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สภำพทั่วไป 
ประวัติโรงเรียนบ้ำนหลังเขำ 

  โรงเรียนบ้านหลังเขา ต้ังอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี 326 หมู่ท่ี 6 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ         จังหวัด
ตรัง ปลูกสร้างเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 โดยนายมนัส  กาลสุวรรณ บริจาคเงินส่วนตัว      จ านวน  
4,600 บาท และได้รับเงินบริจาคสมทบจาก นายด า  ศรีจันทร์ทอง ก านันต าบลเขาวิเศษ, นายแจ้ง      ทิพเศษ  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ท่ี 6 และนายหนู  มากนคร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6  เป็นเงิน 900 บาท รวมเงินบริจาคท้ังส้ิน  
5,500 บาท โดยสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร จ านวน 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันท่ี 
20 มิถุนายน พ.ศ. 2493 

โรงเรียนได้เปิดท าการสอน เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2493 โดยนายอุทิศ  ปิยะกาญจน์ 
ศึกษาธิการอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี เปิด มีครูผู้สอน 1 คน คือ นายมนัส กาลสุวรรณ       
นักเรียน จ านวน 70 คน มีช้ันเรียน 2 ช้ัน คือ ช้ันเด็กเล็กและประถมศึกษาปีท่ี 1 ต่อมาอีก 3 ปี ทางราชการ       
ได้บรรจุแต่งต้ัง นายประจวบ  จันทร์แย้ม มาเป็นครู รวมมีครู 2 คน 

เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 อาคารเรียนช่ัวคราวเกิดช ารุด จึงได้ย้ายสถานท่ีเรียน       ไป
เรียนท่ีบ้าน นายมนัส  กาลสุวรรณ เป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน 11 วัน ต่อมา นายมนัส กาลสุวรรณ, นายแจ้ง      ทิพ
เศษ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 และผู้ปกครองนักเรียนได้สละเงิน และแรงงานปลูกสร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง       7 
เมตร ยาว 15 เมตร คิดเป็นเงินประมาณ 10,900 บาท 
 
ที่ดินโรงเรียนบ้ำนหลังเขำ 

ท่ีดินของโรงเรียนบ้านหลังเขาเป็นท่ีราชพัสดุ  จ านวน 2 แปลง คือ 
1. ท่ีดินแปลงท่ี 1 ตง.16 มีเนื้อท่ี 6 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา  ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชนในโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
2. ท่ีดินแปลงท่ี 2 ตง.17 มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา ใช้ประโยชน์เป็นท่ีต้ังโรงเรียนบ้าน

หลังเขา 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563   

แผนผังโรงเรียนบ้ำนหลังเขำ 
    ถนนสาย  นาวง  -  ต้นชด 

          16 
เ        เหนือ                           
                  4                 
                      
                 13     
                                                                     14                 
                                               
                      
                  3                      15  
                 12                       12            
  
 
        10                                    
  18    2   1 
   
    6               
   19             9                        17 

             20      7        5                                  8   
  
            6              
                   11            
หมำยเหตุ 
  1.  อาคารเรียน 1  2.  อาคารเรียน 2  3.  ส านักงานและห้องประชุม 

  4.  อาคารเรียน 4  5.  โรงฝึกงาน   6.  ส้วม 
  7.  แปลงผักกางมุ้ง  8.  อาคารเรียน 5  9.  บ่อน้ า/ถังซีเมนต์ 
  10.  บ่อน้ าบาดาล  11.  ถังเก็บน้ า   12.  สนามวอลเล่ย์บอล 
  13.  สนามฟุตบอล  14.  เสาธง   15.  ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
  16.  ศาลพระภูมิ   17.  สนามเด็กเล่น  18.  โรงจอดรถ 
  19.  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 20.  โรงเก็บวัสดุ   21.  อาคารเรียน 6 
          22.  อาคารห้องสมุด 

 
 
21 

22 



3 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร

ขอบข่ายงานวิชาการ 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
12. การส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
15. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

ขอบข่ายงานงบประมาณ 
1. จัดท าแผนงบประมาณและค า
ขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
2. การจัดท าแผนปฏิบตัิการใช้
จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยตรง 
3. การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6. การตรวจสอบ ติดตาม และ
รายงานการใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายง
งานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพัสด ุ
12. การก าหนดแบบรูปรายการ 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
13. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดท าจัดหา
พัสด ุ
14. การจัดหาพัสด ุ
15. การควบคุมดแูลบ ารุงรักษา
และจ าหน่ายพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับ เก็บรักษาและจ่ายเงิน 
19. การน าเงินส่งคลัง 

ขอบข่ายงานบุคคล 
1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดหาอัตราก าลัง 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้นการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. การด าเนินงานเก่ียวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
8. การด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานการด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัต ิ
14. การจัดท าบัญชรีายชื่อและให้
ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
15. การส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
20. การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
21. งานสวัสดิการครูและบคุลากร
โรงเรียนบ้านหลังเขา 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
แผน 
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การด าเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเก่ียวกับ
เรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
19. งานประสานราชการส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน 

 

โครงสร้ำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
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ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง 

ท่ี รายการ จ านวน ประโยชน์ใช้สอย 
สภาพอาคาร/
ส่ิงก่อสร้าง 

1 อาคารเรียนหลังท่ี 1 แบบ ป.1ก 5  ห้อง -  ห้องเรียน  5  ห้อง พอใช้ 

2 อาคารเรียนหลังท่ี 2 แบบ ป.1ก 4  ห้อง -  ห้องเรียน  3  ห้อง 

-  ห้องพิเศษ  1  ห้อง 
พอใช้ 

3 อาคารเรียนหลังท่ี 3 แบบ ป.1ก 4  ห้อง -  ห้องเรียน  1  ห้อง 

-  ห้องพิเศษ  3  ห้อง 
พอใช้ 

4 อาคารเรียนหลังท่ี 4 แบบ สปช. 102/26 4  ห้อง -  ห้องพิเศษ  4  ห้อง พอใช้ 

5 อาคารเรียนหลังท่ี 5แบบ สปช. 102/26 5  ห้อง -  ห้องเรียน  5  ห้อง ดี 

6 อาคารอเนกประสงค์ 1  หลัง โรงอาหาร/โรงฝึกงาน พอใช้ 

7 ส้วม แบบ สปช. 601/26 หลังท่ี 1 4  ห้อง/ท่ี ห้องส้วม พอใช้ 
8 ส้วม แบบ สปช. 601/26 หลังท่ี 2 4  ห้อง/ท่ี ห้องส้วม พอใช้ 
9 ส้วม แบบ สปช. 601/26 หลังท่ี 3 4  ห้อง/ท่ี ห้องส้วม พอใช้ 
10 สนามเด็กเล่น 1  สนาม กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
พอใช้ 

11 สนามกีฬาวอลเลย์บอล ขนาด 13 x 22  
เมตร 

2  สนาม กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ดี 

12 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1  สนาม กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ดี 

13 รั้วคอนกรีต ยาว  248  เมตร - รักษาความปลอดภัย ดี 
14 ถนนคอนกรีต  ยาว 150  เมตร - การสัญจร ดี 
15 ถังเก็บน้ า แบบ ฝ. 30 (ความจุเฉล่ีย 150 

ลบ.ม.) 
1 ถัง ใช้เก็บน้ าด่ืมน้ าใช้ ควรรื้อถอน 

16 โรงจอดรถ ขนาด 5 x 35 เมตร 1หลัง จอดรถ ดี 
17 อาคารเรียนหลังท่ี 6 แบบ 105/29 

(ปรับปรุง 2 ช้ัน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) 
1 หลัง - ห้อง ICT 

- ห้องวิทยาศาสตร์ 
ดีมาก (ใหม่) 

18 อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง - ห้องสมุด ดีมาก (ใหม่) 
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ข้อมูลครุภัณฑ์  

ท่ี รายการ 
จ านวนท่ี 

ใช้ได้ 
จ านวน 

รอซ่อม 
จ านวน 

รอจ าหน่าย 

1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา 49 - - 
2 โทรศัพท์และเครื่องโทรสาร 1 - - 
3 ไมโครคอมพิวเตอร์ 10 - - 
4 เครื่องพิมพ์ PRINTER 5 - - 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา notebook ใช้บริหารจัดการ 2 - - 
6 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 150 - - 
7 ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ 2 - - 
8 เครื่องดนตรีสากล 15 - - 
9 โต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 - - 
10 โทรทัศน์สี 7 - - 
11 เครื่อง ดีวีดี 5 - - 
12 ครุภัณฑ์ห้องสมุดชุดเล็ก ประถมศึกษา 1 - - 
13 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD 1 - - 
14 ไมโครคอมพิวเตอร์ 22 - - 
15 เครื่องพิมพ์ PRINTER 1 - - 
16 คอมพิวเตอร์พกพา Tablet  30 - - 
17 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา notebook ใช้ส าหรับการเรียน

การสอน 
7 - - 

18 โทรทัศน์สีชนิดจอแบน LCD 9 - - 
19 เครื่องปรับอากาศ 9 - - 
20 ตู้เย็น 3 - - 

 
ผู้บริหำร 
 1.   ผู้อ านวยการโรงเรียน  
      นางสาวละมัย แป้นจุลสี  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการ
สอน  โทรศัพท์  093-5831825  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน  เป็น
เวลา 3  ปี 1 เดือน 
 2.   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  -  คน 
         -   
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านหลังเขา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จัดการศึกษา  2  ระดับคือ   

1. ระดับปฐมวัย 
2. ระดับประถมศึกษา 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน  ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2563 
ชั้น ชำย หญิง รวม 

อนุบาล 1 15 9 24 
อนุบาล 2 39 22 61 
อนุบาล 3 32 24 56 

รวมก่อนประถมศกึษำ 86 55 141 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 28 34 62 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 33 21 54 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 33 30 63 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 25 21 46 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 31 30 61 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 30 39 69 

รวมประถมศกึษำ 180 175 355 
รวมทั้งหมด 266 230 496 

 
ข้อมูลบุคลากร 

ล ำดับที่ ประเภท วุฒิกำรศึกษำ ชำย หญิง รวม 
1. ครูประจ าการ 

 
-  ปริญญาเอก 
-  ปริญญาโท 
-  ปริญญาตรี 
-  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

- 
1 
1 
- 

- 
6 
12 
- 

- 
7 
13 
- 

2. ครูจ้างสอน -  ปริญญาเอก 
-  ปริญญาโท 
-  ปริญญาตรี 
-  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
5 
- 

