอบถาม   SD แปรผล 
1. เนื อหาการอบรมสอดคล้องกับการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ฯ 3.71 0.87 ระดับมาก 
2. ความเหมาะสมของเนื อหากับระยะเวลาการจัดกิจกรรมประชุม 3.41 1.12 ระดับปานกลาง 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบ ขั นตอน กระบวนการ และ
บรรยากาศในการจัดประชุม 3.68 0.99 ระดับมาก 
4. ความทันสมัยของเนื อหา และเหมาะสมกับผู้เข้ารับการประชุม 3.63 1.02 ระดับมาก 
5. ความน่าสนใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 3.76 0.99 ระดับมาก 
6. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 3.61 0.95 ระดับมาก 
7. ความรู้ความเข้าใจเนื อหาสาระในภาพรวม ก่อน การประชุม 3.20 1.10 ระดับปานกลาง 
8. ความรู้ความเข้าใจเนื อหาสาระในภาพรวม หลัง การประชุม 3.49 0.95 ระดับปานกลาง 
9. ความม่ันใจที่จะน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด้าเนินงาน 3.54 0.95 ระดับมาก 
10. ความมั่นใจว่าสามารถน้าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืน 3.39 1.00 ระดับปานกลาง 

รวม 3.54 0.99 ระดับมาก 

 
ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่สถานศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 
รายการสอบถาม   SD แปรผล 

1. เนื อหาการอบรมสอดคล้องกับการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรูฯ้ 4.51 0.51 ระดับมากท่ีสุด 
2. ความเหมาะสมของเนื อหากับระยะเวลาการจดักิจกรรมประชุม 4.20 0.46 ระดับมาก 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบ ขั นตอน กระบวนการ และ
บรรยากาศในการจัดประชุม 

4.51 0.55 ระดับมากท่ีสุด 

4. ความทันสมัยของเนื อหา และเหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
ประชุม 

4.22 0.47 ระดับมาก 

5. ความน่าสนใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.20 0.51 ระดับมาก 
6. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.32 0.52 ระดับมาก 

7. ความรู้ความเข้าใจเนื อหาสาระในภาพรวม ก่อน การประชมุ 4.05 0.22 ระดับมาก 
8. ความรู้ความเข้าใจเนื อหาสาระในภาพรวม หลัง การ
ประชุม 

4.10 0.30 ระดับมาก 

9. ความม่ันใจที่จะน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด้าเนินงาน 

4.00 0.32 ระดับมาก 

10. ความมั่นใจว่าสามารถน้าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่
บุคคลอื่น 

4.12 0.40 ระดับมาก 

รวม 4.22 0.23 ระดับมาก 
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ภาพการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สพป.ตรัง เขต 1 

 

     
 

        

 

     

 

 

 

 
ภาพการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่สถานศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 
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ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ระหว่างวันที่ 5 – 26 มีนาคม 2564 

 

     

     
 

 

                                                        ลงชื่อ   นางฉวีวรรณ  ศิลปะ         ผูร้ายงาน 
                                                                                                         ลงชื่อ  นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ  ผู้อ้านวยการกลุ่ม 
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          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสตูร และม ี
                          ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 
                                         จ านวน  4  โครงการ 

งบประมาณ  296,400  บาท 
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โครงการโรงเรียนฐานวิจัย 
 - เลื่อนไปด าเนินการในไตรมาสที่ 4 - 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
                   (เวทคณิต : Vedic  Mathematics) 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป. ที่ 1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับ มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร มีทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์
    6.2 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ 
    6.3 นางเฉลิมขวัญ   ศกุนตะฤทธิ์ 
    6.4 นางสาวพรพรรณ  เนตรข้า 

7. งบประมาณ  จ้านวน  56,400  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .............. 



17 
 

 

8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  2  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
                      ดว้ยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
                     งบประมาณ  35,800  บาท 
    กิจกรรมที่ 2  นิเทศ  ติดตามการด้าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
                     ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
                     งบประมาณ  20,600  บาท 
 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ -  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ชั น  ป.3 ของโรงเรียน  
ในสังกัดทุกโรง  จ้านวน 132 
โรงเรียน  โรงเรียนละ 1  คน   
รวม  132  คน  

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั น  ป.3   ของโรงเรียน
ในสังกัด จ้านวน 124  โรงเรยีน  
โรงเรียนละ 1  คน  รวม 123  คน  
( มีโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สอนรวม
กับโรงเรียน  บ้านปากไพ  ส่งครูเข้า
ประชุมฯ  1  คน  และครูไม่ได้
มาร่วมประชุม  8  โรงเรียน ) 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม  2563  - กันยายน  
2564 
กิจกรรมที่  1  ไตรมาสที่ 
1/2564 
กิจกรรมที่  2  ไตรมาสที่ 
2/2564 และไตรมาสที่ 
4/2564 
 

กิจกรรมที่ 1  จัดประชุมฯเป็น  2  รุ่น              
- รุ่นที่ 1  วันที่  26  ธันวาคม  
2563 เป็นครูจากโรงเรียนในอ.เมือง 
อ.นาโยง และ อ.หาดส้าราญ  จ้านวน 
62  โรงเรียน                
- รุ่นที่ 2 วันที่  27  ธันวาคม  
2563   เป็นครูจากโรงเรียนใน   
อ.ย่านตาขาว , และอ้าเภอปะเหลียน 
จ้านวน 70 โรงเรียน  

  กิจกรรมที่  2  ด้าเนินการนิเทศฯ 
ครั งที่ 1 ได้รวม  101  โรงเรียน  
ดังนี   - ระหว่างวันที่ 1 - 25  
กุมภาพันธ์  2564  ด้าเนินการ
นิเทศได้จ้านวน  67  โรงเรียน                        
-  ขยายเวลา  ระหว่างวันที่ 3 - 31  
มีนาคม  2564   ด้าเนินการนิเทศ
ได้จ้านวน  34  โรงเรียน    
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การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

3) สถานที่จัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 1  ห้องประชุม สพป.
ตรัง  เขต 1 
กิจกรรมที่ 2  โรงเรียนในสังกัดทุก
โรง  จ้านวน 132  โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 1  ห้องประชุม สพป.ตรัง  
เขต 1 
กิจกรรมที่ 2  
   ครั งที่  1  นิเทศครูของโรงเรียนใน
สังกัดจ้านวน  101  โรงเรียน  
      

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ครู ผู้ สอนคณิตศาสตร์ ของ
โรงเรียนสพป.ตรัง เขต 1 จ้านวน 
132  โรงเรียน   มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิค การ
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย   ในระดับด ี

ครูได้เข้าร่วมประชุมฯ จ้านวน  
124  โรงเรียน  มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิคการ
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย ในระดับดี  
ส่วนครูที่ไม่ได้มาร่วมประชุมในครั ง
นี ได้มอบชุดสื่อ ของ  สพฐ. ให้
เรียนรู้ด้วยตนเองและน้าไปจัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียน 

  - ประเมินความรู้
ของครูผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ 
- นิเทศ  ติดตาม
การด้าเนินงาน
ของครูของทุก
โรงเรียนในสังกัด 

2.  ครู ผู้ ส อนคณิตศาสตร์ ข อง
โ ร ง เ รี ยน ในสพป .ตรั ง  เ ขต  1 
จ้านวน 132  โรงเรียน  มีความ
พึงพอใจต่อการนิเทศ  ติดตามการ
ด้าเนินงานพัฒนาการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการ
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย    ในระดับ
มาก 

2. ครจู้านวน 124  โรงเรียน ที่
ได้รับการนิทศ มีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศ  ติดตามการด้าเนินงาน
พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย    ในระดับ
มาก 

   -  นิเทศ  ติดตาม
ฯ  ผลการ
ด้าเนินงานครั งที่ 
1  ใน 
ไตรมาสที่ 
2/2564 
 

3. นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่  3  
ของโรงเรียนใน สพป. ตรัง เขต 1  
มี ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด ค้ า น ว ณ ท า ง
คณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิคการคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย ในระดับด ี

3.นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่  3  
ของโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ  มี
ทักษะการคิดค้านวณทาง
คณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิคการคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย ในระดับดี 

  - ตรวจสอบ 
สังเกต
ความสามารถด้าน
การคิดเลขเร็วของ
นักเรียน ครั งที ่1 
 ( เรื่องการบวก )  
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11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1.ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการ
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  
ในระดับดี 
 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์  ด้วยเทค
นิการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต)  ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั น  
ป.3  ของโรงเรียน  ในสังกัด
ทุกโรงเรียน 
2. นิเทศ  ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครู 

  - ประเมินความรู้
ของครูผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ 
-นิเทศ  ติดตาม
การด้าเนินงาน
ของครู 

2.ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  มีความพึง
พอใจต่อการนิ เทศ  ติดตามการ
ด้าเนินงานการพัฒนาการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิคการคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต )  ใน
ระดับมาก 

1. จัดท้าเครื่องมือนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการ
สอนของครู 
2. จัดทีมนิเทศ  ด้าเนินการ
ติดตามการด้าเนินงาน 
3. วิเคราะห์ผลการนิเทศ  ติดตาม 

  -  สอบถามครู    
พูดคุย  แนะน้า
การจัดกิจกรรมฯ 
 -  สังเกต
ตรวจสอบ     
การด้าเนินงาน 

3.นักเรียนมีทักษะการคิดค้านวณ
ทางคณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิคการคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต) ใน
ระดับดี 
 

1. ตรวจสอบผลงานนักเรียน
จากการจัดการเรียนการสอน
ของครู 
2. ตรวจสอบความสามารถ
ของนักเรียนจากการร่วม
กิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดยี 

  -  ตรวจสอบ 
สังเกต ประเมิน
ความสามารถการ
คิดค้านวณของ
นักเรียน ( เรื่อง
การบวก) 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่ของ  
สพป.ตรัง  เขต 1  

56,400   48,224  

รวม 56,400   48,224  
คงเหลือ 8,156 .-  

 

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
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ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
1. คณะนิเทศมีเวลานิเทศน้อย  เนื่องจากมีภารกิจซ ้าซ้อน 1. จัดการนิเทศแบบบูรณาการกับงานอ่ืนๆ 
2. นิเทศได้ไม่ครบทุกโรงเรียนเป้าหมาย  เนื่องจากใช้
รูปแบบนิเทศทางตรง 

2. ใช้รูปแบบการนิเทศทางไกล  เพื่อให้ทั่วถึงครบตาม
เป้าหมาย 

3. การไปนิเทศทางตรงมีภาวะเสี่ยงในการเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัรัสโควิด -19 

3. ปรับรูปแบการนิ เทศครั งต่อไปให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ยิ่งขึ น 

14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     14.1 มีกลุ่ม  Line  เวทคณิต  64  ที่ครูผู้เข้าประชุมฯทุกคนเป็นสมาชิกใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การด้าเนินงานของแต่ละโรงเรียน 
     14.2 มีคลิปวิดีโอ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูน้าเสนอเพ่ือเผยแพร่ผลการด้าเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    15.1 ครูผู้เข้าร่วมประชุมฯเสนอให้จัดระยะเวลาประชุมฯ  อย่างน้อย  2  วัน  เนื่องจากมีความสนใจเทคนิค
การคิดเลขเร็วแบบอินเดียหลายวิธีที่ต้องการรับรู้ถ่ายทอดจากครูที่เป็น  Coach  อย่างชัดเจน 
    15.2 จากการนิเทศ  ติดตามนักเรียนมีความกระตือรือร้น   สนใจในการร่วมกิจกรรมเทคนิคการคิดเลขเร็ว      
แบบอินเดีย  และต้องการให้มีการจัดแข่งขันนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 

16. เอกสารประกอบ 
     (  )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     ()   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)     
             -การจัดการเรียนการสอนเวทคณิต ของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้  https://youtu.be/mbDsppjugGE 

     ()   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ) 

 
                            ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   
ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic  Mathematics) วันที่ 26 -27  ธนัวาคม  2564 

                                          
                                   

https://youtu.be/mbDsppjugGE


21 
 

 

                                 
                                                                                                                                  

นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย   (เวทคณิต : Vedic  Mathematics) ครั้งที่ 1 

วันที่  1 – 25  กุมภาพันธ์  2564  และ 3 -31  มีนาคม  2564 
 

                                   
 

                                  
 

                                                      ลงชื่อ    นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์    ผู้รายงาน 
                                                                                                     ลงชื่อ    นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ      ผู้อ้านวยการกลุ่มฯ 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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  ประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป. ข้อที่ 1 ร้อยละ100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs  8Cs)                                

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์
    6.2 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ 
    6.3 นายกฤช  กาหยี 
    6.4 นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 

7. งบประมาณ  จ้านวน   40,000  บาท 
        จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ..................................................................................  
         จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .............. 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  2  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1   อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษา 
                      ปฐมวัย ปีการศึกษา 2563   งบประมาณ    29,360 บาท 
    กิจกรรมที่ 2   ประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกลุ่มโรงเรียนตัวอย่าง จ านวน 14 โรง       

           . งบประมาณ   6,816  บาท 
 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ครูปฐมวัยในสังกัดจ้านวน 132 โรง 

จ้านวน 150 คน 
- ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
-เด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ได้รับการประเมินพัฒนาการทั ง 4 ด้าน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 6-7  มีนาคม  2564 -ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมตามเวลาที่
ก้าหนด 

3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต1 

-ห้องประชุมมีความพร้อมและเหมาะสม
ในการจัดอบรม 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี
การศึกษา 2564 

ครูปฐมวัยสามารถประเมิน
พัฒนาการเด็กท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามหลักสูตรและมี
ประสิทธิภาพ 

√  ทดสอบ 
สังเกต 
สอบถาม 
 

2) เด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรได้รับ
การประเมินพัฒนาการทั ง 4 ด้าน 
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 
 
 

เด็กทุกคนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยได้การประเมินพัฒนาการ
ทั ง 4 ด้าน อย่างครอบคลุม 

√  ทดสอบ 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ประเมิน 
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11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1.ร้อยละ100 ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมิน
พัฒนาการทั ง 4 ด้าน อย่าง
ครอบคลุม 

เด็กทุกคนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยได้การ
ประเมินพัฒนาการทั ง 4 ด้าน 
อย่างครอบคลุม 

√  ทดสอบ 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ประเมิน 

2.ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัด
มีการรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการทั ง 4 ด้าน 

โรงเรียนในสังกัดมีการรายงาน
ผลการประเมินพัฒนาการทั ง 
4 ด้านเพื่อเป็นข้อมูลสนเทศ 

√ 
 

 ประเมิน 

3.ร้อยละ100 ของครูปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ครูปฐมวัยสามารถประเมิน
พัฒนาการเด็กท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตาม
หลักสูตรและมีประสิทธิภาพ 

√  ทดสอบ 
สังเกต 
สอบถาม 
 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
 

40,000 39,082  

รวม 40,000 39,082  
คงเหลือ 918  

 
13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
งบประมาณน้อยและจัดสรรช้าเกินไปต้องของบจาก
ส้านักงานเขตพื นที่เพ่ือให้ทันเวลาในการประเมิน 

ควรจัดงบประมาณให้เร็วและเพียงพอในการ
ด้าเนินงาน 

14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     14.1 กลุ่มไลน์ครูปฐมวัย 
     14.2 เว็บไซต์สพป.ตรัง เขต 1 
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15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    15.1 ควรพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องทุกปีเนื่องจากครูเกษียณ ครูบรรจุใหม่ ครูทดแทน 
    15.2 งบประมาณน้อยและจัดสรรช้าเกินไปต้องของบจากส้านักงานเขตพื นที่เพ่ือให้ทันเวลาในการประเมิน 

16. เอกสารประกอบ 

     ( √  )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
 
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ลงชื่อ    นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร      ผูร้ายงาน 
                                                                                                ลงชื่อ    นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ      ผู้อา้นวยการกลุ่มฯ 
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                                รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ 

........................................ 
 