- 
- 
5 
- 

3. เจ้าหน้าท่ีธุรการ -  ปริญญาเอก 
-  ปริญญาโท 
-  ปริญญาตรี 
-  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
- 

- 
- 
1 
- 
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ล ำดับที่ ประเภท วุฒิกำรศึกษำ ชำย หญิง รวม 
4. ลูกจ้างประจ า -  ปริญญาเอก 

-  ปริญญาโท 
-  ปริญญาตรี 
-  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 

รวมบุคลากรท้ังหมด 26 
 
ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหลังเขาได้จัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนท้ังในและนอกเขตบริการ
ได้รับการศึกษาอย่างท่ังถึง มีคุณภาพ ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2562 

วิชา 
 

ช้ัน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ป.1 71.15 73.58 91.23 71.44 71.70 87.72 71.36 98.11 98.25 

ป.2 75.89 100.00 94.34 79.27 100.00 100.00 76.28 100.00 92.45 

ป.3 70.44 85.42 91.94 68.35 83.33 82.26 73.67 79.17 98.39 

ป.4 72.48 95.00 97.73 75.17 85.00 93.18 68.38 95.00 100.00 

ป.5 70.86 78.26 100.00 71.41 97.10 100.00 67.81 76.81 100.00 

ป.6 70.81 94.74 98.46 67.99 73.68 84.62 70.88 96.49 100.00 

 
วิชา 
 

ช้ัน 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ป.1 66.92 94.34 96.49 67.60 94.34 92.98 73.06 98.11 100.00 

ป.2 73.73 100.00 92.45 69.48 96.77 98.11 77.83 100.00 100.00 

ป.3 69.18 100.00 98.39 61.03 100.00 98.39 78.17 100 100.00 

ป.4 72.89 68.33 84.09 68.41 76.67 79.55 78.63 98.33 100.00 

ป.5 73.30 94.20 94.92 80.06 97.10 98.31 82.90 97.10 100.00 

ป.6 81.26 98.25 100.00 79.92 98.25 96.92 82.32 98.25 100.00 
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วิชา 
 

ช้ัน 

ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ป.1 75.41 98.11 100.00 76.83 96.23 100.00 72.95 81.13 80.70 

ป.2 80.47 100.00 100.00 77.57 100.00 100.00 70.61 90.32 58.49 

ป.3 76.02 97.92 100.00 76.68 100.00 100.00 70.09 89.58 67.74 

ป.4 76.55 98.33 100.00 76.14 98.33 95.45 57.39 55.00 79.55 

ป.5 81.44 97.10 100.00 77.94 97.10 93.22 60.63 75.36 74.58 

ป.6 84.04 84.25 100.00 81.22 98.25 78.46 60.93 87.72 96.92 

 
 วิชา 
 

ช้ัน 

หน้าท่ีพลเมือง 

2560 2561 2562 

ป.1 71.86 94.44 100.00 

ป.2 72.03 100.00 100.00 

ป.3 72.78 100.00 100.00 

ป.4 79.55 96.67 100.00 

ป.5 80.64 97.10 100.00 

ป.6 82.43 98.25 100.00 

  
 2. เป้าหมายทางการศึกษา ปีการศึกษา  2563 (คิดเป็นร้อยละ) 

วิชา 

 

ช้ัน 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ ประวัติฯ 
สุขศึกษา/

พละ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษา 

อังกฤษ 

หน้าที่ 

พลเมือง 
การป้องกัน

การทุจริต 

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการ

ส่ือสาร 

2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 

ป.1 70 70 70 70 70 75 75 75 70 75 75 - 

ป.2 70 70 70 70 70 75 75 75 70 75 75 - 

ป.3 70 70 70 70 70 75 75 75 70 75 75 - 

ป.4 70 70 70 70 70 75 75 75 70 75 75 70 

ป.5 70 70 70 70 70 75 75 75 70 75 75 70 

ป.6 70 70 70 70 70 75 75 75 70 75 75 70 
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             3. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560-2562  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ (ปีการศึกษา) 

2560 2561 2562 
คณิตศาสตร์ 39.46 36.34 35.00 

ภาษาไทย 49.45 56.97 49.10 

วิทยาศาสตร์ 37.57 40.80 36.31 

ภาษาอังกฤษ 32.50 35.94 28.22 

รวมเฉลี่ย 39.75 42.51 37.32 

  
 4. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

สาระวิชา 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ (ปีการศึกษา) 

2560 2561 2562 
ความสามารถด้านภาษา 54.47 56.48 51.26 

ความสามารถด้านค านวณ 50.80 60.23 55.68 

ความสามารถด้านเหตุผล 47.23 52.14 - 

รวม 50.84 56.28 53.47 
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ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู และนักเรียน 
         1. ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ  ผู้บริหำร  ครูและบุคลำกร 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถานศึกษา  1. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 2 กิจกรรมการประกวดการร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 
2. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม 
การประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับ ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 
3. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน
ออทิสติก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
4. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียน 
ออทิสติก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
5. ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับเงิน 

สพฐ. 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพป.ตรัง เขต 2 

                ส าหรับผล NT มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 1 คน คือ เด็กหญิงชนกนาถ  พูดเพราะ และ
ผลการสอบ NT อยู่ล าดับท่ี 14 ของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในจ านวนท้ังหมด 135 โรงเรียน 
ส าหรับผล O-NET อยู่ล าดับท่ี 40 ของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในจ านวนท้ังหมด 135 
โรงเรียน 
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2. ผลงำนดีเด่นของ  ผู้บริหำร   
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

- - - 
 
3. ผลงำนดีเด่นของครูและบุคลำกรอื่นในสถำนศึกษำ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ครู 
นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 

 
ครูผู้สอนดีเด่นระดับปฐมวัย  
งานวันครู ครั้งท่ี 64 พ.ศ.2563 

 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

นายประสาร  ทองปรวน ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
งานวันครู ครั้งท่ี 64 พ.ศ.2563 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 

นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
2563 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

 
4. ผลงำนดีเด่นของนักเรียน 
 4.1 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน   ปีการศึกษา 2562 
ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

ท่ี รำยกำร ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน 
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4 – 6 1. ด.ช.พีรภัทร  อภิบาลศรี ทองแดง น.ส.ณัฐชยา  ชิดเชื้อ 
2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4 – 6 1. ด.ญ.ณัฏฐณชิา  ละเอียด เงิน น.ส.จุฑามาศ ชอบชูผล 
3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ

เขียนเร่ืองจากภาพ) 
ป.1- 3 1. ด.ญ.อมรทิพย์  แท่นทอง ทอง น.ส.สุชาฎา  เครือเพ็ง 

4. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรียงความ) 

ป.4 – 6 1. ด.ญ.ประกายวรรณ  ทองผอม เงิน น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 

5. การแข่งขันท่องอาขยานท านอง
เสนาะ 

ป.1 – 3 1. ด.ช.สุวัฒชัย  เงินสมทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

น.ส.ณัฐชยา  ชิดเชื้อ 

6. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กลอนสี่ (๔ บท) 

ป.4 – 6  1. ด.ญ.พิชญ์สินี  เซ่งง่าย 
2. ด.ญ.ยอดขวัญ  ปิยดิลก 

ทอง น.ส.สุชาฎา  เครือเพ็ง 
น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 

7. การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค า
คมเดิม)  

ป.4 – 6 1. ด.ญ.ชลธิชา ทองปรวน 
2. ด.ญ.ปพิชญา เซ่งง่าย 

เงิน นางอุไร  สัญวงค ์
น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล 

8. การขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 – 3  1. ด.ญ.ชนกนาถ พูดเพราะ ชนะเลิศ น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

9. การแข่งขันเคร่ืองร่อนแบบเดินตาม ป.1 - 3 1. ด.ช.ธีรเทพ  ช่างสลัก เงิน นางวรรณประภา  อินไหม 
น.ส.วนิดา  แสงแก้ว 
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ท่ี รำยกำร ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน 
2. ด.ช.สรสิช  คงประสม 

10. การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อน
นานยิงยาง 

ป.4 - 6 1. ด.ช.วงศธร  สวิญญาณกทรัพย์ 
2. ด.ช.วิทยา  เกตุประกอบ 

ทองแดง นางสุพรรษา  โอมแก้ว 
น.ส.กัญญาภัทร  เครือเพ็ง 

11. การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อน
นานปล่อยด้วยมือ 

ป.4 - 6 1. ด.ช.ธนภัทร  ตันติมณี 
2. ด.ช.สิทธิพล  คงแก้ว 

ทองแดง นางสุพรรษา  โอมแก้ว 
น.ส.กัญญาภัทร  เครือเพ็ง 

12. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

ป.4 - 6 1. ด.ญ.ณัฎฐณชิา  ระวังสุข 
2. ด.ญ.ธาราทิพย์  ข าณรงค ์
3. ด.ช.พลกฤต  ยังน้อย 

เงิน น.ส.วนิดา  แสงแก้ว 
นางวรรณประภา  อินไหม 

13. การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ป.4 - 6 1. ด.ญ.ชนกนันท์  ขุนทอง 

2. ด.ช.ภาคภูมิ  ชุมอักษร 
3. ด.ช.อภิพงษ์  เพ็ชรจันทร์ 

เงิน น.ส.สุทธิรัตน์  หนูนวน 
นางวรรณประภา  อินไหม 

14. การประกวดมารยาทไทย ป.1 – 3 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูบุญส่ง 
2. เด็กชายสุวัฒชัย   เงินสมทอง 

เงิน น.ส.อัจจณี  ทองใบ 
น.ส.สุชาฎา  เครือเพ็ง 

15. การประกวดมารยาทไทย ป.4 – 6 1. ด.ช.กรวิชญ์  จิตรา 
2. ด.ญ.เพ็ญนภา  ช่วยสุวรรณ์ 

เงิน น.ส.อัจจณี  ทองใบ 
น.ส.สุชาฎา  เครือเพ็ง 

16. การแข่งขันแอโรบิก  ป.1 – 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วทองสวน 
2. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  แท่นบัติ 
3. เด็กหญิงขนิษฐา  รักซ้อน 
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมนแก้ว 
5. เด็กหญิงณีรวรรณ  อ่อนแท้ 
6. เด็กหญิงบุษกร  คล้ายทอง 
7. เด็กหญิงวรรณิษา  มากนคร 
8. เด็กหญิงวริศรา  ช่วยหนู 
9. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีเสน 
10. เด็กหญิงเนตรชนก  เทพพูลผล 

ทอง 1. นาย

ประสาร  ทองปรวน 
2. นางสาววนิดา   แสง

แก้ว 
3. นางสาวอัจจณี  ทองใบ 

17. การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 – 6 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กัลยาณ

ประพฤทธิ์ 
2. เด็กหญิงณัฐจารียา  ด าแข็ง 
3. เด็กชายธนกฤต  ทิพเศษ 
4. เด็กชายนทีทิพย์  ทิพเศษ 
5. เด็กชายนฤเทพ  จีนสมส่ง 
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เซ่งง่าย 
7. เด็กชายพีรภัทร์  ศรีเมฆ 
8. เด็กหญิงยอดขวัญ  ปิยดิลก 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

1. นางสาวกัญญา

ภัทร  เครือเพ็ง 
2. นายพริษฐ์  สุขช่วย 
3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว 
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ท่ี รำยกำร ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน 

9. เด็กชายศักดา  สุขชาติพงศ์ 
10. เด็กหญิงเมชวิกา  สมาธิ 

18. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค ์ ป.1 – 3 1. เด็กหญิงสุภัชชา  ษัฏเสน ทองแดง น.ส.สุทธิรัตน์  หนูนวน 

19. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค ์ ป.4 – 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มณฑลจิ้งหรีด ทองแดง น.ส.สุทธิรัตน์  หนูนวน 

20. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1 – 3 1. เด็กหญิงอุษมา  จันทร์คง ทอง นางสโรชา  เอียดชูทอง 

21. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4 – 6 1. ด.ช.วงศกร  ทองปรวน เงิน น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

22. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย
ปะติด 

ป.4 – 6 1. ด.ญ.ขวัญจิรา  มณีแสง 
2. ด.ญ.พิรุณรักษ์  ศรีรักษ์ 

เงิน นางอุไร  สัญวงค ์
น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล 

23. การแข่งขันประติมากรรม ป.1 – 3 1. เด็กหญิงกวิสรา  คงวัน 
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชาตรี 
3. เด็กหญิงเบญญาภา  หนุนพล 

เงิน น.ส.สุทธิรัตน์  หนูนวน 
น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

24. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย 

ป.1 – 6 1. ด.ช.ณฐัชนน  มากนคร ทอง นายประสาร  ทองปรวน 

25. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง 

ป.1 – 6 1. ด.ญ.มนิชนัญญ์  ไชยลือเลิศ ทอง นายประสาร  ทองปรวน 

26. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย 

ป.1 – 6 1. ด.ช.ณฐัชนน  มากนคร ทอง นายประสาร  ทองปรวน 

27. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง 

ป.1 – 6 1. ด.ญ.มนิชนัญญ์  ไชยลือเลิศ ทอง นายประสาร  ทองปรวน 

28. การแข่งขันขับร้องเพลงสากุล 
ประเภทชาย 

ป.1 – 6 1. ด.ช.อิทธกร  เมียนโอ รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

นายประสาร  ทองปรวน 

29. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง 

ป.1 – 6 1. ด.ญ.มนิชนัญญ์  ไชยลือเลิศ รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

นายประสาร  ทองปรวน 

30. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1 – 6 1. ด.ช.ณฐัชนน  มากนคร รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

นายประสาร  ทองปรวน 

31. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ

(Impromptu Speech) 
ป.4 – 6 1. ด.ญ.นิตยา  ศรีรังศิลป ์ เงิน นางศศิธร  สุวรรณรัตน์ 

32. การแข่งขันเล่านิทาน(Story 
Telling) 

ป.4 – 6 1. ด.ญ.อาฒยา  ขุนทอง ทอง นางศศิธร  สุวรรณรัตน์ 

33. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) 

ป.1 – 6 1. ด.ญ.น่านฟ้า  ทองปรวน 
2. ด.ญ.เปมิกา  ศรีจันทร์ทอง 

เงิน นางอัญชลี  รอดเสน 
นางศศิธร  สุวรรณรัตน์ 

34. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1 – 3 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ศรีไทย 
2. เด็กชายหัสศฎา  อ่อนแท้ 

ทองแดง นางวิไลวรรณ  ตรงมะตัง 
น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล 

35. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น 
(Comic Srtip) 

ป.4 – 6 1. ด.ญ.จามิกร  ด้วงนุ้ย 
2. ด.ญ.ธัญชนก  แสงแก้ว 

เงิน นางวิไลวรรณ  ตรงมะตัง 
น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล 

36. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ 

ป.4 – 6 1. ด.ญ.กัญญาภัค  ทองบัว 
2. ด.ช.ธนพัฒน์  สิ้นก้ัง 

เงิน นางวิไลวรรณ  ตรงมะตัง 
นางอัญชลี  รอดเสน 
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ท่ี รำยกำร ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน 

37. การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ

(Presentation) 
ป.4 – 6 1. ด.ช.ธรรมชาติ  วังภัย 

2. ด.ญ.พิชชาพร  นางหลาด 
ทอง นางวิไลวรรณ  ตรงมะตัง 

นางอัญชลี  รอดเสน 

38. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 

ป.4 – 6 1. เด็กชายทินภัทร  ชุมประดิษฐ์ 
2. เด็กชายธนากร  เพ็ชรเล็ก 
3. เด็กชายศิวกร  สิทธาคุม 

ทอง นายบุญเชิด  จรูญเรือง 
นางละออง ไชยบุตร 
 

39. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ป.4 – 6 1. เด็กหญิงญาณิกา  แต้เต้ีย 
2. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขเสน 
3. เด็กหญิงศรัณญา  ประมวลศิลป์ 

ทอง นางสุพรรษา  โอมแก้ว 
นางศศิธร  สุวรรณรัตน์ 

40. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4 – 6 1. ด.ญ.จรรยาพร  จิตรา 
2. ด.ญ.นรมน  จิตรา 
3. ด.ญ.นลิน  คงประสม 
4. ด.ญ.ปุณยนุช  นครพันธ ์
5. ด.ญ.อาตีน่า  เจริญลาภ 
6. ด.ญ.ปณาล ี ศรีจันทร์ทอง 

ชนะเลิศ นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์ 
น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 
นางสโรชา  เอียดชูทอง 

41. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ 

ปฐมวัย 1. เด็กหญิงปณิดา  ประสาน 
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาเหนือ 
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วทองสวน 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

น.ส.ศรีสุดา  เก้ือเมฆ 
น.ส.ลัดดา  หนูเซ่ง 

42. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  

ป.1 – 6 1. เด็กชายกรกช  หลีเจริญ 
  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 
  

43. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนออทิสติก  

ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแก้ว 
  

ชนะเลิศ น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

44. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 
ประเภทนักเรียนออทิสติก  

ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแก้ว 
  

ชนะเลิศ น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

45. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนออทิสติก  

ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแก้ว 
  

ชนะเลิศ นายประสาร  ทองปรวน 
  

 
ระดับชาติ (ภาคใต้) 

ท่ี รำยกำร ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน 
1. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4 – 6 1. ด.ญ.จรรยาพร  จิตรา 

2. ด.ญ.นรมน  จิตรา 
3. ด.ญ.นลิน  คงประสม 
4. ด.ญ.ปุณยนุช  นครพันธ ์
5. ด.ญ.อาตีน่า  เจริญลาภ 
6. ด.ญ.เมชวิกา  สมาธ ิ

ทอง 

นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์ 
น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 
นางสโรชา  เอียดชูทอง 
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ท่ี รำยกำร ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลกำรแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน 
2. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท

นักเรียนออทิสติก  
ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแก้ว 

  
ทอง 

น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

3. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 
ประเภทนักเรียนออทิสติก  

ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแก้ว 
  

ทอง 
น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

4. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนออทิสติก  

ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแก้ว 
  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

นายประสาร  ทองปรวน 
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ทิศทำงของสถำนศึกษำ 
 

 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบ้านหลังเขาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียงและ

ความเป็นไทย  
 

 พันธกิจ 
1. ให้นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกในความเป็น 
     ชาติไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัด และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4. ส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. ให้นักเรียนทุกคนส านึกในความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์ไทยและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 
เป้ำประสงค ์

1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
มีความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพัฒนา    
สู่สากล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เต็มศักยภาพ และจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. โรงเรียนใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความพร้อม 
ทางด้านเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษา  
โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกื้อกูล 

  
นโยบำยสถำนศึกษำ 

1. พัฒนาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคนไทยยุคใหม่สู่สมาคมอาเซียน 
2. พัฒนาคุณภาพครูให้มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพครู 
3. พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพท่ีสมาคมวิชาชีพครู 
     (ส านักงานข้าราชการครู) และคุรุสภาก าหนด 
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กลยุทธ์สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1.1 พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 
1.2 พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง    

ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
1.3 พัฒนาคุณภาพนักเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ  

กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตาม

ความสามารถ ความสนใจมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
4.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพนักเรียน 
4.3 น าเทคโลโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน       ทุก

ระดับการศึกษา 
4.4 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  4 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ า  
 ทางการศึกษา 

4.1  สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง           
      ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 
4.2  ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
4.3  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 
      ของนักเรียน 

กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5.1  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษา 
6.1  ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
6.2  พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานท่ีเป็น 

 ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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จุดเน้น 
จุดเน้นที่  1 :  ด้ำนผู้เรียน 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐาน ดังนี้ 
1.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และ        

ด้านการใช้เหตุผลท่ีเหมาะสม 
1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ และนักเรียน                ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
1.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย 
ห่างไกลยาเสพติด อยู่อย่างพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
1.2.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ใฝ่รู้ ใฝ่ดี 
1.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ห่างไกลยาเสพติด 
1.2.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีความรักชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนา            มี

ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.3 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ดังนี้ 

1.3.1 เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และได้รับการศึกษา
อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

1.3.2 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ ด้วยรูปแบบ    
ท่ีหลากหลาย 

จุดเน้นที่  2 :  ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับแนวคิด การวัดผลประเมินผลของครู        
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.1.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาท่ีสถานศึกษาต้องการได้ หรือใช้ส่ือ
เทคโนโลย ี

2.1.3 ครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ                อย่าง
เหมาะสม 

2.1.4 ครูมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     
เพื่อจัดการเรียนรู้ได้ 

2.1.5  
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จุดเน้นที่  3 :  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
3.1 โรงเรียนบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วม และท างานเป็นทีม            และ

รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
3.1.1 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา และระดับประเทศ 
3.1.2 โรงเรียนบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม      

และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
3.2 โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้ 

3.2.1. โรงเรียนได้รับการติดตาม ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน                 และ
ผ่านเกณฑ์ 

3.2.2. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีได้รับการรับรองจาก สมศ. 
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ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย 
โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้ก าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2563-2566 จ าแนกตามกลยุทธ์ 