 

                      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   ยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ 

2.  กลยุทธ์ สพป.  
   กลยุทธ์ที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มสีมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะ            
                                  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
   กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
     วิชาชีพ  มีศักยภาพ มคีุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
     ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
    กลยุทธ์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี 
               ดิจิตัลในการบริหาร    

3.  สนองตัวชี้วัด สพป.     ข้อที่  3   ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
     ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
      จุดเน้นที่  1  ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
      จุดเน้นที่  2  ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
      จุดเน้นที่  3  ด้านครูมืออาชีพ  
      จุดเน้นที่  4  ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5.  กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มวิชาการ 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
 6.1  นางธิดา  วนาสุวรรณวณิช 
 6.2  นายสุรสีห ์ หนูพุทธิ 
 6.3  นางสาวปัญฑิกา  มลยง 

7.  งบประมาณ  จ้านวน  10,000  บาท 
        จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ......................................................................................  
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ............................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ......................................................................................................  
. 
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8.  กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จ านวน  ๒  กิจกรรม   
กิจกรรมที่  1   ประชุมคณะท้างานวิเคราะห์มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี วัด  วางแผนจัด

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  งบประมาณ  ๒,๐๒๕  บาท 
กิจกรรมที่  2   จัดท้าเอกสารส้าหรับติวเข้มและสอนเสริม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

งบประมาณ  ๗,๙๗๕  บาท 

9.  ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การด าเนินการ 
เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1. ประชุมคณะท้างานวิเคราะห์

มาตรฐานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และตัวชี วัด วางแผน
จัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนทุ่งค่าย-เกาะเปียะ จ้านวน   
๑๕  คน เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์
มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ตัวชี วัด ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
กลุ่มโรงเรียนทุ่งค่าย-เกาะเปียะ 
จ้านวน  ๓๑  คน เข้าร่วมประชุม
วิเคราะห์มาตรฐานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และตัวชี วัด ใน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

2. ด้าเนินการจัดท้าเอกสาร
ส้าหรับติวเข้มและสอนเสริม 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ร่วมกัน
จัดท้าเอกสารส้าหรับติวเข้มและสอน
เสริม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่าย-เกาะเปียะ 
ร่วมกันจัดท้าเอกสารส้าหรับติวเข้ม
และสอนเสริม 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  ให้กับนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  จ้านวน  ๘๔  คน 
 

  

10.  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
(*** ให้ระบุเป้าหมาย 

ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ) 

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชดัเจนว่าบรรลุ

เป้าหมายอย่างไร หรือไม่บรรล ุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่บรรล ุ

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะ
เปียะ ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั ง ๔   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มโรงเรียน 
ทุ่งค่ายเกาะเปียะ  ใช้เอกสารที่ร่วมกัน 
จัดท้าไปติวเข้มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ้านวน ๘๔ คน   
คิดเป็นร้อยละ  100 

 
 
 
 

 
 
 

 

สอบถาม
ครูผู้สอน 
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11.  การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
(*** ให้ระบุตัวชี้วัด

ความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 
(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ 

ตามตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๔ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O–NET 
สูงขึ น ร้อยละ ๓ 

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ O–NET 
สูงขึ น มากกว่าร้อยละ ๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ผลการทดสอบ
การศึกษา
ระดับชาติ  
O–NET 

 
12.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    
 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ที่ได้รับอนุมัติ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการ สพป.ตรัง เขต 1 10,000 10,000  
    

รวม 10,000 10,000  
คงเหลือ 0  

 
13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
- - 

14.  แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
   ชุมชนชื่นชมต่อการท้างานของกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ 
       ของนักเรียน ส่งผลให้สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับมัธยมได้มากขึ น 

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ควรจัดสรรงยประมาณต่อเนื่องทุกปี 
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16. เอกสารประกอบ 
     ()  รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
      
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 

                                  ลงชื่อ  นางสาวปัญฑิกา  มลยง      ผู้รายงาน 
                                                                                  ลงชื่อ  นางธิดา  วนาสุวรรณวนิช   ประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ 
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                                รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ 

........................................ 
 

 

                      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   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2.  กลยุทธ์ สพป.  
   กลยุทธ์ที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มสีมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะ            
                                  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
   กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
     วิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
     ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
    กลยุทธ์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี 
               ดิจิตัลในการบริหาร    

3.  สนองตัวชี้วัด สพป.     ข้อที่  3   ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
     ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
      จุดเน้นที่  1  ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
      จุดเน้นที่  2  ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
      จุดเน้นที่  3  ด้านครูมืออาชีพ  
      จุดเน้นที่  4  ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5.  กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มวิชาการ 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
 6.1  นายสมยศ  มาธีระ 

7.  งบประมาณ  จ้านวน  10,000  บาท 
        จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ......................................................................................  
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ............................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ...................................................................................................... 
 
 
. 
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8.  กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จ านวน  ๒  กิจกรรม   
กิจกรรมที่  1   กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                     ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่  6  ในกลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ 
                        - วางแผนและชี แจงแนวทางการติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                        - จัดท้าข้อสอบประกอบการติวยกระดับผลสัมฤทธิ์  งบประมาณ  1,860  บาท 
กิจกรรมที่  2   จัดกิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส้าหรับนักเรียนในระดับชั น

ประถมศึกษาปีที่ 6  งบประมาณ  7,440 บาท     

9.  ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      

การด าเนินการ 
เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
กิจกรรมที่ 1     
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ 

จ้านวน 15 คน 
ครูผู้รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ 
จ้านวน 15 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 16  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563   16  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563   
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในควน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในควน 
กิจกรรมที่ 2     
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้อ้านวยการโรงเรียน ครู นักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 141 คน    
ผู้อ้านวยการโรงเรียน ครู นักเรียน
ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 
141 คน    

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563   วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563   
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง  

และโรงเรียนบ้านโคกทราย 
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง  
และโรงเรียนบ้านโคกทราย 

  

 
10.  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
(*** ให้ระบุเป้าหมาย 

ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ) 

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชดัเจนว่าบรรลุ

เป้าหมายอย่างไร หรือไม่บรรล ุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่บรรล ุ

1.ประชุมวางแผนและชี แจง
การจัดท้าข้อสอบและแนวทางการ
ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั นป.6  

ครูผู้สอนมีเครื่องมือในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนชั นป.6 ในกลุ่มโรงเรียน
ไพรสวรรค์ 

  
 
 

 

-แนวข้อสอบ 

2) นักเรียนชั นป.6 กลุ่ม
โรงเรียนไพรสวรรค์ทุกคนได้รับ
การพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มศักยภาพ 

นักเรียนชั นป.6 ในกลุ่มโรงเรียนไพร
สวรรค์มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
การเรียนรู้วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ น 

  -แบบทดสอบ 
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11.  การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
(*** ให้ระบุตัวชี้วัด

ความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 
(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ 

ตามตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๔ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O–NET 
สูงขึ น ร้อยละ ๓ 

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ O–NET 
สูงขึ น มากกว่าร้อยละ ๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ผลการทดสอบ
การศึกษา
ระดับชาติ  
O–NET 

 
12.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    
 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ที่ได้รับอนุมัติ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ที่ได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการ สพป.ตรัง เขต 1 10,000 10,000  
    

รวม 10,000 10,000  
คงเหลือ 0  

 
13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
- - 

14.  แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     - ไม่มี 

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      -ควรจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องทุกปี 

16. เอกสารประกอบ 
     ()  รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
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ภาพประกอบการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 

 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

                                  ลงชื่อ  นายสมยศ  มาธีระ       ผู้รายงาน 
                                                                                  ลงชื่อ  นายมาโนช  โสธารัตน์   ประธานกลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพันธ์ 

 
 

                     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 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพันธ์ 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

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

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มงานวิชาการกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    5.1 นายภิญโย  ชูเดช    
    5.2 นายวรัญญู  ฉิมเพ็ชร 
    5.3 นางภาวิณี  ลีลาชุติพงศ์ 

6. งบประมาณ  จ้านวน  10,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ .................................................................................................. ...... 
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  
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7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จ านวน  1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  จัดท าเอกสารส าหรับติวสอนเสริม 
                     งบประมาณ 10,000 บาท 
 
8. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนชั นป.6 กลุ่มโรงเรียน 

นาโยงสัมพันธ์ จ้านวน 163 คน 
นักเรียนชั นป.6 กลุ่มโรงเรียน 
นาโยงสัมพันธ์ จ้านวน 163 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มฯ โรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มฯ 

  
9. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) นักเรียนชั นป.6 กลุ่มโรงเรียน 
นาโยงสัมพันธ์ จ้านวน 163 คน 
เข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนชั นป.6 กลุ่มโรงเรียน 
นาโยงสัมพันธ์ จ้านวน 163 คน 
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 

  การรายงานผล 

2) นักเรียนชั นป.6 มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการเรียนรู้ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 
 สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ น 
 

นักเรียนชั นป.6 กลุ่มโรงเรียน 
นาโยงสัมพันธ์ทุกคนได้รับการ
พัฒนาเ พ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
อย่างเต็มศักยภาพ 

  การรายงานผล 
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10. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) นักเรียนชั นป.6 กลุ่มโรงเรียน 
นาโยงสัมพันธ์ จ้านวน 163 คน  
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 

 ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั นป.6 กลุ่มโรงเรียนนาโยง
สัมพันธ์ จ้านวน 163 คน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ น
ร้อยละ 3  

  เอกสารรายงานผล 

2) นักเรียนชั นป.6 กลุ่มโรงเรียน 
นาโยงสัมพันธ์ จ้านวน 163 คน มี
ผลการทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน 
(O-NET) สูงขึ นร้อยละ 3  

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั นป.6 กลุ่มโรงเรียนนาโยง
สัมพันธ์มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 
สูงขึ นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

  เอกสารรายงานผล 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สพป.ตรังเขต 1 10,000 10,000  
    

รวม 10,000 10,000  
คงเหลือ 0  

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนควรให้ความส้าคัญกับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

ส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงความส้าคัญของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่คณะครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง 
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13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน้าความรู้และรูปแบบข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาขั นพื นฐาน ของนักเรียน
ชั นป.6 ไปใช้ในการทดสอบในระดับห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบและรูปแบบ
การบริหารจัดการสอบที่เสมือนจริง 

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

      - ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน้าผลการสอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

15. เอกสารประกอบ 

     ( )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

 

 

                                  ลงชื่อ  นายวรัญญู  ฉิมเพ็ชร       ผู้รายงาน 
                                                                              ลงชื่อ  นายภิญโย  ชูเดช           ประธานกลุ่มโรงเรยีนนาโยงสัมพันธ ์
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มโรงเรียน ย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ 

 
 
                     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  ยกระดับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัด สพป. ข้อที่ 3  ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                               ขั นพื นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นายทศพล  จงรักษ์  6.5 นายจีระศักดิ์   นุ่นปาน 
    6.2 นายวิรัตน์  สังขมณี  6.6 นางสาวณัฐพร  นาเลื่อน 
    6.3 นายฉกาจ  ขันชู   6.7 นายศุภพงศ์  คงอ่อนศรี 
    6.4 นางสาวนวพร  รอดหาญ 

7. งบประมาณ  จ้านวน  10,000   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ....................................................................................................... 
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ......................................................................................................................  
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  1 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  จัดท าแบบฝึกส าหรับติวเข้มและสอนเสริม 
                     งบประมาณ  10,000 บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 231 คน 231 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนในกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ โรงเรียนในกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่ม
โรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่ม
สาระ สูงขึ นร้อยละ 3 

นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนทุกคนได้
เข้าร่วมโครงการอบรมทั ง 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะการเรียนรู้ สูงขึ น
เกินร้อยละ 3 

 - - การรายงานผล 

2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่ม
โรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ มี
ผลการทดสอบ O-NET สูงขึ นร้อย
ละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

นักเรียนชั น ป.6 กลุ่มโรงเรียนย่าน
ตาขาว-ทุ่งกระบือ มีผลการ
ทดสอบ O-NET สูงขึ นร้อยละ 3 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

 - - การรายงานผล 

11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1 นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่ง
กระบือ จ้านวน 231 คน เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-
ทุ่งกระบือ เข้าร่วมโครงการ 

 - - การรายงานผล 
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ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

2 นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว - 
ทุ่งกระบือ จ้านวน 231 คน มีผล
การทดสอบ O-NET สูงขึ นร้อยละ 3 
 

คาดว่าผลการทดสอบ O-NET 
ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียน 
ย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ สูงขึ น
เกินร้อยละ 3 จากการส้ารวจ
โครงการสอบถามนักเรียน 

 - - การรายงานผล 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการส้านักงาน สพป.ตรัง  10,000 10,000  
เขต 1    
    

รวม 10,000 10,000  
คงเหลือ 0  

 
13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือมีอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น 
การเดินทางของนักเรียนที่น้าไปต้องรวมกัน เรื่อง
ความปลอดภัยขณะเดินทางและระยะเวลาน้อยเกินไป
ได้อะไรไม่มากนัก รวมถึงข้อสอบที่ใช้ก็คัดลอกมาจาก
การสอบ O-NET ปีก่อน ๆ ซึ่ งทางโรงเรียนก็ ได้
ด้าเนินการติวอยู่แล้ว 

- ควรให้ฝ่ายวิชาการจัดหาแนวข้อสอบที่ไม่เหมือนกับ
ข้อสอบ O-NET ปีก่อนๆ 
- ควรจะวิเคราะห์ข้อสอบให้ตรงกับที่ สทศ. จะออกให้
มากกว่านี  
 

 
14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      -ให้แต่ละโรงเรียนน้าไปเผยแพร่ยังเว็บไซด์ของโรงเรียน 

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
       - เป็นโครงการที่ดีมาก ควรด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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16. เอกสารประกอบ 

     ()   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      
 
 

 
 
 

 ลงชื่อ  นายทศพล  จงรักษ์   ผู้รายงาน/ประธานกลุ่มโรงเรยีนยา่นตาขาว-ทุ่งกระบือ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
กลุ่มโรงเรียนสุโสะบ้านนา 

       

 

  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   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสุโสะบ้านนา  

2. สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.  
  กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

       กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ       
                           ในการแข่งขันของประเทศ 
      กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
                          มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า 
                          ทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  และในการบริหาร 