ดังนี้ 

กลยุทธ์โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ ตัวชี้วดั เป้ำหมำยโรงเรียนบ้ำนหลงัเขำ 
2563 2564 2565 2566 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงและสังคมโดยรวมงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่ นการปกครอง ร ะบ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม                     
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 

100 100 100 100 

3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์  
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง  ๆ

100 100 100 100 

4. ร้อยละของนักเรียนที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         ไปพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ ก าหนดได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

80 85 90 95 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากร

มนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากร

มนุษย์ 
 

1. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 

80 85 90 95 

2. ระดับของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร 100 100 100 100 
3.คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 ในการทดสอบ

ความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาต ิ(Nation Test : 
NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

3 3 3 3 

4. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ขึ้นไปและเพ่ิมขึ้น

จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

50 50 60 70 

5. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท าตามความถนัดและความต้องการของตนเอง 

100 100 100 100 

6. ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเต็มตามศึกภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
- ผู้พิการ 
- ผู้ด้อยโอกาส 
- ผู้มีความสามารถพิเศษ 

100 
100 
90 

100 
100 
95 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
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กลยุทธ์โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ ตัวชี้วดั เป้ำหมำยโรงเรียนบ้ำนหลงัเขำ 
2563 2564 2565 2566 

7 .  ร ะดั บของสถานศึ กษาที่ น า เทค โน โ ลยีดิ จิ ทัล  ( Digital 
Technology) สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ดิจิทัล 

(Digital Device) เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตาม

วัย 

100 100 100 100 

9. ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก “ ครูผู้สอน” เป็น 

“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ หรือผู้อ านวยการการ

เรียนรู ้

70 80 90 100 

10. ร้อยละของสถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์ และพอเพียงต่อการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

100 100 100 100 

4. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า ทาง
การศึกษา 

1. ร้อยละของประชาการวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 

100 100 100 100 

3. ระดับของสถานศึกษามีระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

4 .  ร ะ ดั บ ข อ ง ส ถา น ศึ ก ษ าน า เ ท ค โ น โ ลยี ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

เพียงพอ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

5. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ

อุปกรณ์ดิจิทัล (Dagital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

1. ระดับของสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์ 
และพลังงานเพ่ือลด            ปริมารขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในชมุชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการ
เรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 3. ร้อยละของนักเรียนที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         ไปพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ ก าหนดได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา 

1. ระดับของสถานศึกษาหรือเครือข่ายสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. ร้อยละของนักเรียนมีข้อมูลรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

60 70 90 100 

3. ระดับของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

60 70 90 100 
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กลุ่มงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เงินอดหนุน
1 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนวัสดุเพ่ือการศึกษา งานวิชาการ         69,413.00          69,413.00                    -   
2  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน งานวิชาการ           9,000.00            8,600.00              400.00
3 ส่งเสริมความสามารถพิเศษ งานวิชาการ        107,000.00        107,000.00                    -   
4 ห้องสมุดมีชีวิต งานวิชาการ         10,000.00            8,900.00            1,100.00
5 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา งานวิชาการ         10,000.00            9,950.00                50.00
6 การบริการสารสนเทศ/ICT งานวิชาการ         17,220.00          17,016.00              204.00
7 เข้าค่ายทักษะทางวิชาการ งานวิชาการ        103,576.00        100,412.00            3,164.00
8 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ งานวิชาการ        101,580.00                    -          101,580.00
9 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการ           1,500.00            1,030.00              470.00

10 พัฒนาจัดการศึกษาระดับปฐมวัย งานวิชาการ         62,368.00          62,368.00                    -   
11 ส่ือเพ่ือหนนูอ้ยสร้างสรรค์ งานวิชาการ         22,000.00          22,000.00                    -   
12 การจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล งานวิชาการ         22,000.00          21,580.00              420.00
13  นเิทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานสอนและวิจัยในชัน้เรียน งานวิชาการ           1,000.00              831.00              169.00
14 เปิดโลกทัศนค์รูปฐมวัย งานวิชาการ         10,854.00          10,854.00
15 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคคล         60,000.00          60,000.00                    -   
16 พัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ งานงบประมาณ         20,000.00          20,000.00                    -   
17 พัฒนาศักยภาพนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกรีฑา งานบริหารทั่วไป         12,458.27          12,458.00                 0.27
18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานบริหารทั่วไป         13,000.00          13,000.00                    -   
19 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะพอเพียง งานบริหารทั่วไป           1,000.00                    -              1,000.00
20 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน งานบริหารทั่วไป           8,000.00            8,000.00                    -   
21 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานบริหารทั่วไป           2,000.00                    -              2,000.00
22 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน งานบริหารทั่วไป         46,380.00          46,380.00                    -   
23 วัสดุส านกังาน งานบริหารทั่วไป         97,000.00          97,000.00                    -   
24 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานบริหารทั่วไป 35,000.00        35,000.00                            -   
25 งบส ารองจ่าย งานบริหารทั่วไป         38,485.00          38,485.00                    -   
26 ค่าสาธรณูปโภค ก่อนประถม งานบริหารทั่วไป         50,000.00          29,094.59          20,905.41
27 ค่าสาธรณูปโภค ประถม งานบริหารทั่วไป        170,000.00        147,500.80          22,499.20
28 งบเหลือจ่าย งานบริหารทั่วไป 60,000.00        60,000.00                            -   

เงินจาก อบต.เขาวิเศษ
29 อาหารกลางวัน งานบริหารทั่วไป                    -   
30 อาหารเสริม (นม) งานบริหารทั่วไป                    -   

เงินรายได้สถานศึกษา -                  
31 หลังเขาร่วมใจ ปลอดภัยจากเชือ้ไวรัสโคโรนา ฯ(อบต) งานบริหารทั่วไป 18,490.00        18,490.00         -                  

-                  
1,179,324.27          1,025,362.39          153,961.88       รวมท้ังหมด

สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2563 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 )

ที่
โครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ 
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และวัดผลประเมินผล 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร                                                                                                                                                            
 

 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน  : ข้อท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
    ของทรัพยากรมนุษย ์
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2  : ข้อท่ี 3 พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.    : มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2, มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี 

                     ท่ี 3.1 – 3.5 
 
1. บทน ำ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึงการจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ 
อย่างหลากหลายท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดจากการพัฒนาตนเองและส่ังสมคุณลักษณะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนจึง
ต้องใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี เช่นเดียวกับการวัดผล
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีเป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้และ
พัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนมีศักยภาพสูงขึ้น 
มีความสามารถตามถนัด ความสนใจและมีความรู้ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว้ เพื่อน าไปสู่การตัดสินผล
การเรียน จากการส ารวจพบว่า การจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล และการปรั บปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังเขา ยังด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม การวัดผลประเมินผลยังไม่หลากหลาย หรือวัด
จากสภาพจริงของผู้เรียน รวมถึงหลักสูตรสถานศึกษาไม่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรท่ีมีความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นส่ิง
ท่ีก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนของสถานศึกษา ดังนั้นทางสถานศึกษาจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรของ
สถานศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551และ
หลักสูตรท่ีเพิ่มเติมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 
 2.2  เพื่อให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

2.3  เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 1. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงอยู่ใน

ระดับ ดี 
ระดับดี 

 
2. การจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผล 

1. ร้อยละของครูท่ีมีแผนการสอนอย่างน้อย 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และมีการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริงอย่างหลากหลาย 

100 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับดีขึ้นไป  

80 

 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
  5.1 จัดท า/เสนอโครงการ 
 5.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 5.3 แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.4 ประชุมคณะกรรมการ 
 5.5 ผู้รับผิดชอบด าเนินงานและปรับปรุงหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 5.6 ติดตามผลและประเมินผล 
 5.7 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2562             เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
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7. งบประมำณ 
ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 

7.1   รายรับจากการจัดหา 22,000 
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 21,580 
7.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)     420  

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน..........420.........บาท 
      
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การสอบถาม แบบสอบถาม ครู 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 

✓   

2 เพื่อให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย  

✓   

3 เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

✓   
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10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงอยู่ในระดับ ดี 
 

✓  ระดับดี 

2. ร้อยละของครูท่ีมีแผนการสอนอย่างน้อย 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
อย่างหลากหลาย 

✓   

3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี
ขึ้นไป 

✓   

 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน                 สูงกว่าเล็กน้อย            
  สูงกว่ามาก บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ ........100......(คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน และตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในด้านต่างๆ 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  ครูบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
   อบรม ประชุม เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ครูทุกคนมีความเข้าใจท่ีตรงกัน
เพื่อให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง 
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12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
                       
   
 
 

 
 
                          
 
                       
                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โครงกำรจัดซ้ือสื่อกำรเรียนกำรสอนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   
                                                                                                                                                          

 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน  : ข้อท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากร  
     มนุษย์ 
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2  : ข้อท่ี  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากร  
                                                            มนุษย์ 
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.   : มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี 1.1 – 1.2, มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี  

 ท่ี 3.1 – 3.3 
 

1. บทน ำ  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีรูปแบบ     การ
เรียนการสอนท่ีหลากหลายเช่น การสอนแบบโครงการ การสาธิต การทดลอง กระบวนการกลุ่ม และแบบบูรณา
การ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวิธีการจ าเป็นจะต้องใช้ส่ือการเรียนการสอน ซึ่งหมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ 
และวิธีการ ท่ีถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นตัวกลางในการน าส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
เจตคติจากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  

ปัจจุบันส่ือและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของครูมีไม่เพียงพอ ท าให้การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพ ดังนั้น โรงเรียนบ้านหลังเขา จึงได้จัดซื้อส่ือและวัสดุอุปกรณ์การเรียน  การสอน 
เพื่อพัฒนาการศึกษาท่ีสนองต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนา
นักเรียนให้มีความสนใจต่อการเรียน และท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนทุกระดับช้ันมีส่ือการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพียงพอ ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
            นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ทุกคน 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนและ 
   วัสดุการศึกษา 

1. ร้อยละของส่ือการเรียนการสอน และวัสดุ   
    การศึกษามีเพียงพอเหมาะสม 
2. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

 95 
 
3 

 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ  ตุลาคม 2562               เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน 2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
5.1   รายรับจากการจัดหา 69,413 
5.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 69,413 
5.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 69,413 

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน  …………..    บาท 
     บันทึกเพิ่มเติม ..………………………………………………………………………………………………………..... 
 