3.  สนองจุดเน้น สพป.  
       จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ 
       จุดเน้นที่ 2 ครูมืออาชีพ 
       จุดเน้นที่ 3 นักเรียนคุณภาพ 
       จุดเน้นที่ 4 บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มงานวิชาการกลุ่มสุโสะบ้านนา  

๕.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ๕.1. นางเสาวลักษณ์  พลพัง     ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านท่าเทศ 
          ๕.2. นางนิตยา  ฉิมเรือง     ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 
 ๕.3. นางยุพา  ตั งสถิตพร     ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหัวควน 

๕.๔. นายเดชพล  ชูสังข์     ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหินคอกควาย 

๖. งบประมาณ  จ้านวน  ๑๐,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการของเขตพื นที่ 
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  
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๗. กิจกรรมตามโครงการ  ( เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จ านวน ๑ กิจกรรม  
 กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสุโสะบ้านนา เพ่ือยกระดับผล
คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น ป .๖ มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ใน ๔  กลุ่มสาระ
หลักคือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาปรับปรุงพัฒนาการเรียนของ
ตนเอง และเพ่ือให้ครูมีเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับค่าคะแนนการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (O-NET)  จุดเน้นครูมืออาชีพ นักเรียนคุณภาพและบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ    
งบประมาณ  ๑๐,000  บาท 
 

๘.  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ 
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน   
๑.จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 120 151 

-  จ้านวนผู้บริหารและครู ๒๐ ๓๙ 
- จ้านวนนักเรียน ๑00 ๑๑๒ 

๒. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๑ วัน 
(วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔) 

๑ วัน 
(วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔) 

๓. สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนในกลุ่มสุโสะบ้านนา โรงเรียนในกลุ่มสุโสะบ้านนา 
 
๙.  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑.นักเรียนชั นประถมศึกษา 
ปีที ่6 มีคุณภาพ มีศักยภาพ 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความสามารถ และมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

นักเรียนจากกลุ่มสุโสะบ้านนา   
ได้รับความรู้ใน ๔ กลุ่มสาระ
หลัก คือ ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ )
ในรูปแบบของค่ายวิชาการ  เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีผลการเรียน 

  - สังเกตการท้า
กิจกรรม 

- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 

๒. เครื่องมือในการพัฒนา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับค่าคะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) มีคุณภาพสอดคล้อง
กับมาตรฐานตัวชี้วัดในการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ ๖  
กลุ่มสุโสะบ้านนาได้รับแนว
ข้อสอบ ๔ กลุ่มสาระ เพ่ือน้าไป
พัฒนาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับค่าคะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 

  - การท้า
แบบทดสอบ 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. นักเรียนชั นประถมศึกษา
ปีที่  6 ร้อยละ 80  กลุ่ม
โรงเรียนสุโสะบ้านนา   มี
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ
จากพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาปรับปรุงและพัฒนาการ
การเรียนของตนเอง        

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่  6 
ทุกคน กลุ่มโรงเรียนสุโสะบ้านนา   
มีความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ
จากพัฒนาคุณภาพการศึกษา มา
ปรับปรุงและพัฒนาการการเรียน
ของตนเอง        

  - การท้า
แบบทดสอบ 

- สอบถาม 

4.ร้อยละ 100 ของ
ครูผู้สอน มีเครื่องมือในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับค่าคะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน 
(O-NET) 

ครูผู้สอน มีแนวข้อสอบเครื่องมือ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับค่าคะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน 
(O-NET) 

  - สอบถาม 

 
๑๑. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

( บาท) 
งบประมาณที่จ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการเขตพื นที่ ๑๐,๐๐๐ ๑0,๐๐๐  
    

รวม ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐  
คงเหลือ -  

 
๑๒. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
- - 

๑๓. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
       - เผยแพร่ผลงานผ่าน FACEBOOK  ของโรงเรียนแต่ละโรงในกลุ่มสุโสะบ้านนา 
๑๔.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
      - ควรเพ่ิมงบประมาณในการด้าเนินโครงการ เพ่ือนักเรียนจะได้มีเอกสารเพ่ิมและจ้านวนวันในการสอนเสริม
เพ่ิมขึ น 
๑๕.  เอกสารประกอบ 
 ( )  สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม 

( )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน 
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การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มสุโสะบ้านนา 

ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๓ วนัที่ ๒๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วยผู้บริหาร  คณะครูในกลุ่ม   
จ้านวน ๑๐ คน คณะกรรมการด้าเนินงาน  ๒๐ คน  และนักเรียน ๗๐ คนรวม  ๑๐๐คน สรุปผลการประเมินตาม
รายการดังนี  
 

ที ่ รายการ ร้อยละ 
1 การจัดกิจกรรมในครั งนี มีประโยชน์ต่อนักเรียน 93.6 
2 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั งนี  95 
3 นักเรียนได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 93.4 
4 สาระเนื อหา/ความรู้ ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 92.6 
5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 92.4 
6 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 94.2 
7 วิทยากรสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 93.8 
8 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 94.6 
9 วิทยากรมีความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง 94.2 

10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั งนี  93.6 
 ภาพความส้าเร็จ 93.74 

          จากรายการสรุปผลการประเมิน  ผู้ประเมินเห็นว่า นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั งนี  มีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือร้อยละ 95 รองลงมาคือการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ร้อยละ ๙4.6  
วิทยากรมีความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเองและสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ร้อยละ ๙4.2 วิทยากร
สามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี  ร้อยละ 93.8 การจัดกิจกรรมในครั งนี มีประโยชน์ต่อนักเรียน
และภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั งนี  ร้อยละ 93.6  นักเรียนได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 93,4 สาระเนื อหา/ความรู้ ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 92.6  และน้อย
ที่สุดคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  ร้อยละ 92.4 ภาพความส้าเร็จของการจัดกิจกรรมในครั งนี   
ร้อยละ 93.74  อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
 

 
รูปภาพประกอบการด าเนินโครงการ   

 

      
   

 
 
 
 
 
 



46 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          ลงชื่อ  นายอาคม  บริสุทธิ์   ผู้รายงาน/ประธานกลุ่มโรงเรียนสุโสะบ้านนา 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง 

 
 
                     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  ยกระดับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัด สพป. ข้อที่ 3  ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                               ขั นพื นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นายกษิดิ์เดช  กุลศรี   
    6.2 นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก   
    6.3 นางภาวนา  มีมาก    
    6.4 นางเพียงตะวัน  วิคบ้าเพิง 

7. งบประมาณ  จ้านวน  10,000   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ....................................................................................................... 
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ............ 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  1 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะท างานวิเคราะห์มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด     
    กิจกรรมที่ 1  จัดท าข้อสอบ/ติวเข้ม/สอนเสริมนักเรียนชั้นป.6 จ านวน 9 โรงเรียน 
                     งบประมาณ  10,000 บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 598 คน 618 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 2 – 4 มีนาคม 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนวัดควนวิเศษ/ 

โรงเรียนกลุ่มทับเท่ียง 
  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 
ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ประชุมคณะท้างานวิเคราะห์
มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ตัวชี วัดทุกกลุ่มสาระ โดยวิเคราะห์
ข้อด้อยของผู้เรียนและสอนเสริม
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ก่อนการสอบ
วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 

 - - แบบสรุปการ
ประเมิน 

11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง สูงขึ นร้อยละ 
5 ทุกกลุ่มสาระ 

ประชุมคณะท้างานวิเคราะห์
มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และตัวชี วัดทุกกลุ่มสาระ โดย
วิเคราะห์ข้อด้อยของผู้เรียน
และสอนเสริมผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อนการสอบวัดผล
ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 

 - - แบบประเมิน 
- แบบรายงาน
โครงการ 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการส้านักงาน สพป.ตรัง  10,000 10,000  
เขต 1    

รวม 10,000 10,000  
คงเหลือ 0  

 
13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
- ด้านเวลาในการด้าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก้าหนด 
เนื่องจากภาระงานที่มากและซ ้าซ้อน 

- ปรับปรุงเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มโรงเรียนและ
สอดคล้องกับเวลาที่ก้าหนด 

14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางไลน์กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด้าเนินงานโครงการในโอกาสต่อไป 

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
       - ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรม 
       - ควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์หลักสูตรทั ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

16. เอกสารประกอบ 

     ( )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
 

 
                                     ลงชื่อ  นายกษิดิ์เดช  กุลศรี    ผู้รายงาน/ประธานกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มโรงเรียนน้ าผุดโพธาราม 

 
 
                     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  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนน้ าผุดโพธาราม 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัด สพป. ข้อที่ 3  ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                               ขั นพื นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
    จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
    จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มโรงเรียนน ้าผุดโพธาราม 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นายพรชัย  ค้านวณศิลป์      6.2 นางนงคราญ  ตันธนกุล   
    6.3 นางสุดาพร  มุสิกพันธ์           6.4 นางสายสุนี  ศิริรัตนวรางกูร 
    6.5 นางสาวยุพเยาว์  เอียดสั น 

7. งบประมาณ  จ้านวน  10,000   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ....................................................................................................... 
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ............ 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  1 กิจกรรม   
กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ    
กิจกรรมที่ 1  ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนน้ าผุดโพธาราม 
                 งบประมาณ  10,000 บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
    -กิจกรรมที่ 1 
    -กิจกรรมที่ 2 

 
-คณะกรรมการฯ จ้านวน 20 คน 
-นักเรียน  จ้านวน 150 คน 

 
-คณะกรรมการฯ จ้านวน 20 คน 
-นักเรียนกลุ่มโรงเรียนน ้าผุดโพธาราม  
เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 183 คน 
 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 -กิจกรรมที่ 1 วันที่ 23 ก.พ.2564 
-กิจกรรมที่ 2 วันที่  4-5 มี.ค.2564 

3) สถานที่จัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่พรุ 
กิจกรรมที่ 2 แยกเป็นจ้านวน 12 ศูนย์ 
โรงเรียนในกลุ่มน ้าผุดโพธาราม 

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่พรุ 
กิจกรรมที่ 2 แยกเป็นจ้านวน 12 ศูนย์ 
โรงเรียนในกลุ่มน ้าผุดโพธาราม 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

นักเรียนและบุคลากรกลุ่มโรงเรียน
น ้าผุดโพธารามได้รับการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน โดยการจัดค่าย
วิชาการ พร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนให้
สูงขึ นอย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนน ้าผุดโพธารามประสบ
ผลส้าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายดังนี   
-นักเรียนและบุคลากรกลุ่ม
โรงเรียนน ้าผุดโพธารามได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียนสูงขึ น ทั งนี ยังเปิดโอกาส
ให้นักเรียนและครูได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้สามารถ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ น
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 - -การสังเกต 
-ประเมินความพึง
พอใจ 
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11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1. นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มน ้าผุดโพธาราม จ้านวน 150 
คน เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มน ้าผุดโพธาราม จ้านวน 
183 คน เข้าร่วมกิจกรรมเกิน
กว่าเป้าหมายที่ก้าหนด 

 - -บันทึกบัญชีลง 
เวลานักเรียน  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ
ขั นพื นฐาน (O-NET) นักเรียนชั นป.6 
กลุ่มโรงเรียนน ้าผุดโพธาราม เฉลี่ย
เพ่ิมขึ นร้อยละ 3 

รอผลการทดสอบระดับชาติขั น
พื นฐาน (O-NET) ชั นป.6 
ประจ้าปีการศึกษา 2563 

- - ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั น
พื นฐาน (O-NET) 
ชั นป.6 ประจ้าปี
การศึกษา 2563 
เฉลี่ย 12 โรง 

 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการส้านักงาน สพป.ตรัง  10,000 10,000  
เขต 1    

รวม 10,000 10,000  
คงเหลือ 0  

 
13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
1.เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงมีความ
จ้าเป็นต้องแยกการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการออกเป็น 
12 ศูนย์ ตามโรงเรียนในกลุ่มน ้าผุดโพธาราม เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด 19 

แต่งตั งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ค่ายวิชาการ เพื่อเข้าไปตรวจเยี่ยมทั ง 12 
ศูนย์ ค่ายวิชาการท่ีได้แยกกันด้าเนินกิจกรรม เพ่ือให้
กิจกรรมค่ายวิชาการบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด 

2.ครูผู้จัดค่ายวิชาการบางศูนย์ยังขาดความรู้
ความสามารถเฉพาะทางตามสาระวชิาทั ง 4 สาระวิชา 

คัดเลือกครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาจัด
กิจกรรมระดับกลุ่มร่วมกัน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนให้
น้อยลงและขยายระยะเวลาเพ่ิมมากขึ น เพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์แก่นักเรียนสูงสุด 
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14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook  Line  youtube 
      - รายงานโครงการต่อต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      เมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนน ้าผุดโพธารามพบว่า 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  นักเรียนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในครั งนี  และสามารถน้า
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง และต้องการให้จัดโครงการนี ในปีต่อไป 

16. เอกสารประกอบ 

     ()   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม 

     ()   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม    
              - ข้อสอบติวตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั นป.6 

     ()   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ 

     ()   อ่ืน ๆ ได้แก่ ผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest-Posttest)  

     ()   ค้าสั่งส้านักงานกลุ่มโรงเรียนน ้าผุดโพธาราม เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการยกระดับผลสัมฤทธิ์   
 

 
                                  ลงชื่อ  นางสายสุนี  ศิริรัตนวรางกูร    ผู้รายงาน 

                                                                                  ลงชื่อ  นายพรชัย  ค้านวณศิลป์        ประธานกลุ่มโรงเรยีนน ้าผดุโพธาราม 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มโรงเรียนนาโยง 

 
 
                     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  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนนาโยง 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัด สพป. ข้อที่ 3  ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                               ขั นพื นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
    จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
    จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มโรงเรียนนาโยง 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นายสุทธิเมธ  ชัยเพชร์         
    6.3 นายวิเชียร  ใจทน           
    6.5 นางสาววีรยา  ข้าวิชา 

7. งบประมาณ  จ้านวน  10,000   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ....................................................................................................... 
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ............ 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  1 กิจกรรม   
กิจกรรมที่ 1  อบรมนักเรียนชั้นป.6 กลุ่มโรงเรียนนาโยงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
                 งบประมาณ  10,000 บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
    - ครูวิทยากร 
    - นักเรียน 

 
- จ้านวน 20 คน 
- จ้านวน 174 คน 

 
- จ้านวน 22 คน 
- จ้านวน 174 คน 
 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 - วันที่  1-2 มีนาคม 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์และโรงเรียน

บ้านหนองไทร 
  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6  
ในกลุ่มโรงเรียนนาโยง ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดค่าย 
ติวเข้ม  

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6  
ในกลุ่มโรงเรียนนาโยงทุกคน ได้รับ
การอบรมติวเข้มเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส้าหรับการสอบ O-NET ทั ง 
4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

 - -การสังเกต 
-การสอบถาม 

11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6  
ในกลุ่มโรงเรียนนาโยง จ้านวน 174 
คน ได้รับการอบรมติวเข้มส้าหรับ
การสอบ O-NET ปีการศึกษา 
2563 

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของกลุ่มนาโยงทั ง 8 โรงเรียน 
จ้านวน 174 คน เข้ารับการ
อบรมติวเข้มทั ง 4 วิชา คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

 - -การสังเกต 
-การสอบถาม 
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12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการส้านักงาน สพป.ตรัง  10,000 10,000  
เขต 1    

รวม 10,000 10,000  
คงเหลือ 0  

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
สถานที่จัดอบรมนักเรียน จ้านวน 174 คน มีไม่เพียงพอ จัดอบรมเป็นศูนย์สาระตามเนื อหาวิชาที่อบรม 

14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      1) เป็นโครงการที่ดีท้าให้ครูนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      2) ควรจัดให้มีการอบรมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ทุกปีการศึกษา 

16. เอกสารประกอบ 

     ()   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ 
 
 
 

                                  ลงชื่อ  นายวิเชียร  ใจทน            ผู้รายงาน 
                                                                                  ลงชื่อ  นายสุทธิเมธ  ชัยเพชร์       ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโยง 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร 

 
 
                     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  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัด สพป. ข้อที่ 3  ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                               ขั นพื นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
    จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
    จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นางกรสิวรรณ์  เธียรโชติ         
    6.3 นายพงษ์ศักดิ์  จันทรเกษ           
    6.5 นางทัศณีย์  เทพเนียม 

7. งบประมาณ  จ้านวน  10,000   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ....................................................................................................... 
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ............ 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  1 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  จัดท าแบบฝึกส าหรับติวเข้มและสอนเสริม 
                     งบประมาณ  10,000 บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 144 คน 144 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  4 วัน 4 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6  
ในกลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร จ้านวน 
144 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใน 4 กลุ่มสาระ สูงขึ นร้อยละ 
3 และมีผลการทดสอบ O-NET
สูงขึ นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการทดสอบ O-NET ของกลุ่ม
โรงเรียนวชิรมิตร ปีการศึกษา 
2562-2563 มี 9 โรงเรียน 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยทั ง 4 กลุ่มสาระ  
ปีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ นจากปี
การศึกษา 2562 เป็นร้อยละ 
3.77  

 - - รายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั นพื นฐาน  
(O-NET) 
 

11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มโรงเรียน 
วชิรมิตรมีผลการทดสอบ O-NET
สูงขึ นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ผลการทดสอบ O-NET ของ
กลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร ปี
การศึกษา 2562-2563 มี  
9 โรงเรียน พบว่ามีค่าเฉลี่ยทั ง 
4 กลุ่มสาระ  ปีการศึกษา 
2563 เพิ่มขึ นจากปีการศึกษา 
2562 เป็นร้อยละ 3.77 

 - -การรายงานผล
การด้าเนินงาน 
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12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการส้านักงาน สพป.ตรัง  10,000 10,000  
เขต 1    

รวม 10,000 10,000  
คงเหลือ 0  

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
1.ด้านงบประมาณไม่เพียงพอ 
   -ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

 
-หางบประมาณจากแหล่งอ่ืนหรือการสนับสนุนจาก
สถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน 

2.ด้านวิทยากร 
   -ขาดวิทยากรในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มี
ความรู้ความสามารถในการด้าเนินการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ เช่น กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 

 
-ควรเชิญวิทยากรภายนอกหรือผู้มีความรู้ความช้านาญ
มาให้ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ 

3.ด้านสื่อ/อุปกรณ์ 
   -สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนกิจกรรมโครงการไม่เอื อ
ต่อการจัดกิจกรรม 

 
-จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นและเอื อต่อการจัดกิจกรรม 
เช่น สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - ประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลสารสนเทศ ส้าหรับข้าราชการครูภายในกลุ่มโรงเรียนผ่านผู้บริหารโรงเรียน ซึ่ง
สามารถน้าข้อมูลผลการด้าเนินงานโครงการมาปรับปรุงในปีต่อไป และน้าข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
      - ประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานทางสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      1) ควรเพิ่มระยะเวลาและจัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
      2) ควรมีงบประมาณให้โรงเรียนด้าเนินการอย่างเพียงพอ 
      3) ปรับเปลี่ยนวธิีการและรูปแบบเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 

16. เอกสารประกอบ 

      ()   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม 

     ()   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ 
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     ()   อ่ืน ๆ เช่น ผลคะแนนการทดสอบ O-NET ของกลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร ปีการศึกษา 2562-2563   
 
 
 

                                  ลงชื่อ  นางกรสิวรรณ์  เธียรโชติ    ผู้รายงาน 
                                                                                  ลงชื่อ  นายมานะ  มีมาก            ประธานกลุ่มโรงเรียนวชริมิตร 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มโรงเรียนหาดส าราญ 

 
 
                     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  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนหาดส าราญ 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัด สพป. ข้อที่ 3  ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                               ขั นพื นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
    จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
    จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มโรงเรียนหาดส้าราญ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นางสาวอนงค์นาฎ  มีสัตย์         
    6.3 นางอมรา  เพทาย          
    6.5 นางสาวนุชนารถ  จิโสะ 

7. งบประมาณ  จ้านวน  10,000   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ....................................................................................................... 
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .............................................................................. .... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ............ 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  2 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  จดัอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท้าเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
                      ทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนหาดส้าราญ 
    กิจกรรมที่ 2   จัดอบรมนักเรียนชั นป.6 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                      งบประมาณ  10,000 บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้สอน  50 คน  

นักเรียนชั นป.6 ทุกคน 
ครูผู้สอน  50 คน  
นักเรียนชั นป.6 ทุกคน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  ธันวาคม 2564 มกราคม 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนวัดหนองสมาน โรงเรียนวัดหนองสมาน 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ผลการทดสอบระดับชาติขั น
พื นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั นป.6 สูงขึ นอย่างน้อยร้อยละ 3
หรือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า
ระดับประเทศ 

ผลการทดสอบระดับชาติขั น
พื นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั นป.6 ยังไม่มีผลการทดสอบจึงไม่
สามารถระบุผลการด้าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้และมี
นักเรียนบางส่วนไม่สมัครทดสอบ
ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  

- -  

2) ครูผู้สอนระดับชั นป.6 ประจ้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ ทุกคนมีเครื่องมือใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนได้ด้าเนินงานการสร้าง
เครื่องมือท้าให้มีเครื่องมือในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

  -การส้ารวจ 
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11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั นป.6 
ได้รับการสอนเสริมความรู้ใน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ เตรียมความพร้อมเข้า
รับการทดสอบระดับชาติและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนให้สูงขึ น 

กลุ่มโรงเรนียนได้ด้าเนินการ
สร้างเครื่องมือ 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ และน้าเครื่องมือ
ไปใช้ในการสอนเสริมนักเรียน
ก่อนการทดสอบ O-NET ซึ่งผล
การส้ารวจรายการนักเรียน
ชั นป.6 ทุกคนได้รับการสอน
เสริมคิดเป็นร้อยละ 100 

  ส้ารวจรายการ 

2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั นป.6 
มีทักษะและความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้น้าเครื่องมือที่สร้างไปใช้
ในการสอนเสริมนักเรียนชั น 
ป.6 ในแต่ละโรงเรียน 

  - แบบประเมิน 

3) ครูผู้สอนร้อยละ 100 มี
เครื่องมือในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีคุณภาพ 

กลุ่มโรงเรียนได้ประชุมเชิง
ปฏิบัติการครูตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จ้านวน 2 วัน เพ่ือ
จัดท้าเครื่องมือเป็นรูปเล่มให้
ครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนภายใน
กลุ่มเพ่ือน้าไปใช้ในการสอน
เสริมนักเรียน 

  ส้ารวจรายการ 

4.ผลการทดสอบระดับชาติขั น
พื นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั น 
ป.6 สูงขึ นอย่างน้อยร้อยละ 3 หรือ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า
ระดับประเทศ 

ยังไม่สามารถสรุปผลการ
ด้าเนินงานเนื่องด้วยในการ
ทดสอบ O-NET ชั นป.6  
ปีการศึกษา 2563 เป็นไป 
ตามความสมัครใจของผู้สอบ มี
หลายโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
ไม่สมัครสอบ จึงท้าให้ไม่
สามารถสรุปผลการด้าเนินงานได ้
 

-   
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12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการส้านักงาน สพป.ตรัง  10,000 10,000  
เขต 1    

รวม 10,000 10,000  
คงเหลือ 0  

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
การจัดโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนงานที่
ก้าหนด เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการ
ทดสอบ O-NET จึงท้าให้วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ปรับเปลี่ยนการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการโดยไม่
ใช้ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติมาเป็นตัวชี วัด
ความส้าเร็จ เปลี่ยนมาใช้ผลการทดสอบการเรียนรู้
ของผู้เรียนในการทดสอบหลังจากการใช้เครื่องมือใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

เวลาในการจัดเตรียมการประชุมจัดท้าเครื่องมือมีเวลา
น้อยและเร่งรีบ จ้านวนบุคลากรในบางสาระการ
เรียนรู้มีไม่เพียงพอ เนื่องด้วยต้องสอนหลายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ใช้เวลาในการจัดเตรียมการประชุมที่มีเวลาน้อยให้
คุ้มค่าเพ่ืองานที่มีประสิทธิภาพ 

14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - น้าเครื่องมือการพัฒนาการเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเฟสบุ้คของแต่ละโรงเรียนหรือช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อจะให้ผู้สนใจน้าไปเป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการทดสอบ O-NET 

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

16. เอกสารประกอบ  

     ()   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ 

     ()   อ่ืน ๆ เช่น เครื่องมือใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 

                                  ลงชื่อ  นางสาวอนงค์นาฎ  มีสัตย์    ผู้รายงาน 
                                                                               ลงชื่อ  นางเสาวภา  สมาพงค์       ประธานกลุ่มโรงเรียนหาดส้าราญ 
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           กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ 
                            ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

จ านวน  4  โครงการ 
งบประมาณ  153,210  บาท 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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 มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มี 
                    คุณภาพตามมาตฐานครูมืออาชีพ 
 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล 
       ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป. ข้อที่ 3 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
                               อยา่งต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4.  สนองจุดเน้น สพป.  

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

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    1. นายธเนศพล  เจริญสุข           ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    2. นางบุญชาติ  เนียมชู     นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ 
    3. นางนันทกัญ  หนูพุทธ            เจ้าพนักงานธุรการ 
    4. นางสาวสมศิริ  ทองสมณ์     เจ้าพนักงานธุรการ 

7. งบประมาณ  จ้านวน   8,980.- บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน    2   กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มี 
                      คุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ  งบประมาณ   1,980.-บาท 
    กิจกรรมที่ 2  ปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                      ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ  วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ    
                     งบประมาณ 7,000 บาท 
 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
กิจกรรมที่ 1   
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 14  คน 14  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 20  ตุลาคม 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป. ตรัง เขต 1 สพป. ตรัง เขต 1 
กิจกรรมที่ 2   
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 26 คน 45 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 2 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผู้ผ่านการพัฒนาปฐมนิเทศ 
ต้าแหน่งครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้า
และประพฤติตนเป็นผู้มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยัน
มั่นเพียรดูแลเอาใจใส่ รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้
ความเข้าและประพฤติตนเป็นผู้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ิมขึ น และพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  แบบประเมิน 
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11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตามตัวชี วดั
อย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1. ผู้เข้ารับการพัฒนา ผ่าน           
การปฐมนิเทศตามหลักเกณฑ์ที่
ก้าหนด 

1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านการพัฒนา
ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด  

√ - แบบประเมิน 

2. ผู้ผ่านการพัฒนาปฐมนิเทศ 
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความวิริยะ อุสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยขน์ของทาง
ราชการ 
 

2. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู
ผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจตาม
มาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความวิริยะ อุสาหะ 
ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษา
ประโยขน์ของทางราชการ 

√ - แบบประเมิน 
 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

เงินงบประมาณ 8,980 8,980  
    

รวม 8,980 8,980  
คงเหลือ 0.00  

 

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนิน
โครงการ 

ไม่มี ไม่มี 
 

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

16. เอกสารประกอบ 

     ( )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

 

ภาพประกอบการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 

 

 

 

 

 

                                                        

กิจกรรมที่ 2 

 

     

 
                       
 
 
 
 

 
 
ลงชื่อ  นางบุญชาติ  เนียมชู     ผู้รายงาน/ผู้อ้านวยการกลุ่ม 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวม 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป. ข้อที่ 3 ระบุรายละเอียดตัวชี วัด ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
                               พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบคุณธรรมและจริยธรรม  

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
    จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    6.1 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ    
    6.2 นายสุเมธ            ลุง้ใหญ่ 
    6.3 นางสาวพรพรรณ   เนตรข้า 

    7. งบประมาณ  จ้านวน  20,730  บาท 

       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .............. 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  18,790  บาท   
    กิจกรรมที่ 1  ระบุ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ IEP ครูผู้สอนเรียนรวม 
                     งบประมาณ  18,790  บาท 

    กิจกรรมที่ 2  ระบุ จัดซื อวัสดุ งบประมาณ  1,940   บาท 
 
9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 101 โรงเรียน จ้านวน 101 โรงเรียน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 23-24 มกราคม 2564 วันที่ 23-24 มกราคม 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม สพป.ตรัง 1 ห้องประชุม  สพป.ตรัง 1 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1)โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 ได้จัดการเรียนการสอน
นักเรียนเรียนรวมอย่างทั่วถึงและ
เต็มศักยภาพ 
 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
มีการจัดการเรียนการสอน 
พิเศษเรียนรวม 

  /  - ให้โรงเรียน
ด้าเนินรายงานผล
ข้อมูลนักเรียน
เรียนรวมให้เป็น
ปัจจุบัน 
- นิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียน
นักเรียนเรียนรวม
ในสังกัด 

2) นักเรียนเรียนรวมในสังกัด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1   
ได้จัดการเรียนการสอนนักเรียน
เรียนรวมอย่างทั่วถึงและเต็ม
ศักยภาพ 
 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
มีการจัดการเรียนการสอน 
พิเศษเรียนรวม 

/  - ให้โรงเรียน
ด้าเนินรายงานผล
ข้อมูลนักเรียน
เรียนรวมให้เป็น
ปัจจุบัน 
- นิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียน
นักเรียนเรียนรวม
ในสังกัด 
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11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับการนิเทศ
โดยการสังเกตการณ์สอน และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 ร้อยละ 85 ได้รับการนิเทศ
โดยการสังเกตการณ์สอน และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

/  นิเทศ ติดตาม
แบบบูรณาการ 
 

2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนของ
โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ได้รับการพัฒนาเข้าประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 
พิเศษเรียนรวม 

ร้อยละ 97 ของครูผู้สอนของ
โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ได้รับการพัฒนา
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนพิเศษ
เรียนรวม 

/  ใช้แบบ      
Google ฟอร์ม 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  
10 ข้อ 

 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

          จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่ 20,730 20,730  
    

รวม 20,730 20,730  
คงเหลือ 0  

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
  การจัดโครงการ ได้จัดอบรมในช่วงเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบ 2 ก้าหนดการ
เดิมได้จัดกิจกรรม 1วัน ต้องเปลี่ยนมาจัดอบรม 2 วัน   