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 
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9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ส่ือการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน  

✓   

2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ✓   
 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ส่ือการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน 

✓  คิดเป็น 
ร้อยละ100 

2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ✓  
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    

1 มีส่ือการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

✓  คิดเป็น 
ร้อยละ100 

2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ✓  
 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน                 สูงกว่าเล็กน้อย            
  สูงกว่ามาก บันทึกเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ ................................(คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ) 
 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
ส่ือการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สูงขึ้น 
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     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
 ส่ือการเรียนการสอนและวัสดุบางรายการ  มีราคาสูง และไม่คุ้มค่า  
 

     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
  - 
 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ 
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร                                                                                                                                                            
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน  : ข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                                              การศึกษาแห่งชาติและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็ม 
                                                              ศักยภาพ 
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2                   : ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา                
                                                               เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.                              : มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2, 
                                                     มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.3 
 
1. บทน ำ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 10 วรรคส่ี  ระบุว่าการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการก าหนดแนวการด าเนินงานในการค้นหาและพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้
ชัดเจนขึ้น 

เด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมากมายมหาศาล ท าให้เด็กแต่ละคนมีศักยภาพด้านต่าง 
ๆ ไม่เท่ากัน และเด็กจ านวนไม่น้อยมีความสามารถพิเศษบางประการท่ีโดดเด่นกว่าเด็กคนอื่น ๆ เด็กท่ีมี
ความสามารถในการเรียนรู้ต่างกับเด็กในวัยเดียวกัน ต้องมีการให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาเพื่อให้ผลการเรียนของ
เด็กเหล่านั้นดีขึ้น  สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการประเมินในระดับต่าง ๆ  

ดังนั้น  โรงเรียนจึงได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อลดจ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการ
อ่าน การเขียน  ร้อยละ 3  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ   รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรี จึงได้จัดท าโครงนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อลดจ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน    
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมงานสัปดาห์วันภาษาไทยและมีความภาคภูมิใจในภาษาไทย  รวมท้ัง    

น าไปใช้อย่างถูกต้อง 
2.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรี 

 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

3.1 นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน  
3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ทุกคน 
3.3 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี 

 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย  
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. การสอนซ่อมเสริม 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการสอน             

ซ่อมเสริม 
 100 

2. สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 3. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วัน
ภาษาไทย  

100 

3. การเรียนการสอนดนตรี 6. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรีเพิ่มขึ้น 

 73 

 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
  5.1 จัดท า/เสนอโครงการ 
 5.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 5.3 แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.4 ประชุมคณะกรรมการ 
 5.5 ผู้รับผิดชอบด าเนินงานและปรับปรุงหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5.6 ติดตามผลและประเมินผล 
 5.7 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2562             เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
7.1   รายรับจากการจัดหา 9,000 
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 9,000 
7.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)   8,600 

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน..........400.........บาท 
      
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การสอบถาม แบบสอบถาม ครู 

การส ารวจ แบบส ารวจ ครูและนักเรียน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อลดจ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและการ
เขียน    

✓   

2 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมงานสัปดาห์วัน
ภาษาไทยและมีความภาคภูมิใจในภาษาไทย  รวมท้ัง    
น าไปใช้อย่างถูกต้อง 

✓   

3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถด้าน
ดนตรี 

✓   
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10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. 1. การสอนซ่อมเสริม ✓  ระดับดี 
2. 2. สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ✓   
3. 3. การเรียนการสอนดนตรี ✓   

 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน                  สูงกว่าเล็กน้อย            
  สูงกว่ามาก บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ ........100......(คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วันภาษาไทย รวมทั้งนักเรียนมีความสามารถด้านดนตรี ได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้ดีขึ้น จนรวบรวมเป็นวงดุริยางค์
ของโรงเรียนท่ีสามารน าไปช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนได้ 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  - 
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
   สมควรให้จัดกิจกรรมต่าง  ๆ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาพผู้เรียนต่อไป เพื่อนักเรียนจะได้
เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของตนเองได้มากขึ้น 
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12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ  

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร                                                                                                                                                            
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน  :  ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่าง
เต็มศักยภาพ 

ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 :  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.   : มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.5  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ี
ท่ี 6.3, มาตรฐานท่ี 7  ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 - 7.5  มาตรฐานท่ี 8 ตัว
บ่งช้ีท่ี 8.1 - 8.3, มาตรฐานท่ี 16 ตัวบ่งช้ี  ท่ี 16.2 - 16.6 
มาตรฐานท่ี 18 ตัวบ่งช้ีท่ี 18.1-18.2, มาตรฐานท่ี 19 ตัวบ่งช้ี
ท่ี 19.1-19.2 

1. บทน ำ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคส่ี ระบุว่าการจัดการศึกษา

ส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการก าหนดแนวการด าเนินงานในการค้นหาและพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้
ชัดเจนขึ้น 

 เด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมากมายมหาศาลเด็กแต่ละคนจึงมีศักยภาพด้านต่างๆใน
ตัวเองไม่เท่ากันและเด็กบางคนอาจมีลักษณะของความสามารถบางด้านสูงกว่าคนอื่นๆและเด็กจ านวนไม่น้อยท่ีมี
ความสามารถพิเศษบางประการท่ีโดดเด่นกว่าเด็กคนอื่นๆ 

เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ หมายถึง “เด็กท่ีแสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใด ด้าน
หนึ่ง หรือหลายด้านในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้น าการสร้างงานทางด้าน
ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬาและความสามารถทางวิชาการใน
สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาอย่างเป็น ท่ีประจักษ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กท่ีมีอายุระดับเดียวกัน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน” 
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โรงเรียนบ้านหลังเขาเป็นสถานศึกษาท่ีแสวงหาและด าเนินการส่งเสริมให้แต่ละบุคคลทราบว่ามี
ความสามารถในด้านใด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และส่งเสริมความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลให้มีความช านาญ
มากขึ้นต่อไป  ซึ่งในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหลังเขาได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้         
ครั้งท่ี 68 ดังนี้ เหรียญทอง 1 รายการ คือ  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6  ส าหรับปีการศึกษา 
2562  โรงเรียนบ้านหลังเขาได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี  คือ  เหรียญ
ทองชนะเลิศ 5 รายการ  เหรียญทอง 24 รายการ  เหรียญเงิน  15 รายการ และเหรียญทองแดง 6 รายการ    ได้
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค 2 คือ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6  การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน  ป. 1 – 3  ซึ่งจากผลงานด้านการศึกษาดังกล่าว   จึงเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานและชุมชน                     
เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมชมรม คนละ 1 กิจกรรม 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริม เข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ ในระดับสูงขึ้น 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

3.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ทุกคน   
3.2  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ดีขึ้น 
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ชมรมความสามารถพิเศษ 1. ร้อยละจ านวนกิจกรรมท่ีนักเรียนได้รับการ
ฝึกฝนตามความสามารถพิเศษ 

ร้อยละ 100 

2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2. จ านวนกิจกรรมท่ีนักเรียนได้รับเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง และเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับสูงขึ้นไป 

5 รายการ 

 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 

กิจกรรมชมรมความสามารถพิเศษ 
1. บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรมโครงการ 
2. ประชุมครูเพื่อก าหนดกิจกรรมชมรมส าหรับนักเรียน 
3. แต่งต้ังคณะครูท่ีปรึกษาชมรม 
4. จัดท าเอกสารใบสมัครชมรมโดยให้ผู้ปกครองเห็นชอบ 
5. ด าเนินกิจกรรมของแต่ละชมรมตามวันเวลาท่ีก าหนด 
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กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
1. บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรมโครงการและขอใช้งบประมาณ 
2. ประชุมครูเพื่อก าหนดกิจกรรมท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการตาง ๆ  
3. แต่งต้ังคณะครูผู้รับผิดชอบฝึกสอนนักเรียนแต่ละกิจกรรม 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการยืมเงินงบประมาณโครงการเพื่อน ามาใช้จ่าย 
5. พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษาต่าง ๆ ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
6. ประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ  ตุลาคม 2562               เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน 2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
5.1   รายรับจากการจัดหา 107,000 
5.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 107,000 
5.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 107,000 

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                             จ่ายพอดีงบ 

        จ่ายเกินงบ        จ านวน................……บาท         
                             จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน ....................บาท 
       บันทึกเพิ่มเติม   
  เนื่องจากการเกิดสถานการณ์โควิด  ท าให้ปีการศึกษา 2563 ไม่มีการด าเนินการในช่วงเวลา          
ท่ีจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ี    จึงมีการขออนุมัติใช้งบประมาณท่ีเหลือจ่ายในโครงการ เป็นโครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น เป็นเงิน  74,850 บาท 

8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 

การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 
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9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมชมรม คนละ 1 
กิจกรรม 

✓   

2 เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการ
ส่งเสริม เข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ ในระดับสูงขึ้นไป 

✓   

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ร้อยละจ านวนกิจกรรมท่ีนักเรียนได้รับการฝึกฝนตาม
ความสามารถพิเศษ 

✓    

2. จ านวนกิจกรรมท่ีนักเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับ
เหรียญทอง และเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้นไป 

✓  
 
 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ทุกคน   ✓  คิดเป็นร้อยละ100 
2. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ได้รับการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้ดีขึ้น 
✓  คิดเป็นร้อยละ 100 

 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย         เท่ากัน       สูงกว่าเล็กน้อย       สูงกว่า
มาก บันทึกเพิ่มเติม 
           ผลการแข่งขันงานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
ประจ าปีการศึกษา 2562  มีดังนี้คือระดับเหรียญทองชนะเลิศ 5  รายการ คือ การแข่งขันอัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ ช้ัน ป.1- ป.3  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4 – ป.6     การแข่งขันนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องประเภทออทิสติก  ช้ัน ป.1 – 6  รายการการแข่งขันนักอ่านข่าวรุน่เยาว์  การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  การ
แข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์   
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 ส าหรับผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ผลการแข่งขั้นมีดังนี้  การแข่งขันอัจฉริยะ
ภาพทางคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.1- ป.3  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4 – ป.6     การแข่งขันนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องประเภทออทิสติก  ช้ัน ป.1 – 6  รายการการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์   
 เนื่องจากการเกิดสถานการณ์โควิด  ท าให้ไม่มีการด าเนินการในช่วงเวลาท่ีจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ี   
ปีการศึกษา 2563  จึงได้มีการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณจากโครงการเป็นโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 

     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 100  (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 

     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
- นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมท่ีตนเองพอใจ 
- นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมท้ังด้านความช านาญและการส่ง 