 

จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ของ 
ทุกปี เพื่อท้าความเข้าใจในการคัดกรองนักเรียน การ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดท้าแผนเพื่อส่ง
เข้าระบบ SET  

14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     14.1 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเขตพื นที่  
     14.2 รายงานผลการปฏบิัติงานจัดท้าเล่มไว้เพ่ือแจ้งในที่ประชุมก.ต.ป.น.  
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15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    15.1 ควรจัดให้มีการประชุมทุกปี 
    15.2 การอบรมหากได้ฝึกปฏิบัติการลงโปรแกรมออนไลน์ ดีมาก 
    15.3 ควรมีการแจกเอกสารประกอบการบรรยาย 
    15.4 ควรจัดให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและนโยบายบ้าง 
    15.5 ไม่ควรจัดวันอาทิตย์ถ้าวันหยุดขอเป็นวันเสาร์  
    15.6 ควรให้ไปอบรมโรงเรียนละ  2 คน จะได้ช่วยๆกันในกรณีที่มีนักเรียนจ้านวนมาก 

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

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ( / )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต
   
สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม 
                 ผลการจัดอบรมครูโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวม  
โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนเรียนรวม จ้านวน 101  โรงเรยีน ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2564  
                  ด้านที่ 1 เนื อหาการประชุมสอดคล้องกับหัวข้อที่ตั งไว้  
ผู้ตอบแบบประเมินจ้านวน 103 คน ได้แสดงความคิดเห็นเนื อหาสาระในการประชุม เห็นด้วยมากที่สุด  
ร้อยละ 42.7 %  เห็นด้วยมาก 48.๕ % เห็นด้วยปานกลาง 7.8 % เห็นด้วยน้อยไม่แสดงความคิดเห็น  
เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 %   
                 ดา้นที่ 2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในที่ประชุม เห็นด้วยมากที่สุด  
ร้อยละ 52.4 %  เห็นด้วยมาก 33 % เห็นด้วยปานกลาง 8.7 %  เห็นด้วยน้อย 4.9 %  
เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 %   
                 ดา้นที่ 3 มีประโยชน์สามารถน้าไปปฏิบัติหรือปรับได้จริง เห็นด้วยมากท่ีสุด  
ร้อยละ 61.2 %  เห็นด้วยมาก 28.2 % เห็นด้วยปานกลาง 9.7 %  เห็นด้วยน้อยไม่แสดงความคิดเห็น 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 %   
                 ดา้นที่ 4 วิทยากรมีความรู้ตามหัวข้อที่จัดประชุม เห็นด้วยมากที่สุด  
ร้อยละ 60.2 %  เห็นด้วยมาก 35. % เห็นด้วยปานกลาง 3.9 % เห็นด้วยน้อยไม่แสดงความคิดเห็น  
เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 %   
                ด้านที่ 5 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
ตอบค้าถาม / เสนอแนะ ที่ชัดเจนและตรงประเด็น  เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 59.2 %  เห็นด้วยมาก 35 % 
เห็นด้วยปานกลาง 4.9 % เหน็ด้วยน้อยไม่แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 %   
                 ดา้นที่ 6 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุม มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม เห็นด้วยมากที่สุด  
ร้อยละ 57.3 %  เห็นด้วยมาก 31.1 % เห็นด้วยปานกลาง 10.7 % เห็นด้วยน้อยไม่แสดงความคิดเห็น  
เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 %   
                 ดา้นที่ 7 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการจัดประชุม เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 68.6 % 
เห็นด้วยมาก 23.3 % เห็นด้วยปานกลาง 5.8 % เห็นด้วยน้อย 1 % เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 %   
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                 ดา้นที่ 8 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการประชุม  เห็นด้วยมากท่ีสุดร้อยละ 35 %     
เห็นด้วยมาก 40.8 % เห็นด้วยปานกลาง 16.5 % เห็นดว้ยน้อย 2.9 % เห็นด้วยน้อยที่สุด 4.9 %   
                 ดา้นที่ 9 ความเหมาะสมการบริการด้านอาหาร/เครื่องดื่ม   เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 42.7 %  
เห็นด้วยมาก 48.๕ % เห็นด้วยปานกลาง 7.8 % เห็นด้วยน้อยไม่แสดงความคิดเห็น  เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 %   
                 ดา้นที่ 10 ความต้องการในการประชุม/อบรมพัฒนาต่อเนื่อง  เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 50.5 %  
เห็นด้วยมาก 35 % เห็นด้วยปานกลาง 8.7 % เห็นด้วยนอ้ย 4.7 %  เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 %   
 
     ภาพประกอบการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ลงชื่อ    นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่               ผู้รายงาน 
                                                                                              ลงชื่อ    นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ      ผู้อา้นวยการกลุ่ม 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูประจ าชั้นเพื่อเตรียมความพร้อม 
ส าหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 

 
- ด าเนินการในไตรมาสท่ี 3 - 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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  นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานฯและการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง 
                    ผู้อ านวยการสถานศึกษาใหม่ จ านวน 15 ราย 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัด สพป. ข้อที่ 2 ครูมืออาชีพ 

4.  สนองจุดเน้น  สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์   
    6.2  นายธเนศพล   เจรญิสุข 
    6.3  นางศรีรัตน์    อนุรักษ์     

7. งบประมาณ  จ้านวน  87,000  บาท 
      จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .............. 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  2 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาใหม่ 
                     งบประมาณ 7,752  บาท 

    กิจกรรมที่ 2  คณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนา้ที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศกึษาใหม่ 
                    งบประมาณ  4,248  บาท 

                    รวมทั งสิ น 12,000 บาท 

   9. ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 15 ราย ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 8 ราย 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 ตค.63 – 30 กย.2564 1 ตค.2563 – 30 มีค.2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สถานศึกษาท่ีมีผอ.สถานศึกษาใหม่ 

จ้านวน 15 โรงเรียน 
สถานศึกษาท่ีมี ผอ.สถานศึกษาใหม่ 
จ้านวน 15 โรงเรียน 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั งให้
ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการ
สถานศึกษาใหม่ เช้าใจกฎหมาย 
ระเบียบ การบริหารสถานศึกษา 
และสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.ผู้อ้านวยการสถานศึกษาใหม่
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา เรียนรู้การ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องได้อย่างเข้าใจ
ยิ่งขึ น 
2.คณะกรรมการได้ให้ค้าแนะน้า
ปรึกษา ตามระเบียบและกฏหมาย
ที่เก่ียวข้องซึ่งท้าให้ผู้อ้านวยการ
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล   
3. ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนด 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 

แบบประเมิน
ตามท่ี สพฐ.
ก้าหนด 
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11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

ร้อยละ 100  ของผู้อ้านวยการ
สถานศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบและกฎหมาย และการ
ปฏิบัติงานใหน้าที่ต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 

ผู้อ้านวยการสถานศึกษาใหม่
ทั ง 15 ราย ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษา เรียนรู้การ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เข้าใจยิ่งขึ น ท้าให้ผ่านการ
ประเมินสัมฤทธิผล ครั งที่ 1 
(6 เดือนแรก) และผ่านครั ง 
ที่ 2 (6 เดือนหลัง)  เกินกว่า 
60% ทุกราย 
 

/ 
 

 แต่งตั งณะกรรมการ
นิเทศฯ และ
คณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผล 
ประเมินฯ ผอ.
สถานศึกษาตาม
ระยะเวลาและแบบ
ประเมินฯ ทีส่พฐ.
ก้าหนด 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ   

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

จากงบบริหารจัดการสพป.ตรัง เขต 1 87,000 12,000  
    

รวม 87,000 12,000  
คงเหลือ 75,000.-  

หมายเหตุ  งบประมาณคงเหลือเพื่อด้าเนินการ Coaching  และประเมินสัมฤทธิผลครั งต่อไป  เนื่องจากโครงการยังไมเ่สร็จสิ้น 

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
1. เนื่องจาก สพฐ.ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส้าหรับ
ด้าเนินการโครงการนี  จึงใช้งบประมาณของ สพป.ตรัง 
เขต 1 ในการด้าเนินการ 
 

1. จัดสรรงบประมาณให้ตามความเหมาะสม 
2. ปรับวิธีการนิเทศฯ และประเมินสัมฤทธิผลฯเพ่ือให้
การด้าเนินการสามารถด้าเนินการได้ตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่สพฐ.ก้าหนด 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
2. เนื่องจากในปัจุบันอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของเชื อ
ไวรสัโคโรนา (Covid -19) ท้าให้เกิดความล่าช้าใน
การด้าเนินงานบางช่วง 

 

14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     - รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทราบ 

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

 
 

                                          ลงชื่อ    นางศรีรัตน์  อนุรักษ์        ผู้รายงาน 
                                                                              ลงชื่อ    นายธเนศพล เจริญสุข      ผู้อ้านวยการกลุ่ม 
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                   และลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 
 
 
                                         จ านวน  1  โครงการ 

งบประมาณ 7,000  บาท 
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โครงการด าเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 

- ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 - 
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กลยุทธ์ที่ 5  จดัการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม   
                                         จ านวน  -  โครงการ 
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           กลยุทธ์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
                            และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร 
 

จ านวน  10  โครงการ 
งบประมาณ 557,580  บาท 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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  ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน และจัดท้าแผนปฏิบัติการ 
                     ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ 
                      ในศตวรรษที่ 21  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า 
                      ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ 
     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 ช้านาญการ 

6. งบประมาณ  จ้านวน  150,000  บาท 
        จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ............................................................................ ....... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ..................  
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7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)   จ านวน    2   กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                      งบประมาณ  141,276 บาท 
    กิจกรรมที่ 2  จัดท้าเอกสารแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 8,724 บาท 
 

8. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
 

การด าเนินการ 
เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 ประกอบด้วย 
    1.1 ผอ.สพป. 
    1.2 รองผอ.สพป. 
    1.3 ประธานกลุ่มร.ร./เครือข่าย 
          ม.ต้น 
    1.4 ตัวแทน ก.ต.ป.น. 
    1.5 ผู้แทนร.ร.ขนาดเล็ก/ร.ร.เกาะ 
    1.6 ผอ.กลุ่ม 
    1.7 ศึกษานิเทศก์ 
    1.8 ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ 
    1.8 คณะท้างาน 

 
 

1   คน 
3   คน 
 15 คน 

 
1  คน 
3   คน 
10 คน 

                 10 คน  
                  8  คน 
                  9  คน 

 
 

1   คน 
3   คน 

                 15  คน 
 

1   คน 
3   คน 
10 คน 

                  10 คน 
                    8 คน 
                    9 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 6-7 พฤศจิกายน 2563 6-7 พฤศจิกายน 2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จ.กระบี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จ.กระบี่ 

  
9. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)    
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน  
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. แผนปฏิบัติการประจ้าปี มี
ความสอดคล้องกับนโยบาย      
กลยุทธ์ จุดเน้น ในระดับชาติ 
กระทรวง  สพฐ. อยู่ในระดับมาก 

 -คณะกรรมการจัดท้าแผน ฯ    
ได้ร่วมกันพิจารณาค่าเป้าหมาย 
ของโครงการ และตัวชี วัดใน     
แต่ละกลยุทธ์ ตลอดจนแนวทาง
การด้าเนินงาน โดยให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น ในทุกระดับ บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึง 

  ประเมิน 
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10. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ 
ประจ้าปี กับแผนทั ง 3 ระดับ อยู่ใน
ระดับมาก 

 -บรรลุตามเป้าหมาย โดย
แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
บรรจุรายละเอียดให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวง  สพฐ. และจุดเน้น
ของเขตพื นที่ สามารถ 

   -ประเมิน 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน  
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

 ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์  
35 ตัวชี วัด และ 4 จุดเน้น  

   

2. โครงการ/กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติการประจ้าปี สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ ตัวชี วัดและสภาพ
ปัญหา ความต้องการระดับพื นที่ 
ในระดับมาก 

  -คณะกรรมการจัดท้าแผน ฯ 
ได้ ร่ วมกัน พิจารณาโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ เพ่ือบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ้าปี ดังนี  
1.กลยุทธ์ที่ 1 จ้านวน 2 โครงการ 
รวมงบประมาณ 28,000 บาท 
2.กลยุทธ์ที่ 2 จ้านวน 4 โครงการ 
รวมงบประมาณ 296,400 บาท 
3.กลยุทธ์ที่ 3 จ้านวน 4 โครงการ 
รวมงบประมาณ 106,210 บาท 
4.กลยุทธ์ที่ 4 จ้านวน 1 โครงการ 
รวมงบประมาณ 7,000 บาท 
5.กลยุทธ์ที่ 6 จ้านวน 12 
โครงการ รวมงบประมาณ 
422,320 บาท 
   ทั งนี  การด้าเนินงานโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ และบรรลุ
ตามตัวชี วัด สภาพปัญหา ความ 
ความต้องการในแต่ละพื นที่  
 

  ประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

 แก้ปัญหาในระดับพื นที่ได้
อย่างมีคุณภาพ 

   -ประเมิน 

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี บรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 -โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการ ฯ ซึ่งมี
การตรวจสอบรายละเอียด 
ตัวชี วัดในแต่ละโครงการ ให้
บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

   -แบบติดตาม 
รายงานผลการ
ด้าเนินงาน
ประจ้าปี 

3. การด้าเนินงานโครงการตาม 
แผนปฏิบัติการประจ้าปี เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนด ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 
 

 -การด้าเนินงานโครงการ
บรรลุตามเป้าหมาย โดย
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก้าหนด ในปฏิทินกิจกรรมที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ  

   -ประเมิน 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. งบบริหารจัดการส้านักงาน 150,000 150,000  
    

รวม 150,000 150,000  
คงเหลือ 0  

12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
-ไม่มี  -ไม่มี 

13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1  แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการด้าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์เขตพื นที่ 
     13.2  เผยแพร่แผนปฏิบตัิการประจ้าปี ผ่านทางเว็บไซต์เขตพื นที่การศึกษา 
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
     - ไม่มี 
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15. เอกสารประกอบ 
     ()   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
      
 

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ลงชื่อ  อรพินทร์  วิภูษณะภัทร์  ผู้รายงาน 
ลงชื่อ  อุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์      ผู้อ้านวยการกลุ่ม   
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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. 2564 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ 
                      ในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป. ข้อที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อที่ 2 สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส 
ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาล  

ข้อที่ 5 สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100 น้าวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั งระบบ 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนโยบายและแผน 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    3.1  นายระนิต  ณ พัทลุง             รองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
    3.2  นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์         ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
    3.3  นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้านาญการพิเศษ 
    3.4  นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช้านาญการ 
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7. งบประมาณ  จ้านวน  28,000 บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  

8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)   จ านวน  6,270  บาท 
    กิจกรรมที่ 1  ส้ารวจการจัดตั งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน  สิ่งก่อสร้างใหม่และ 
                       อาคารช้ารุดทรุดโทรม 
                     งบประมาณ   720  บาท 

    กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะกรรมการ จัดตั ง  งบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 
                      ปีงบประมาณ 2565 

1) ประชุมคณะกรรมการ จัดตั ง งบประมาณ ฯ จ้านวน 2 ครั ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 18 คนๆ ละ 25 บาท/2มื อ 

2) ประชุมชี แจงการจัดท้ารายละเอียดค้าขอตั งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 76 คนๆละ 25 บาท /2ครั ง 

                      งบประมาณ    5,100  บาท 

    กิจกรรมที่ 3  ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 งบประมาณ  450  บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน  
  กิจกรรมที่  1 

  

1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.1 รอง ผอ.สพป. 
1.2 ผอ.กลุ่ม  
1.4 คณะท้างาน 

 
1 คน 
1 คน 
3 คน 

 
                    1 
                     1 
                     3                      

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 13 พฤศจิกายน 2563 
7-8  ธันวาคม  2563 

13 พฤศจิกายน 2563 
7 ธันวาคม  2563 

3) สถานที่จัดกิจกรรม 1. บ้านล้าพิกุล    2. บ้านห้วยลึก 
3. บ้านไร่หลวง    4. บ้านในควน 
5. บ้านบางด้วน   6. บ้านคลองเต็ง                                  
7. วัดขุนสิทธิ์      8. บ้านควนปริง  
9. มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง)   
10. บ้านทุ่งยาว  11. บ้านยวนโปะ 
12. วัดชลวาปี    13. วัดควนสีนวล 
 

1. บ้านล้าพิกุล    2. บ้านห้วยลึก 
3. บ้านไร่หลวง    4. บ้านในควน 
5. บ้านบางด้วน   6. บ้านคลองเต็ง                            
7. วัดขุนสิทธิ์      8. บ้านควนปริง  
9. มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง)   
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เป้าหมายการด าเนินงาน  
  กิจกรรมที่  2 

เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการด าเนินงานจริง 

1) จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
1.1  ผอ.สพป. 
1.2  รอง ผอ.สพป. 
1.3  ผอ.กลุ่ม  
1.4 ประธานกลุ่ม ร.ร. 
1.5 ผู้บริหารโรงเรียน 
1.6 คณะท้างาน 

2) จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
2.1  รอง ผอ.สพป. 
2.2  ผอ.ร.ร. ครู ธุรการ  

และคณะท้างาน 

 
1 คน 
3 คน 
4 คน 
3 คน 
3 คน 
4 คน 
 
2 คน 
150 คน 

 
                    1 คน 
                     3 คน 
                     4 คน 
                     3 คน 
                     3 คน 
                     4 คน 
 

      2 คน 
                   150 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 
 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 

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

เป้าหมายการด าเนินงาน  
  กิจกรรมที่  3 

เป้าหมายตามแผน 
 

     ผลการด าเนินงานจริง 

1) จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
1.1 ผอ.สพป. 
1.2  รอง ผอ.สพป. 

          1.3 ผอ.กลุ่ม  
          1.4 คณะท้างาน 

 
1 คน 
3 คน 

10 คน 
1 คน 

 
1 คน 
3 คน 

10 คน 
1 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
 

   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ 
สพป.ตรัง เขต 1 
 

ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ  
สพป.ตรัง เขต 1 
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10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุเป้ าหมาย
อย่างไร หรือไม่บรรลุเป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ระบบการจัดตั งงบประมาณ 
ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันตาม
ก้าหนดเวลา 

คณะกรรมการจัดตั งงบประมาณ งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้
พิจารณาจัดตั งงบประมาณ งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ของ
โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนคุณภาพ  
อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเสนอขอตั ง
งบประมาณของ สพป.ตรัง เขต 1 ไป สพฐ.
เสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ ทันตามก้าหนดเวลา  
ดังนี  
โรงเรียนทั่วไป 
1. รายการสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
จ้านวน 20,062,000บาท3. รายการ
ครุภัณฑ์  จ้านวน  2,669,311 บาท  
รวมทั งสิ น  22,731,311 บาท 
โรงเรียนคุณภาพ 
1.รายการครุภัณฑ์  โรงเรียน   จ้านวน 
5,340,100  บาท 
2.ก่อสร้าง/ซ่อมแซม    จ้านวน 
16,027,130  บาท  รวมทั งสิ น  
16,027,130 บาท 
 

  ประเมิน 

 

11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

ระบบการจัดตั งงบประมาณ ถูกต้อง 
สมบูรณ์ ทันตามก้าหนดเวลา 

บรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัด   
ได้เสนอขอตั งงบประมาณ       
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ถูกต้อง สมบูรณ์
ทันตามก้าหนดเวลา  
 

  ตรวจสอบระบบ
รายงาน        
ทางเว็บไซต์ 
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12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการของ สพป.ตรัง เขต 1 28,000 6,270    
    

รวม 28,000 6,270    
คงเหลือ 21,730    

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนจัดท้าค้าขอตั งงบประมาณ ปีงบ 2565        
ไม่ถูกต้อง ตามรูปแบบที่ก้าหนด 
 

ประชุมชี แจงท้าความเข้าใจผู้รับผิดชอบการจัดท้าค้า
ขอตั งงบประมาณ งบลงทุน ของโรงเรียน  

14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - ไม่มี 

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

16. เอกสารประกอบ 
     ()   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง      ผู้รายงาน 
ลงชื่อ นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์           ผู้อ้านวยการกลุ่ม 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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 ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  
                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัด สพป. ข้อที่ 2  สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส 
                               ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุม่อ้านวยการ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 
    6.2 นายเกษม  มากชู 
    6.3 นางสุภาวดี  เจริญฤทธิ์ 

7. งบประมาณ  จ้านวน  132,900  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบ ุ........................................................................................................  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... ............. 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  1  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ระบุ ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป. และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
                     งบประมาณ  132,900  บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                150 คน               150 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน                 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 1 ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพารค์ 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และ
ก้าวทันในนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ สามารถ
น้าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน  

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้รับความรู้และ
สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดและปฏิบัติงานที่โรงเรียน
ได้ถูกต้องในเรื่องต่อไปนี   
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  1) โครงการบูรณาการการศึกษา
จังหวัด 
  2) เดินหน้าโครงกรวิทยาศาสตร์ 
พลัง 10 
  3) สร้างจิตอาสาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

  จากการสังเกต 
- ผู้เข้าประชุมได้มี
การสอบถามท้า
ความเข้าใจและ
เสนอแนะในทุก
เรื่องท่ีจะสามารถ 
น้าความรู้ที่ได้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง  
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

 
 

4) ขับเคลื่อนการน้าศาสตร์
พระราชามาสู่การจัดท้าหลักสูตร
การเรียนการสอน 
5) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนภาษาฯ 
6) การส่งเสริมการอ่านเขียนเรียน
ประวัติศาสตร์ด้วยสื่อร่วมสมัย 
7) ยกระดับอาชีวะศึกษาด้วย
วิทยาศาสตร์ฯ 
8) โครงการบริหารจัดการน ้าโดย
ชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 
9) ผลักดันข้อเสนอในการจัดหา
วัคซีนโควิค-19 ให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
10) เร่งผลักดันเรื่องร่าง พ.ร.บ.
การศึกษาชาติ 
- การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม   
- เรื่องการบริหารงานบุคคล 
1) เรื่องจากการประชุม กสจ.ตรัง
2) การเลื่อนขั นเงินเดือน
ข้าราชการครูฯ  
3) เกณฑ์อัตราก้าลังข้าราชการครู
สังกัด สพฐ. 
4) การคัดเลือกผู้รับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS)  
- งานอ้านวยการ 
1) การแต่งตั งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน 
2) การแต่งตั งคณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียน 
3) ที่ราชพัสดุ 
- งานนโยบายและแผน 
1. แนวทางการด้าเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ตั งแต่ระดับอนุบาล  
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

 
 

จนจบการศึกษาขั นพื นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) การส้ารวจอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน เพ่ือ
เตรียมการจดัตั งงบประมาณ 2566 
3) การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุม
เมือง และโรงเรียน Stand Alone 
ของจังหวัดตรัง 
- การจัดสอบ O-NET ชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

   
 
 
 
 
 

 
11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

ร้อยละของผู้เข้าประชุม ที่ได้รับ
ความรู้ น้าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 

- ร้อยละ 100 ของผู้เข้า
ประชุมมีความรู้ และน้าไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
สามารถรายงานข้อมูล/ผลการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและทันเวลา  
 

   

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

    
งบบริหารจัดการเขตพื นที่           132,900        69,525  
    

รวม 132,900 69,525  
คงเหลือ 63,375  
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13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      - ไม่มี 
14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     - ไม่มี 

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

16. เอกสารประกอบ 

     ()   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

ลงชื่อ นางสุภาวดี  เจริญฤทธิ์      ผู้รายงาน 
ลงชื่อ นายเกษม  มากชู          ผู้อ้านวยการกลุ่ม 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป. ข้อที่ 2 สพป.และสถานศึกษาร้อยละ 100  บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส     
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มอ้านวยการ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
6.1 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ 

 6.2 นายเกษม มากชู 
 6.3 นางสาวศศิธร  แก้วด้า 
 6.4 นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข 

7. งบประมาณ  จ้านวน  30,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .............. 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  2   กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ระบุ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง จ้านวน 19 ครั ง  
                     งบประมาณ  10,450  บาท 
    กิจกรรมที่ 2  ระบุ ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1 จ้านวน 2 ครั ง 
    งบประมาณ  19,550  บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 
ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 73 คน  70-73 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 8 ครั ง 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่า
บรรลุเป้าหมายอย่างไร หรือไม่
บรรลุเป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล และ สพฐ. 
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหาร/ลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1 น้าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ตาม
นโยบายและทิศทางเดียวกัน 

ผู้เข้าประชุม ได้รับความรู้
น้าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สอบถาม 

11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1 ร้อยละของผู้เข้าประชุม ได้รับ
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 100 ของทีมบริหาร 
น้าหลักการ นโยบายของ 
ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  ที่ได้รับ
ในการประชุมน้าไปปฏิบัติ
ภายในแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบ  

บรรลุ  สอบถาม 
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12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบประมาณของ สพป.ตรัง เขต 1 30,000 800  
    

รวม 30,000 800  
คงเหลือ 29,200  

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
       - ไม่มี 
14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - ไม่มี 

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

16. เอกสารประกอบ 

     ( )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

      
 

      

 
 

 
ลงชื่อ นางสาวศศิธร  แก้วด้า      ผู้รายงาน 
ลงชื่อ นายเกษม  มากชู          ผู้อ้านวยการกลุ่ม 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

2. ร้อยละของผู้เข้าประชุม ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ  สามารถจัดระบบ
ความคิดสู่การพัฒนางานเป็นระบบ 
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โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 

-รายงานในไตรมาสที่ 3 - 
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โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564 

 
 
- รายงานในไตรมาสที่ 3 - 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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  ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราก้าลัง/ย้ายข้าราชการ/พิจารณาความดีความขอบ และการ 
                     คัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศกษา 
 

2. กลยุทธ์ สพป.  

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

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

4. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
1. นายธเนศพล  เจริญสุข           ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. นางจิรา  ทองสุข  นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ 

   3. นางระพีพรรณ  ชูยัง  นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ 
   4. นางระเบียบ  เซ่งเซี่ยง  นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ 
   5. นางบุญชาติ  เนียมชู  นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ 
   6. นางศรีรัตน์  อนุรักษ์  นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ 

6. งบประมาณ  จ้านวน   10,000   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ...................................................................................................... ......................  
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7. กิจกรรมตามโครงการ    จ านวน 3 กิจกรรม  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,635  บาท 
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะท างานการย้ายครูและเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร 
                     ทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญฯ 

1.1 ประชุมคณะท้างานเพ่ือพิจารณาค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้าแหน่งครู  

      1.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและ
แต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)  
   กิจกรรมที่ 2  ประชุมพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
                      1) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับเขตพื นที่การศึกษา ครั งที่ 1 
                       2) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื นที่การศึกษา   
                       3) ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพื นที่การศึกษา  
ครั งที่ 1  (1 เมษายน2564)   
   กิจกรรมที่ 3  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่าคะแนนข้อมูลประเมินศักยภาพประกอบการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา ครั งที่ 1  
                      งบประมาณ จ านวน 3,635  บาท 
8. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
กิจกรรมที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1/2564   
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 8  คน 8  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม – มีนาคม  2564 17 กุมภาพันธ์  2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป. ตรัง เขต 1 สพป. ตรัง เขต 1 
ประชุม ครั้งที่ 2/2563   
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 4 คน 4 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม – มีนาคม 2564 19  กุมภาพันธ์  2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป. ตรัง เขต 1 สพป. ตรัง เขต 1 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมครั้งที่  1 (1)   
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10  คน 10  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม – มีนาคม 2564 2  ตุลาคม  2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป. ตรัง เขต 1 สพป. ตรัง เขต 1 
ประชุมครั้งที่  1 (2)   
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 8  คน 8  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม – มีนาคม 2564 5  ตุลาคม  2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป. ตรัง เขต 1 สพป. ตรัง เขต 1 
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การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

ประชุมครั้งที่  1 (3)   
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน 13  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม – มีนาคม 2564 10  มีนาคม  2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป. ตรัง เขต 1 สพป. ตรัง เขต 1 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมครั้งที่ 1/2564   
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10  คน 10  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตุลาคม – มีนาคม 2564 21  ตุลาคม   2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สพป. ตรัง เขต 1 สพป. ตรัง เขต 1 

 
9. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุเป้าหมายอย่างไร 
หรือไม่บรรลุเป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

การด้าเนินงานบริหารงานบุคคล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ 
และทันตามเวลาที่ก้าหนด 

สถานศึกษาได้รับการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็น
ขวัญและก้าลังใจแก่ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

  แบบประเมิน 

10. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

ร้อยละ 100  ของการด้าเนินงาน
บริหารงานบุคคล เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ และทันเวลาที่
ก้าหนด 

ร้อยละ 100  ของการ
ด้าเนินงานบริหารงานบุคคล 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนว
ปฏิบัติ และทันเวลาที่ก้าหนด 

  แบบประเมิน 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบบริหารจัดการสพป.ตรัง เขต 1 10,000 3,635  
    

รวม 10,000 3,635  
คงเหลือ 6,365  
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12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนิน
โครงการ 

- - 
 

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

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

 
 

 
 
ลงชื่อ     นางระเบียบ  เซ่งเซี่ยง     ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     นายธเนศพล   เจรญิสุข   ผู้อ้านวยการกลุ่ม   
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โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
                                            - ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 - 
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โครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาตรัง เขต 1  

 
                                            - ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 - 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป. ข้อที่ 4 ระบุรายละเอียดตัวชี วัด..ที่ 2 สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัด 
                               การศึกษาด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  หน่วยตรวจสอบภายใน 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นางสรัญญา  โยธ ี
    6.2 น.ส.สุพรรษา  บุญเฉย 