เข้าร่วมการแข่งขัน 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 

- 
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  

สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต 

กลุ่มบริหำรงำนบริหำรวิชำกำร 
 

 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน  : ข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

  การศึกษาแห่งชาติและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่าง
เต็มศักยภาพ 

ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2    : ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.   : มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2, มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี
ท่ี 3.1 – 3.3 

 
1. บทน ำ  

สาระส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574  ได้ก าหนดเป้าหมายสุดท้ายไว้ว่า ประชากร
ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ จากระบบการศึกษาท่ีมีความ
ยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับชนช้ันของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ท่ีเอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    ผู้เรียนแต่ละระดับ
การศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะ
นิสัยท่ีพึงประสงค์ มีองค์ความรู้ท่ีส าคัญและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังทักษะการด ารงชีวิต และ
ทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ   ห้องสมุดจึงแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อผู้เรียนในการพัฒนาขีดความสามารถให้เต็ม
ตามศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล สถานศึกษาต้องจัดห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ท่ีส าคัญและทักษะการเรียนรู้  ใน
ศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนทักษะความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
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โรงเรียนบ้านหลังเขาเล็งเห็นความส าคัญกับการบริหารจัดการห้องสมุดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นแรงกระตุ้น แรงจูงใจ เสริมสร้างความรู้สึกให้นักเรียนมีความสนใจ    
ท่ีจะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ และร่วมกิจกรรมห้องสมุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการจัดซื้อจัดหาทรัพยากร           
ส่ือส่ิงพิมพ์  รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับนักเรียน  ครู  และบุคลากร
ของโรงเรียน  สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 

2.2  เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านของนักเรียน 
 

3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 

 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 1. ร้อยละของจ านวนของผู้ใช้บริการ   90 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   90 
2. ห้องสมุดน้อย 3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีนิสัยรักการอ่าน   90 
 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 

1. บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรมและขอใช้งบประมาณทุกกิจกรรมตามท่ีก าหนดในโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะครูรับผิดชอบและประชุมคณะครูเพื่อด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
3. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ 
4. ผู้รับผิดชอบประเมินผลและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
5. รายงานสรุปผลการท างานต่อผู้บังคับบัญชา 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2562               เสร็จส้ินเมื่อ 30 กันยายน 2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
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7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
7.1   รายรับจากการจัดหา 10,000 
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 10,000 
7.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 8,900 

                สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                            จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน          1,100.- บาท 
     บันทึกเพิ่มเติม  

- 
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การส ารวจ แบบส ารวจ ผู้รับผิดชอบห้องสมุด 

การสอบถาม แบบสอบถาม ผู้รับผิดชอบห้องสมุด 

การส ารวจ แบบส ารวจ ผู้รับผิดชอบห้องสมุด 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพียงพอ
กับความต้องการของผู้เรียน 

 ✓  

2 เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านของนักเรียน  ✓  
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10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ✓    
2. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ✓ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ   
1. ร้อยละของหนังสือท่ีมีเพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้เรียน 
✓   

คิดเป็น 
ร้อยละ 82.56 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ✓ 

3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีนิสัยรักการอ่าน  ✓ 
 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก       ต่ ากว่าเล็กน้อย       เท่ากัน       สูงกว่าเล็กน้อย       สูงกว่ามาก  
 
บันทึกเพิ่มเติม  
 บันทึกเพิ่มเติม เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) สถานศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และเข้าสู่ช่วง New Narmal  ห้องสมุดไม่สามารถเปิดให้บริการ  จึงต้องงดเว้น
กิจกรรมตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต  
ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ ......82.56..............(คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 

- 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
     1. ควรมีบุคลากรท่ีมีความช านาญและเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต  และมีช่ัวโมงสอนพอท่ีจะจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเข้าใช้ห้องสมุดต่อไป 
    2. ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             3.  ควรจัดให้มีส่ือเทคโนโลยี  ท่ีใช้ในการศึกษา  ค้นคว้า 
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
  - 
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12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  

สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพือ่กำรศึกษำ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร                                                                                                                                                            

 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อท่ี 6 พัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยี  
   ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษาและการบริหาร 
   จัดการ  
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 : ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ข้อท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ. :    มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2, 
   มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.3 
 
1. บทน ำ  

ในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  การ
ด ารงชีวิตประจ าวัน การด าเนินงานทางธุรกิจหรือในการศึกษาก็ตาม ทุกคนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะได้รับการเรียนรู้
เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการน าไปใช้ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีนักเรียนสามรถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการจัดหาคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอกับผู้เรียนด้วย
วิธีการต่าง ๆ จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณซึ่งจะเป็นหลักการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ๆ ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการบริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่น ๆ ให้แก่
สถานศึกษารวมท้ังการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งและ
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การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมในการเพื่ออ านวยความสะดวกในการบริการค้นคว้าหาความรู้และข้อมูล    
ในด้านวิชาการให้กับนักเรียน คุณครูและบุคลากรในโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านหลังเขาได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT แต่เครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์บางส่วนยังช ารุด จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ท่ีรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ 

 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีรองรับการจัดการเรียน

การสอนได้ 
80 

 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 

จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 1– ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้กับนักเรียนทุกคน  การ
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ  ตุลาคม 2562               เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน 2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
5.1   รายรับจากการจัดหา 10,000 
5.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 10,000 
5.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 9,950 
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สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน  ...........50..............บาท 
     บันทึกเพิ่มเติม ..………………………………………………………………………………………………………..... 
 
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การสอบถาม แบบสอบถาม นักเรียน 

การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม ครู/นักเรียน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีรองรับการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓   

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

✓  คิดเป็น 
ร้อยละ100 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและซ่อมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
✓  คิดเป็น 

ร้อยละ100 
 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
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  ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย        เท่ากัน          สูงกว่าเล็กน้อย      สูงกว่ามาก 
บันทึกเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ ......................(คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา นักเรียนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 

 อุปกรณ์บางช้ิน มีราคาสูง ยากต่อการซ่อมแซม และไม่คุ้มค่า  
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
  - 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  

สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

โครงกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนสอนและกำรวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร                                                                                                                                                            

 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน  : ข้อท่ี 5 ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่

มาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการวิจัย  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  พัฒนานวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ 

ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2   : ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.    : มาตรฐานท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 – 2.4 
 
1. บทน ำ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึงการจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ 
อย่างหลากหลายท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดจากการพัฒนาตนเองและส่ังสมคุณลักษณะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนจึง
ต้องใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี เช่นเดียวกับการวัดผล
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีเป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้และ
พัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนมีศักยภาพสูงขึ้น 
มีความสามารถตามถนัด ความสนใจและมีความรู้ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว้ เพื่อน าไปสู่การตัดสินผล
การเรียน จากการส ารวจพบว่า การจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังเขา ยังด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม การวัดผลประเมินผลยังไม่หลากหลาย หรือวัด
จากสภาพจริงของผู้เรียน รวมถึงหลักสูตรสถานศึกษาไม่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
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หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรท่ีมีความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นส่ิง
ท่ีก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนของสถานศึกษา ดังนั้นทางสถานศึกษาจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรของ
สถานศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้ครู ผู้บริหาร ได้มีส่วนร่วมในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานสอน 
2.2  เพื่อให้ครูใช้การวิจัยในช้ันเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. การนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานสอน 1. ร้อยละของครูท่ีได้รับการนิเทศ ก ากับ 

ติดตามการปฏิบัติงานสอน 
100 

2. การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 2. ร้อยละของครูท่ีมีวิจัยในช้ันเรียน 100 
 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
  5.1 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5.3 ประชุมครูเพื่อวางแผน 
 5.4 จัดท าปฏิทินการนิเทศ 
 5.5 ปฏิบัติกิจกรรมนิเทศ 
  - สังเกตการณ์สอนเย่ียมช้ันเรียน 
  - ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
  - ประเมินส่ือแหล่งเรียนรู้ 
  - ประเมินแบบวัดผลฯ 
 5.6 ประเมินผล 
 5.7 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
        เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2562              เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
7.1   รายรับจากการจัดหา 1,000 
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 1,000 
7.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 831 

                 สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน........1,000........บาท 
    
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การประเมินผล แบบประเมิน สมุดนิเทศภายในโรงเรียน 

การสังเกต แบบสังเกต สมุดนิเทศภายในโรงเรียน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้ครู ผู้บริหาร ได้มีส่วนร่วมในการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงานสอน 

✓   

2 เพื่อให้ครูใช้การวิจัยในช้ันเรียนเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

✓   
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10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. การนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานสอน ✓   
2 การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ✓   

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ    
1 ร้อยละของครูท่ีได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ

ปฏิบัติงานสอน 
✓  คิดเป็นร้อยละ 100 

2 ร้อยละของครูท่ีมีวิจัยในช้ันเรียน ✓  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
  ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย         เท่ากัน           สูงกว่าเล็กน้อย        สูงกว่ามาก 
บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 100  (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  ครูผู้สอนทุกคนจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ทันกับยุคและความเปล่ียนแปลงของ
สังคมเป็นยุคปัจจุบัน 
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
   ควรด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องและน าผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร                                                                                                                                                            
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน  : ข้อท่ี 6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2   : ข้อท่ี 6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์และ 
   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.    : มาตรฐานท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1 – 2.3 
 
1. บทน ำ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 9 (3) ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุก
ประเภทการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง             
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่ อรองรับ                   
การประกันคุณภาพภายนอก  

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านหลังเขา จึงเสนอโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นโครงการใน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบ พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท้ัง 4 ด้าน โดยเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาต่อไป จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2  เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
  ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน  
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา  

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ด าเนินการประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ของสถานศึกษา 

100 

 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
  5.1 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและจัดประชุมแบ่งงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
 5.3 ด าเนินกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.4 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าเอกสารการประเมินมาตรฐานการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน 
 5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมเอกสารข้อมูลเพื่อน ามาจัดท าเป็นรูปเล่ม 
 5.6 รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และหน่วยงานต้นสังกัด 
 5.7 เผยแพร่สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาสู่สาธารณะ 
 5.8 ประเมินผลโครงการ 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2562              เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
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7. งบประมำณ 
ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 

7.1   รายรับจากการจัดหา 1,500 
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 1,500 
7.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 1,030 

                 สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน...........470........บาท 
    
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีการประเมนิ เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การสอบถาม แบบสอบถาม คณะครู 

การส ารวจ แบบส ารวจ คณะครู 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

✓   

2 เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

✓   
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10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา  