7. งบประมาณ  จ้านวน  11,520   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบ ุ........................................................................................................  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .............. 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน   1 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ระบุ ตรวจสอบสถานศึกษา   จ านวน 32 โรงเรียน  งบประมาณ 11,520 บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 

(***ตามรายละเอียดใน
โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาจ้านวน 10 โรง สถานศึกษาจ้านวน 10 โรงได้รับการ

ตรวจสอบภายใน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม สถานศึกษา สถานศึกษา 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1) สถานศึกษาจ้านวน 10 โรง
ได้รับการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณการเงินบัญชี การ
จัดซื อจัดจ้าง และการสอบทาน
ความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน 

2) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต 1 และ
สถานศึกษา ได้รับการตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค
ตามมติ ครม. รายไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1-2  

สถานศึกษาจ้านวน 10 โรงที่ได้รับ
การตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณการเงินบัญชี การ
จัดซื อจัดจ้าง และการสอบทาน
ความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน มีการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต 1 และ
สถานศึกษา ได้รายงานการใช้
จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค รายไตร
มาส ไตรมาสที่ 1-2 ครบถ้วน ทัน
ก้าหนดเวลา 

   
 
 
 
 
 

 
 

 

 1.การตรวจสอบ
เอกสาร 
2.การสอบทาน 
3.การวิเคราะห์ 
4.การสังเกต 
5.การสอบถาม 
 
 
 

รายงานการใช้ค่า
สาธารณูปโภค 
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11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุ
ตามตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1.สถานศึกษา จ้านวน 10 โรง 
ได้รับการตรวจสอบภายใน 
 
 

สถานศึกษา จ้านวน 10 
โรง ที่ได้รับการตรวจสอบ
ภายใน มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการด้าเนินงาน มีระบบ
การควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม 

 
 
 

 
 

1.การตรวจสอบเอกสาร 
2.การสอบทาน 
3.การวิเคราะห์ 
4.การสังเกต 
5.การสอบถาม 
 

 2.ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต 1 และ
สถานศึกษา ได้รับการตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค
ตามมติครม.รายไตรมาส ไตรมาสที่ 
1-2 
 
 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 1 และสถานศึกษา ได้
รายงานการใช้จ่ายเงินค่า
สาธารณูปโภค รายไตรมาส 
ไตรมาสที่ 1-2 ครบถ้วน 
ทันก้าหนดเวลา 
 

  รายงานการใช้ค่า
สาธารณูปโภค 

 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต 1 

11,520 3,240  

    
รวม 11,520 3,240  

คงเหลือ 8,280  

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
      - ไม่มี 
14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
      - ไม่มี 
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15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ไม่มี 

16. เอกสารประกอบ 

     (   )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     
 
 

ลงชื่อ     นางสาวสุพรรษา  บุญเฉย     ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     นางสรัญญา  โยธี               ผู้อ้านวยการกลุ่ม   
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โครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักต่าง ๆ ของสพฐ. 
 

จ านวน  6 โครงการ 
งบประมาณ 855,478 บาท 
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          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสตูร และม ี
                          ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 
                                         จ านวน  4  โครงการ 

งบประมาณ  825,478  บาท 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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 เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด                   
                    ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖3 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัด สพป. ข้อที่ 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร มีทักษะ                
                                การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3Rs 8Cs) 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    ๖.1 นายระนิต  ณ พัทลุง      รองผอ.สพป. ตรัง เขต ๑ 
    6.2 นางยุพดี  คลาดนาน      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    6.3 นางสาววาสนา  เจรญิภักดิ์  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ     

7. งบประมาณ  จ้านวน  400,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ส้านักทดสอบทางการศึกษา 
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .............. 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  3 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 
    กิจกรรมที่ 1.1  ประชุมคณะกรรมการอ้านวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๔  และคณะกรรมการด้าเนินงาน 
                         การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ  เพ่ือวางแผนการด้าเนินงานระดับกลุ่มจังหวัด    
                         งบประมาณ 50,๙00  บาท 
    กิจกรรมที่ 1.๒  ประชุมคณะกรรมการอ้านวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๔ คณะกรรมการประเมินนักเรียน  
                        และสถานศึกษา  ระดับกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการด้าเนินงานฯ  เพ่ือวางแผนการ 
                        ประเมินและคัดเลือกฯ   งบประมาณ  ๓3,70๐  บาท 
    กิจกรรมที่ 2 การประเมินฯ 
                        คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับเขตพื นที่การศึกษา 
    งบประมาณ  292,50๐  บาท 
    กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการคัดเลือก 
                         ประชุมคณะกรรมการอ้านวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๔  และคณะกรรมการด้าเนินงาน 
    การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ  เพ่ือสรุปผลการประเมินฯ   งบประมาณ  22,90๐  บาท 
 
9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
 

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ -ครั งที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ

อ้านวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๔ 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน  30 คน  
-ครั งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน  ๕๕ คน 
  
 
-ครั งที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
อ้านวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๔ 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน  ๓๐ คน  

-ได้ประชุมคณะกรรมการอ้านวยการ
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๔ เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2563 
 

-ได้ประชุมคณะกรรมการอ้านวยการ
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๔ และ
คณะกรรมการประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษา  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  
2564 
-ได้ประชุมคณะกรรมการอ้านวยการ
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔  

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 
2564 

พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 
2564 

3) สถานที่จัดกิจกรรม       สพป.ตรัง เขต 1 และ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

      สพป.ตรัง เขต 1 และ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
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10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1)  สถานศึกษาได้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
ดียิ่งขึ น  สู่เกณฑ์มาตรฐานและเข้า
รับการประเมินฯ  เพ่ิมมากขึ น 
๒) นักเรียนและสถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลพระราชทาน  สามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่ นักเรียนและ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ   
 

ผลการด้าเนินงาน สพป./สพม.
กลุ่มจังหวัดที่ 4 (ระนอง กระบี่ 
ภูเก็ต พังงา และตรัง) ได้ส่งข้อมูล
นักเรยีนและสถานศึกษาเข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 
ประเภทนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา             
จ้านวน  6  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
จ้านวน  7  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
จ้านวน  9  คน 
ประเภทสถานศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา        
จ้านวน  5  โรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา             
จ้านวน  3  โรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา              
จ้านวน  4  โรงเรียน 
โดย สพป.ตรัง เขต 1 ได้ส่งรายชื่อ
นักเรียนและสถานศึกษาท่ีได้รับ
การคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัด 
ที ่4 ให้ สพฐ. เมื่อวันที่ ๑๘  
มีนาคม  256๔ 
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11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการคัดเลือก
นักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่ม
จังหวัด ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

-สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
จ้านวน  12  โรง นักเรียน เข้า
ร่วมโครงการ จ้านวน  ๒๒ คน  
โดยได้ประชุมคณะกรรมการ
อ้านวยการ ระดับกลุ่มจังหวัด 
ที่ ๔  และแต่งตั งค้าสั่ง
คณะกรรมการประเมินนักเรียน 
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 
-คณะกรรมการประเมิน
นักเรียน และสถานศึกษา ได้ลง
พื นที่เชิงประจักษ์ประเมิน
นักเรียน และสถานศึกษา  
-คณะกรรมการอ้านวยการ
คัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด และ
ประธานคณะกรรมการ
ประเมินนักเรียน และ
สถานศึกษา ได้สรุปผลการ
ด้าเนินการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษา ระดับกลุ่ม
จังหวัด และได้ส่งรายชื่อ
นักเรียนและสถานศึกษาท่ี
ได้รับการประเมิน เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับ  
การศึกษาขั นพื นฐาน ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖3  ให้
ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน 
 

  ประเมิน  /ลง
พื นที่เชิงประจักษ์ 
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12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

ส้านัก.........สพฐ. 400,000    400,000        
    

รวม 400,000    400,000        
คงเหลือ -     

 
13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
       - ไม่มี 

14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       - ไม่มี 

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

16. เอกสารประกอบ 

      ( )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ) 

   

 
ภาพการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา (ครั้งที่ 2) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ     นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์     ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     นางยุพดี  คลาดนาน            ผู้อ้านวยการกลุ่ม   
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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   รณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัด สพป. ข้อที่ 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร มีทักษะ                
                                การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3Rs 8Cs) 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    ๖.1 นายระนิต  ณ พัทลุง รองผอ.สพป. ตรัง เขต ๑ 
    6.2 นางยุพดี  คลาดนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    6.3 นางสาววาสนา  เจรญิภักดิ์  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ     

7. งบประมาณ  จ้านวน  5,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ  ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .............. 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  2 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดวาดภาพระบายสี  เป็นเงิน   1,300  บาท 
    กิจกรรมที่ 2 มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร                                      เป็นเงิน   3,700  บาท 
 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
 

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการ

ประกวดวาดภาพระบายสี  ตาม
ค้าสั่งที่ ๔๑ /๒๕๖๔  ลงวันที ่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 
การประกวดวาดภาพระบายสี           
เมื่อวันที่ 2๔ กุมภาพันธ์ 2564  

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564  
3) สถานที่จัดกิจกรรม       สพป.ตรัง เขต 1    

 
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

นักเรียนระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สถานศึกษาในสังกัด จ้านวน  
๑๓๒ โรง  ส่งผลงานเข้าประกวด
การวาดภาพระบายสี รณรงค์ 
สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 

 

ผลการด้าเนินงาน นักเรียนได้ 
ส่งผลงานเข้าประกวดการวาดภาพ
ระบายสี รณรงค์ สร้างสรรค์         
วันวาเลนไทน์ บรรลุวัตถุประสงค์  
นักเรียนระดับชั น ป.4 – ป.6  
ได้รับการคัดเลือกผลงานวาดภาพ
ระบายสี จ้านวน 3 คน 
และนักเรียนระดับชั น ม.1 – ม.3  
ได้รับการคัดเลือกผลงานวาดภาพ
ระบายสี จ้านวน 3 คน 
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11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1. จ้านวนนักเรียนที่ได้รับ                     
การคัดเลือก ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ จ านวน ๒๔ 
โรง และระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
จ านวน  ๔ โรง โดยได้ประชุม
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 
การประกวดวาดภาพระบายสี 
และมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติ
บัตรให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  
1) นักเรียนระดับชั น ป.4 – ป.6  
   - รางวัลชนะเลิศ จ้านวน 1 คน 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
     จ้านวน 1 คน 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    
     จ้านวน 1 คน 
2) นักเรียนระดับชั น ม.1 – ม.3  
   - รางวัลชนะเลิศ จ้านวน 1 คน 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
     จ้านวน 1 คน 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    
     จ้านวน 1 คน 

  ประกวดผลงาน
วาดภาพระบายส ี

 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สพฐ. 5,000    5,000        
    

รวม 5,000    5,000        
คงเหลือ -     

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่เกิดปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
       -ไม่มี 
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14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       -ไม่มี 

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

16. เอกสารประกอบ 

     ( )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน  

      
 

ภาพการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดวาดภาพระบายสี            

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ     นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์     ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     นางยุพด ี คลาดนาน            ผู้อ้านวยการกลุ่ม   
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)   ชั นประถมศึกษาปีที่ 1     
                    และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา  2563   

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป. - 
                                

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์      รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 1 
    6.2  นางเนาวลักษณ์  วิชยัดิษฐ       ผอ.กลุ่มนิเทศ  สพป.ตรัง เขต 1 
    6.3  นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน       ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต 1 
    6.4  นางสุจิรา  ณ พัทลุง              ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต 1 

7. งบประมาณ  จ้านวน  124,685 บาท   
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ.  ส้านักทดสอบ  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน 4 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป. 1            
                     งบประมาณ 28,000  บาท   จ่ายจริง 16,045บาท   

    กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป. 1                                 
                    งบประมาณ 46,500 บาท    จ่ายจริง 35,790บาท    

    กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ป. 3            
                    งบประมาณ  27,600 บาท   จ่ายจริง  26,370บาท เหลือ 1,230บาท 

   กิจกรรมที่ 4  ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ป. 3            
                    งบประมาณ 22,585 บาท   จ่ายจริง 23,755บาท                          

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมายเชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการจัดกิจกรรมที่ 1    สพป.ตรัง เขต 1  ให้ทุกโรงเรียนเป็นสนาม
สอบการประเมนิความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) ป. 1   โดยหลีกเลี่ยงการ
เคลื่อนย้ายนักเรียนออกจากพื นที่  เพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
ประหยัดงบประมาณ   และเปน็ไปตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่กระจาย 
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  
อย่างเคร่งครัด  จึงปรับเปลี่ยนกจิกรรมที่ 1 
และ 2  ให้เป็น 2 รอบ ๆละคร่ึงวัน   
โดยใช้คณะทา้งานชุดเดิม 

1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 10 มีนาคม 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม พระเทพวิมลเมธี 

สพป.ตรัง เขต 1 
เป้าหมายการจัดกิจกรรมที่ 2    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 157 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 19 มี.ค. 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม พระเทพวิมลเมธี 

สพป.ตรัง เขต 1 
เป้าหมายการจัดกิจกรรมที่ 3    สพป.ตรังเขต1 ให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป. 3 และ 
ให้มีนักเรียนห้องสอบละ 20 คน  โดยหลีก 
เลี่ยงการเคลื่อนย้ายนักเรียนออกจากพื นที่ 
ยกเว้นโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 5 คน ให้ไป
รวมกับโรงเรียนใกล้เคียง  เพื่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสอบและประหยัด
งบประมาณ  และเป็นไปตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื อไวรัส 
โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  

1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 157 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 20-21 มีนาคม 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม พระเทพวิมลเมธี 

สพป.ตรัง เขต 1 
เป้าหมายการจัดกิจกรรมที่ 4    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 77 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 25 มีนาคม 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม พระเทพวิมลเมธี 

สพป.ตรัง เขต 1 
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10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  

ผลการด าเนินงาน 
 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1) ด้าเนินการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน ชั นป.1  
ปีการศึกษา 2563   

นักเรียนชั นป.1 จ้านวน 2,633 คน   
จาก 134โรงเรียน ได้รับการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT)  บรรลุตามเป้าหมาย 

   
ตรวจสอบข้อมูล 

2. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนารูปแบบ/วิธีการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ชั นป. 1  ปีการศึกษา 
2563   
 

ครูชั นป.1 และผู้เกี่ยวข้อง 150 คน 
จาก 134 โรงเรียน  มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนารูปแบบ/วิธีการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั นป. 1  บรรลุตาม
เป้าหมาย 

   
 
สังเกต/สอบถาม 

3.ด้าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั นป. 3  ปีการศึกษา 2563  

นักเรียนชั นป.3 จ้านวน 2,646 คน   
จาก 134โรงเรียน ได้รับการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  บรรลุตาม
เป้าหมาย  

   
 
ตรวจสอบข้อมูล 

4.ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนารูปแบบ/วิธีการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั นป. 3     
ปีการศึกษา 2563   

ครูชั นป.3 และผู้เกี่ยวข้อง 150คน 
จาก 134 โรงเรียน  มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนารูปแบบ/วิธีการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั นป. 3  บรรลุตามเป้าหมาย 

   
 
สังเกต/สอบถาม 

11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 

 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1.ร้อยละ 100 ของจ้านวนนักเรียน
ที่เข้าสอบ มีผลการประเมินความ 
สามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั นป. 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านการอ่านของ ผู้เรียน (RT) 
ชั นป. 1 ปีการศึกษา 2563   

   
 
ตรวจสอบข้อมูล 

2.ร้อยละ 100 ของจ้านวนนักเรียน
ที่เข้าสอบ  มีผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT)  ชั นป. 3   ปีการศึกษา 
2563  
 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(NT)  ชั นป. 3  ปีการศึกษา 
2563   

   
 
ตรวจสอบข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 

 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

3.ครูชั นป. 1 ทุกโรงเรียน  มคีวามรู้
ความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบ/
วิธีการประเมินด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT)  ปีการศึกษา 2563   
 

ครูชั นป. 1 มีข้อมูลของ
นักเรียนด้านการอ่านออกเสียง 
และการอ่านรู้เรื่อง  ส้าหรับ
น้าไปใช้ วางแผนการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
พัฒนาวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนใน
ปีการศึกษาถัดไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

   
 
 
ตรวจสอบข้อมูล 

4. ครูชั นประถมศึกษาปีที่ 3   
ทุกโรงเรียน  มีความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนารูปแบบ/ วิธีการประเมิน
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)   
ปีการศึกษา 2563    

ครูชั นป. 3  มีข้อมูลของ
นักเรียนด้านภาษาและด้าน
คณิตศาสตร์ เพ่ือใช้วางแผน 
การจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
ในปีการศึกษาถัดไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

   
 
 
ตรวจสอบข้อมูล 

 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 
(ท่ีได้รับอนุมัติ /
บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย /บาท) 

 

หมายเหตุ 

ส้านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน   
(ส้านักทดสอบ  ) 

124,685 บาท   101,960 บาท   มีงบประมาณเหลือจ่าย  
(ไม่เลี ยงอาหารกลางวัน)  
เนื่องจากปรับการประชุมฯ จาก
เดิม 1 วัน ให้เป็น 2 รอบๆละ 
คร่ึงวัน ตามมาตรการป้องกันโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  

รวม 124,685 101,960 
คงเหลือ 22,725 
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13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ  
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 

1.  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  แจ้ง
เลื่อนระยะเวลาการสอบ (RT)  และจัดส่งคู่มือการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั น ป. 1 ปีการศึกษา 2563 ลา่ช้าอย่างมาก ส่งผลให้
เสียระบบการทา้งานของศูนยส์อบทั่วประเทศ  รวมทั ง 
สพป.ตรัง เขต 1   นอกจากนี โรงเรียนก็ไม่สามารถศึกษา
เพื่อท้าความเข้าใจคู่มือฯอย่างละเอียด ได้ทันเวลา 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน   
ควรวางแผนและก้าหนดระยะการด้าเนินงานให้ชัดเจน   
ไม่ควรปรับเปลี่ยนระยะเวลาการสอบ  
โดยไม่มีสาเหตุที่เหมาะสม   

2.  แบบบันทึกคะแนนการอ่านของกรรมการคุมสอบที่ส่ง
ตรงมาจากสา้นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน   
กับแบบบันทึกคะแนนการอ่านทาง ไฟล์ Excel  ของ
นักเรียนรายบุคคลทีส่้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน   ออกแบบไว้ให้รายงานทางระบบ ไม่ตรงกัน   
สร้างความยุง่ยากและเสียเวลาในการท้างานขั นตอน
บันทึกคะแนนทางระบบ NT Access  อย่างมาก 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน    
ควรศึกษาหาความรู้เพ่ือออกแบบและวางแผนการ
บันทึกคะแนนให้เป็นรูปแบบเดียวกันและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3. เนื่องจาก สพป.ตรัง เขต 1  ต้องด้าเนินการประชุม 
ตามมาตรการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019  โดยลดจ้านวนผู้เข้าประชุม และจัด
ประชุมเปน็ 2 รอบ  มีเวลาประชุมฯ จากเดิม 1 วัน  
เหลือเวลาเพียงครึ่งวัน  จึงส่งผลให้ไม่สามารถชี แจง
ประเด็นการบริหารจัดการสอบได้อย่างที่ก้าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์  

สพป.ตรัง เขต 1  ชี แจงประเด็นหลัก  ประเด็นที่เหลือ
เป็นเอกสารคู่มือฯ   แต่เนื่องจากส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน  จดัส่งคู่มอืการประเมิความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ลา่ช้าอย่างมาก ส่งผลให้
เสียระบบการทา้งานของศูนยส์อบทั่วประเทศ  รวมทั ง 
สพป.ตรัง เขต 1   นอกจากนี โรงเรียนก็ไม่สามารถศึกษา
เพื่อท้าความเข้าใจคู่มือฯอย่างละเอียด ได้ทันเวลา 

4.  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ควร
ก้าหนดวันทีท่้าการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั นป.3 
ปีการศึกษาต่อไป  เป็น  1  สปัดาห์ก่อนปิดภาคเรียน  
เนื่องจากจะไดท้ิ งชว่งระยะการสอบNTชั นป.3 กับการ
สอบ O-NET ชั น ป.6 และ ชั น ม.3 และในช่วง 1  
สัปดาห์ก่อนปดิภาคเรียน  ดังกล่าวนั น  เปน็ช่วงที่
เหมาะสม เนื่องจากโรงเรียนจัดการสอบวัดความรู้  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

หากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน          
ไม่สามารถเลื่อนวันทีท่้าการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)   
ชั น ป.3 ปีการศึกษาต่อไป  เป็น  1  สัปดาห์ก่อนปิด
ภาคเรียน  ก็ควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
อ้านวยการระดบัศูนย์สอบ เป็นผู้ตัดสินใจก้าหนดขึ นตาม
ความประสงค์ของเขตพื นที่นั นๆ  

 
 

 
14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน  
     14.1   กลุ่มไลน์  สพป.ตรัง เขต 1 
     14.2   กลุ่มไลน์วัดผล  สพป.ตรัง เขต 1 
              ทั งนี  การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ถึงกัน ส่งประโยชน์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นประธานสนามสอบ  
และคณะท้างานได้รับรู้ปัญหาความยุ่งยากและอุปสรรคต่างๆ ที่มาจากการออกแบบวางแผนที่ไม่รอบคอบของ 
สพฐ.  ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ปฏิบัติงาน ที่จะต้องร่วมมือกันเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข ให้การบริหารจัดการของศูนย์
สอบ สพป.ตรัง เขต 1  สามารถด้าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ชั น ป.1   
ปีการศึกษา 2563 และการประมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั น ป.3 ปีการศึกษา 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
       ก่อนทีส่พฐ. จะด้าเนินงานตามโครงการฯ และแจ้งระดับผู้ปฏิบัติ  สพฐ.ควรตรวจสอบประเด็นและแบบ
บันทึกต่างๆ ที่ส่งตรงมาจากสพฐ.  กับประเด็นและแบบบันทึกต่างๆ ทาง ไฟล์ Excel  ในระบบ NT Access ของ 
สพฐ. ใหถู้กต้องตรงกัน   
   

16. เอกสารประกอบ     

    รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน   

 

            
            ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมฯ NT      รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมฯ RT 
 

               
               ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน            วิทยากรการประชุมฯ RT 
 

             
                      วิทยากรการประชุมฯ RT , NT                       วิทยากรการประชุมฯ RT, NT 
 
 

      
ลงชื่อ     นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน     ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ     ผู้อ้านวยการกลุ่ม   
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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  จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
                    และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป. ข้อที่  

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์     รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 1 
    6.2 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ      ผอ.กลุ่มนิเทศ  สพป.ตรัง เขต 1 
    6.3 นางสุจิรา  ณ พัทลุง             ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต 1 
    6.4 นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน      ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต 1 

7. งบประมาณ  จ้านวน  ๒๙๕,๗๙๓.๓๓  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ..................................................................................  
       จากแหล่งอื่นๆ ระบุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  3 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1   เตรียมการก่อน/หลังการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2563 
                     งบประมาณ ๖๐,๕๔๓ บาท 
    กิจกรรมที่ 2  ด้าเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2563 
                     งบประมาณ ๒๓๔,๗๕๐ บาท 
    กิจกรรมที่ 3  สรุปและรายงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2563 
                     งบประมาณ ๕๐๐ บาท 

9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      
การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการจัดกิจกรรมที่ 1    ศูนย์สอบ สพป.ตรัง เขต 1 จัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน                  
(O–NET) ปีการศึกษา 2563 ส้าหรับ
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 
1,399 คน และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ้านวน 195 คน  
  

1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๖ คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  ๕ - ๑๖ มีนาคม 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์สอบ สพป.ตรัง เขต 1 
เป้าหมายการจัดกิจกรรมที่ 2    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๓5๓ คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1๓ - ๑๔ มีนาคม 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์สอบ สพป.ตรัง เขต 1 

10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  

ผลการด าเนินงาน 
 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

ศูนย์สอบ สพป.ตรัง เขต 1 มีการ
บริหารการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั นพื นฐาน (O–NET)                  
ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทาง
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ้านวน 1,399 คน และ                     
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 
195 คน ได้รับจัดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ ขั นพื นฐาน  
(O–NET) ปีการศึกษา 2563  

บรรลุ  ตรวจสอบข้อมูล 

11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 

 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 100 ของสนามสอบ                     
ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 และ                      
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในศูนย์สอบ 
สพป.ตรัง เขต 1 ด้าเนินการจัดการ
สอบ O–NET ปีการศึกษา 2563 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
 

สนามสอบชั นประถมศึกษา              
ปีที่ 6 และชั นมัธยมศึกษา               
ปีที่ 3 ในศูนย์สอบ สพป.ตรัง 
เขต 1 ด้าเนินการจัดการสอบ 
O–NET ปีการศึกษา 2563 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

บรรลุ  ตรวจสอบข้อมูล 
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12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

๒๙๕,๗๙๓  ๒๕๕,๖๘๙  

รวม ๒๙๕,๗๙๓  ๒๕๕,๖๘๙  
คงเหลือ ๔๐,๑๐๔  

13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ  
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน  
     14.1   กลุ่มไลน์  สพป.ตรัง เขต 1 
     14.2   กลุ่มไลน์วัดผล  สพป.ตรัง เขต 1 

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม -ไม่มี-  

16. เอกสารประกอบ 

          รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน   
 
 
                     
                                                                           
 
 
 
 

 

      

 

 

 
ลงชื่อ     นางสุจิรา  ณ พัทลุง            ผู้รายงาน 
ลงชื่อ     นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ     ผู้อ้านวยการกลุ่ม   
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                     และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
                                         จ านวน  1  โครงการ 
                                          งบประมาณ  15,000  บาท 
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รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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  ประเมินและติดตามนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม 
2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป.  ข้อที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวที่ 
                              มีประสิทธิภาพ 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 นายระนิต ณ พัทลุง 
    6.2 นางยุพดี คลาดนาน 
    6.3 นางสาวปิ่นกานต์ แซ่หลี 

7. งบประมาณ  จ้านวน  15,000  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................... .............. 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน 1 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหลังได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
                     งบประมาณ 15,000 บาท 
9. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน ผลการด าเนินงานจริง 
เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน 29 คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม มกราคม 2564 - กันยายน 2564 มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 
3) สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 

  
10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1) นักเรียนที่มีความเสี่ยงทางด้าน
สุขภาพจิตและพฤติกรรมได้รับ
ประเมินสภาพจิตใจและพฤติกรรม
  

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ประเมินโดยนักจิตวิทยาโรงเรียน 
และให้ค้าแนะน้า การดูแลแก่ครู
และผู้ปกครอง ในกรณีท่ีนักเรียนมี
ความจ้าเป็นต้องพบแพทย์เพ่ือรับ
การวินิจฉัย นักจิตวิทยาได้ส่งต่อ
นักเรียนเข้าระบบสาธารสุขเพ่ือ
ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 

/  ประเมินโดยใช้
แบบประเมินและ
แบบทดสอบทาง
จิตวิทยา 

2) นักเรียนที่มีความเสี่ยงทางด้าน
สุขภาพจิตและพฤติกรรมหลังรับ
การดูแลช่วยเหลือได้รับการติดตาม 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ติดตามทุกราย โดยครูประจ้าชั น
และนักจิตวิทยาโรงเรียน ในกรณีที่
สุ ขภาพจิตและพฤติกรรมของ
นั ก เ รี ย น เ กิ ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ซ ้ า  
นักจิตวิทยาโรงเรียนจะท้าการ
ประเมินและส่ งต่อเ พ่ือรับการ
รักษาใหม่อีกครั ง 
 

/  ประเมินโดยใช้
แบบประเมินและ
แบบทดสอบทาง
จิตวิทยา 
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11. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1) นักเรียนที่มีความเสี่ยงทางด้าน
สุขภาพจิตและพฤติกรรมได้รับ
ประเมินสภาพจิตใจและพฤติกรรม 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 /  ประเมินโดยใช้
แบบประเมินและ
แบบทดสอบทาง
จิตวิทยา 

2) นักเรียนที่มีความเสี่ยงทางด้าน
สุขภาพจิตและพฤติกรรมหลังรับการ
ดูแลช่วยเหลือได้รับการติดตาม ร้อย
ละ 100 

ร้อยละ 100 /  ประเมินโดยใช้
แบบประเมินและ
แบบทดสอบทาง
จิตวิทยา 

 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่จ่ายจริง 

(บาท) 
 

หมายเหตุ 
สพฐ. 15,000 10,800  

รวม 15,000 10,800  
คงเหลือ 4,200  

 
13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ  
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนิน
โครงการ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัส Covid-
19 ส่งผลให้การประเมิน ติดตาม ส่งต่อเกิดการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมใน
เด็กนักเรียนต้องเลื่อนไปไม่มีก้าหนด เนื่องจากไม่
สามารถประเมินโดยวิธีการออนไลน์ได้ และการ
ติดตามสามารถติดตามได้ในบางรายเท่านั น 

ปรับแผนเป็นวิธีการทางโทรศัพท์ แอพพลิเคชัน หรือ
การออนไลน์ทดแทน แต่ไม่สามารถจัดการได้เต็ม
ประสิทธิภาพตามสถานการณ์ปกติ 

 
14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     - Website, Fanpage และ Group Line ที่เก่ียวข้อง 

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
      - ไม่มี 
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16. เอกสารประกอบ 

     ( / )   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

 
ภาพประกอบโครงการ ประเมินและติดตามนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     ลงชื่อ   นางสาวปิ่นกานต์  แซ่หลี   ผู้รายงาน 
                                                     ลงชื่อ   นางยพุดี  คลาดนาน    ผู้อ้านวยการกลุ่ม  
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           กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
                            และใช้เทคโนโลยีดิจิตลัในการบริหาร 
 
 
                                         จ านวน 1 โครงการ  
                                              งบประมาณ 15,000 บาท 
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                โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- ด าเนินการไตรมาสที่ 3, 4 - 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

   กลุ่มนโยบายและแผน 
    E-Mail : trang1@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 
     