✓   

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ    
1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา                      

มีความรู้ ความเข้าใจสามารถด าเนินการประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษา  ของสถานศึกษา 

✓  คิดเป็นร้อยละ 100 

 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน                 สูงกว่าเล็กน้อย            
  สูงกว่ามาก บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 100  (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ
น าข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษา บุคลากรและนักเรียนมาใช้ในการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบ
ประกันคุณภาพได้ 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  ควรมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญจากหน่วยงานต้นสังกัดมาให้ความรู้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของ
โรงเรียนท้ังหมด 
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
   - 
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12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ส่งเสริมคุณลักษณะพอเพยีงส ำหรับนักเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อท่ี 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีความส านึกในความเป็นชาติไทยตามระบอบประชาธิปไตย   
ท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 :   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
   และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ. :    มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2 , 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.5  
 
1. บทน ำ  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ียึดหลักทางสายกลาง ท่ีช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมท่ีจะจัดการต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและ
ภายใน ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน เศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่เป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลก
โลกาภิวัฒน์ท่ีมีการแข่งขันสูงระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้
จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามก าลังของเงินของบุคคลนั้นโดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามี
เงินเหลือก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วนช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน 
  โรงเรียนบ้านหลังเขาได้ด าเนินกิจกรรมมาต่อเนื่อง แต่นักเรียนยังขาดความสนใจในการเรียนรู้  
จึงได้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนสามารถน าทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวในการด ารงชีวิตประจ าวัน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ

พอเพียงส าหรับนักเรียน 
2.2  เพื่อจัดท าคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2.3 นักเรียนช้ันอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 482 ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะพอเพียง 
2.4 ครู จ านวน 24 คน ได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้

ส าหรับนักเรียนแบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณพอเพียง 
2.5 ครู จ านวน 24 คน สามารถใช้คู่มือและจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

คุณลักษณะพอเพียงส าหรับนักเรียน 
 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. การเรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน  
   (การปลูกพืชและเล้ียงสัตว์) 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้เรียนรู้ และ
ฝึกฝนร่วมกิจกรรม 

80 
 

2. การจัดการเรียนรู้ด้านปุ๋ยชีวภาพ 2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 80 
3. การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและน้ าเสีย 3. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 80 
4. การเรียนรู้ด้านการจัดอาหารในโรงเรียน 4. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 80 
5. การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขนิสัยและการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

5. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 80 

6. การเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุในท้องถิ่น 

6. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 80 

7. การด าเนินการตลาดนัดชุมชม 7. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 80 
8. ออมทรัพย์กับธนาคาร 8. ร้ยยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 80 
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5. วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
ครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการให้

นักเรียนได้ปลูกพืช เล้ียงสัตว์(เล้ียงปลาดุก เล้ียงกบ การปลูกผัก) และการให้ความรู้นักเรียนด้านการท าปุ๋ยชีวภาพ  
การจัดการขยะและน้ าเสีย  การจัดอาหารในโรงเรียน การส่งเสริมสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น และการออมทรัพย์ของนักเรียน จนนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
เหล่านี้ได้จนเกิดคุณลักษณะพอเพียงส าหรับนักเรียน 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ พฤศจิกายน 2562              เสร็จส้ินเมื่อ กันยายน  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
7.1   รายรับจากการจัดหา 1,000 
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 1,000 
7.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) - 

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                            จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน…………………….……บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน…………………….……บาท         
      
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
การสอบถาม แบบสอบถาม ครู/นักเรียน 
การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 
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9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะพอเพียง
ส าหรับนักเรียน 

✓   

2 เพื่อจัดท าคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ✓   
3 นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 

482 คน ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่ง
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะพอเพียง 

✓   

4 ครู จ านวน 24 คน ได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นผู้
แนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนแบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณ
พอเพียง 

✓   

5 ครูจ านวน 24 คน สามารถใช้ครูมือและจัดกิจกรรม
เรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะพอเพียงส าหรับนักเรียน 

✓   

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ ผลกำร

ด ำเนินงำน บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ร้อยละการเรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน  

   (การปลูกพืชและเล้ียงสัตว์) 
✓  คิดเป็น 

ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านปุ๋ย

ชีวภาพ 
✓  

3. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการ
จัดขยะและน้ าเสีย 

✓  

4. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รูด้้านการ
จัดอาหารในโรงเรียน 

✓  
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5. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

✓  

6. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกาเรียนรู้ด้านการ
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น 

✓  

7. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินการตลาด
นัดชุมชม 

✓  

8. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์กบั
ธนาคาร 
 

✓  

ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จ    
1. ร้อยละการเรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน  

   (การปลูกพืชและเล้ียงสัตว์) 
✓  คิดเป็น 

ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านปุ๋ย

ชีวภาพ 
✓  

3. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการ
จัดขยะและน้ าเสีย 

✓   

4. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รูด้้านการ
จัดอาหารในโรงเรียน 

✓   

5. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

✓   

6. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกาเรียนรู้ด้านการ
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น 

✓   

7. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินการตลาด
นัดชุมชม 

✓   

8. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์กบั
ธนาคาร 

✓   
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11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
  ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย           เท่ากัน             สูงกว่าเล็กน้อย         สูงกว่ามาก 
บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
       11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 80  (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
       11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  นักเรียนท่ีได้เรียนรู้และฝึกฝนจากกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
       11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  - 
 
       11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 

- 
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12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรเปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัย 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
 

ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน  : ข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ และ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่าง
เต็มศักยภาพ 

ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2  : ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.    : มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี 1.1, 1.4, 1.5 
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ี 2.1-2.2, มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี  
3.1-3.3 มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ี 4.1-4.3, มาตรฐานท่ี 5 ตัว
บ่งช้ี 5.1-5.5, 5.7 มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ี 6.2, มาตรฐานท่ี  

   7 ตัวบ่งช้ี 7.4-7.5 
 
1. บทน ำ 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมพุทธศักราช 2546 ส าหรับเด็กอายุ 3  – 5 ปี เหมาะส าหรับสภาพ
ท้องถิ่นสภาพแวดล้อมและบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน จุดหมายของหลังสูตร
การศึกษาปฐมวัย ให้ยึดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาหลักการของหลักสูตรให้
เข้าใจเพราะในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก 3  – 5 ปี จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคุมกับการให้
การศึกษาโดยต้องค านึงถึงความต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มี
ความบกพร่องร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรู้หรือเด็กที่มีร่างกาย
พิการ  หรือทุพพลภาพหรือบุคคลท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือมีมีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กพัฒนาทุก
ด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่าน
การเล่น และกิจกรรมท่ีประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เล้ียงดูหรือบุคลากรท่ีมีความสามารถในการอบรม 
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เลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นตอนของการ
พัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพและสอดคล้องกับธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  
 โรงเรียนบ้านหลังเขาเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนนักเรียนระดับ 3 – 5 ปี จะท าให้ผู้ปกครองมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีเจตคติท่ีและชื่นชมต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงได้จัดท าโครงการ
นี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และแนวคิดในการปฏิบัติงานที่ยั่งยืน  
 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

ครูระดับปฐมวัย จ านวน 7 คน 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. การศึกษาดูงาน 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้ไปศึกษาดูงาน 100 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 100 
2. การอบรม/
ประชุมสัมมนา 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม/
ประชุมสัมมนา 

100 

 
5. วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
 5.1 บันทึกข้อความขอจัดโครงการและขอใช้งบประมาณโครงการ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและจัดประชุมแบ่งงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
 5.3 คณะกรรมการแต่ละฝ่าย และครูผู้จัดกิจกรรมแต่ละช้ันเรียนก าหนดกิจกรรมและวัสดุในการจัดสรร
ของตนเองพร้อมกับแจ้งไปยังครูท่ีรับผิดชอบโครงการ 
 5.4 ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการยืมเงินงบประมาณโครงการน าไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามท่ีต้องการ 
 5.5 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีวางแผนไว ้
 5.6 ประเมินผลตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 
 
6. ระยะเวลำ  
 เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2562  เสร็จส้ินเมื่อ กันยายน 2563 
  ตำมก ำหนดเวลำ                   ก่อนก ำหนดเวลำ                 หลังก ำหนดเวลำ 
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7.งบประมำณ 

แหล่งงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.รายรับจากการสรรหา - 
2.งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 10,854 
3.ค่าใช้จ่ายจริง(รวม) 10,854 

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
      จ่ายพอดีงบ        

                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน…………………..…บาท         
7.  กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้ไปศึกษา
ดูงาน 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
อบรม/ประชุมสัมมนา 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีอายุ 3-5 ปีพัฒนาการในการเรียนรู้
เหมาะสมกับวัยตามความสามารถและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

✓   

2 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทักษะ
การอบรมดูแล เอาใจใส่และพัฒนาการเรียนส าหรับ
นักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

✓   



75 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563   

10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ ผลกำร

ด ำเนินงำน บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ✓   
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ✓  
3. เด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้    

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา ✓  คิดเป็น 

ร้อยละ 100 2. ร้อยละของผู้ปกครอง นักเรียน และครูได้แลกเปล่ียน
เรียนรู ้

✓  

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามวัย ✓   
 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย           เท่ากัน             สูงกว่าเล็กน้อย            
  สูงกว่ามาก  
       11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 100  (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
       11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  เด็กในระดับปฐมวัยได้รับการส่งเสริมท่ีดีมากยิ่งขึ้น 
       11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  - 
       11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
  - 
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12.ภาพถ่ายโครงการ 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โครงกำรสื่อเพื่อหนูน้อยสร้ำงสรรค์ 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร                                                                                                                                                            
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : ข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม 

  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและพัฒนาผู้มีความสามารถ 
  พิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 

ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 : ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

สอดคล้องมำตรฐำนสมศ. :    มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี 1.1 – 1.4, 
   มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5, 
   มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.4 
 
1. บทน ำ  

ส่ือการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน 
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ  บทบาทของส่ือการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลาง ใน
การน าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือส่ิงบอกกล่าว (Information)ของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อท า
ให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี ส่ือการ
เรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากส่ือพื้นฐาน
ซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ปัจจุบันส่ือมีหลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความ
เหมาะสมซึ่งส่ือแต่ละประเภทมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัว   นวัตกรรมท่ีผู้สอนสามารถผลิตด้วยตนเอง
เพื่อน ามาจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และจ าเป็นต้องใช้ ทีวีในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อจัดประสบการณ์ดังกล่าวให้กับผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ  ส่ือท่ี
น ามาใช้ต้องมีความเพียงพอ ทันสมัย และอยู่ในสภาพท่ีสามารถน าไปใช้งานได้  

ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหลังเขา มีทีวีไม่ครบทุกห้องเรียน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เกิดทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2.2 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และผลิตส่ือการเรียนการสอน ท่ีมีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้

พัฒนาการเรียนการสอน 

 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

3.1  นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
 3.2  ครูและบุคลากรท่ีสอนระดับช้ันปฐมวัยทุกคน 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน 

ร้อยละของห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 90 

2. จัดซื้อทีวี ร้อยละของนักเรียนและครูมีทีวีใช้เป็นส่ือการสอน ร้อยละ 90 

 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 1– 3 ทุกห้องเรียน  และจัดซื้อทีวี 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเม่ือ  ตุลาคม 2562               เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน 2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 

7.1   
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน 

2,000 

7.2 จัดซื้อทีวี 20,000 
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 สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                            จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน  .........................บาท 
     บันทกึเพิ่มเติม ..………………………………………………………………………………………………………..... 
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม ครู/นักเรียน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

✓   

2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และผลิตส่ือการเรียนการสอน ท่ีมี
ความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอน 

✓   

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ✓  คิดเป็น 
ร้อยละ100 

2. การจัดซื้อทีวี ✓  คิดเป็น 
ร้อยละ100 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ✓  คิดเป็น 

ร้อยละ100 
2. จัดซื้อทีวี ✓  คิดเป็น 

ร้อยละ100 
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11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน                 สูงกว่าเล็กน้อย            
  สูงกว่ามาก บันทึกเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ ................................(คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 

ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ส่ือการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
 อุปกรณ์บางช้ิน มีราคาสูง ยากต่อการซ่อมแซม และไม่คุ้มค่า  

     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
  - 
 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โครงกำรพัฒนำระบบงำนกำรเงินและพัสดุ 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ                                                                                                                                                          
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : ข้อท่ี 7  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มี 
   ประสิทธิภาพ รองรับการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมจาก 
   ทุกภาคส่วนของสังคม และมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 :  ข้อท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้น 
   ผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ. :    มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 – 2.3 
 
1. บทน ำ  

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังเขา  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจมี
โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป และกลุ่มงาน
บริหารงานบุคคลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560  เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 สนองนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของ
โรงเรียน งบประมาณจัดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสามารถ
ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และ
คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งงานการเงินเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการให้บริการ 
อ านวยความสะดวก และบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการของงานการเงิน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องด าเนินการพัฒนาระบบ การบริหารงานการเงิน เพื่อให้ภารกิจการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและพสัดุ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตาม

ระเบียบ 
 2.2 เพื่อจัดระบบการบริหาร การตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. การจัดท าเอกสารการเงินและพัสดุ 1. ร้อยละของงานการเงนิและพัสดุมีความ

ถูกต้องตามระเบียบ 
95 

2. การตรวจสอบก ากับ ติดตาม 2. ร้อยละของการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม 100 
 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 

การจัดท าเอกสารการเงินและพัสดุ การตรวจสอบก ากับ ติดตาม การบริหารงานการเงินและพัสดุมีความ
ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ  ตุลาคม 2562              เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน 2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
5.1   รายรับจากการจัดหา 20,000 
5.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 20,000 
5.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 20,000 
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               สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                            จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน        -        บาท 
     บันทึกเพิ่มเติม ..………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
ตรวจสอบความถูกต้อง แบบประเมิน เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุ 

การสอบถาม แบบสอบถาม บุคลากร 
 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและพัสดุมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ 

✓   

2 เพื่อจัดระบบการบริหาร การตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

✓   

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ระบบการบริหารงานการเงินและพัสดุมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ 

✓  คิดเป็น 
ร้อยละ100 

2. จัดระบบการบริหาร การตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

✓  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. ระบบการบริหารงานการเงินและพัสดุมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ 
✓  คิดเป็น 

ร้อยละ100 
2. จัดระบบการบริหาร การตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ให้

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
✓  



85 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563   

11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

              ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน                 สูงกว่า
เล็กน้อย                  สูงกว่ามาก 
บันทึกเพิ่มเติม 

....................................................................................................................................................................................  
     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ ................................(คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 

ระบบการบริหารงานการเงินและพัสดุมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ      
      11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 

 -  
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
  - 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ สรุปประเมินผลงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลำกร 

 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน   : ข้อ 5 ยกระดับคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการ 
                                                                         ศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมการวิจัย มี 
                                                                         ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม 
                                                                         ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ  
                                                                         ส่ือสาร  
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2    : ข้อ 2  ได้ พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.   : มาตรฐานท่ี 9 ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1 – 10.7  มาตรฐานท่ี  

10 ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1 – 10.7  
 

1. บทน ำ   
 การบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีเป้าประสงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องจัดให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใน
การพัฒนาบุคลากรจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา บุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรอื่นๆ ตามมาตรฐานการศึกษา การอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน การสรรหาครูอัตราจ้าง ซึ่งในปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้มีประสบการณ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆเป็นความเพิ่มพูนความรู้และ
แนวคิดการปฏิบัติงาน  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคต จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และแนวคิดในการปฏิบัติงานท่ียั่งยืน    
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3.  กลุ่มเป้ำมำย  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
การศึกษาดูงาน 1.ร้อยละของครูและบุคคลากรทางการศึกษาท่ี

ได้ไปศึกษาดูงาน 
ร้อยละ 100 

 2. ร้อยละร้อยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100 

 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 

1. จัดท าโครงการเสนอเพื่อขออนุมุติ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและจัดแบ่งงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
3. จัดครูเข้าอบรม  สัมมนา ตามความรูความสามารถ 
4. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพ 
5. ประเมินผลและรายงานผล 

 
 6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ  ตุลาคม 2562              เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน 2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
5.1   รายรับจากการจัดหา  
5.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 60,000 
5.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 60,000 

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน........................... บาท 
     บันทึกเพิ่มเติม ..………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งขอ้มูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การส ารวจ แบบส ารวจ ครูทุกคน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และ
แนวคิดในการปฏิบัติงานท่ียั่งยืน    
 
 

✓   

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. การศึกษาดูงาน ✓  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และ

แนวคิดในการปฏิบัติงานท่ียั่งยืน    
✓  คิดเป็น 

ร้อยละ100 
 
 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก        ต่ ากว่าเล็กน้อย     เท่ากัน      สูงกว่าเล็กน้อย      สูงกว่ามาก 
 บันทึกเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................     
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     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ .....100.......(คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าความรู้ท่ีได้ไป
พัฒนาการเรียนการสอน 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 

 -  
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
 -  
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร              
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                            
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : ข้อท่ี 4 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี     
                                                               คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเล่ือมล้ าทางการศึกษา 
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 :   ข้อท่ี 4 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี     
                                                               คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเล่ือมล้ าทางการศึกษา 
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ. :    มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 , 
      มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 
 
1. บทน ำ  
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนรู้ต้องด าเนินตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 8 
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 48 การประกันคุณภาพในสถานศึกษา และภายนอก
สถานศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการน าข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวต่างๆ 
ภายในโรงเรียน ท้ังในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและ
เกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษาและภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อไป 

ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อให้ชุมชนและสังคมได้รับทราบ
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชุมชนและสังคม
ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และเป็นการเผยแพร่งานของโรงเรียนท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการ
นี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับ
และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
         2.2  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
 3.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน  
 3.2  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน  

 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 1. ระบบเสียงตามสายได้รับการปรับปรุง ดี 
2. วารสารโรงเรียน 2. จัดท าวารสารเผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ เดือนละ 1 ฉบับ 
3. เว็บไซต์โรงเรียน 3. มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โรงเรียนมีเว็บไซต์ 

 
5. วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 

มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับ
และป้ายประชาสัมพันธ์ โรง เรียนในโอกาสต่าง  ๆ และไ ด้มีกิ จกรรมเ สียงตามสายภายในโรง เรียน                          
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และความรู้ ข่าวสารท่ีทันต่อเหตุการณ์  
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ พฤศจิกายน 2562              เสร็จส้ินเมื่อ กันยายน  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
7.1   รายรับจากการจัดหา 8,000 
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 8,000 
7.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 8,000 
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    สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน………………………บาท   
 
 8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 
การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 
การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพบัและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

✓   

2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

✓   

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ระบบเสียงตามสายได้รับการปรับปรุง ✓  ดี 
2. จัดท าวารสารเผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ ✓  เดือนละ 1 ฉบับ 
3. มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ✓  โรงเรียนมีเว็บไซต์ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ  
1. ระบบเสียงตามสายได้รับการปรับปรุง ✓  ดี 
2. จัดท าวารสารเผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ ✓  เดือนละ 1 ฉบับ 
3. มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ✓  โรงเรียนมีเว็บไซต์ 



93 
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11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย           เท่ากัน             สูงกว่าเล็กน้อย            
  สูงกว่ามาก บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 100  (คิดจากตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  นักเรียนและชุมชนได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  - 
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 

- 
 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

กลุ่มบริหำรงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                            
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : ข้อท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   ข้อท่ี 4 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี 
   คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเล่ือมล้ าทางการศึกษา 
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 :   ข้อท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   ข้อท่ี 4 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี 
   คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเล่ือมล้ าทางการศึกษา 
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ. :  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 - 1.2 , 
      มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 - 3.3                    
 
1. บทน ำ  
  สภาพปัญหาสังคมในปัจจุบัน ปัญญาหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม ส่ือลามก                   
และท่ีเป็นปัญหามายาวนานก็คือ ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา                     
ซึ่งพบว่าในกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มท่ีมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากท่ีสุด เนื่องจากเยาวชนเปรียบเสมือนพลัง
ส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหลังเขา ในฐานะท่ีเป็นสถานศึกษา จึงมีความ
จ าเป็นต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน เพื่อช่วยให้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
น้อยลง ประเทศชาติมีความมั่นคงและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลในอันท่ีจะป้องกันประเทศชาติ
ให้ปราศจากยาเสพติด และจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีการด าเนินงานท่ีชัดเจน   มีวิธีการและเครื่องมือ
ท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้ท้ังด้านคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการ และ
ด้านปัจจัย ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
             จากความส าคัญของปัญหาและจ าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีทุกฝ่ายต้องระดมพลังความคิดและ               
ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิดและหลักการเดียวกัน คือ ต้องเอาชนะยาเสพติด และ
อบายมุขให้ได้ทางโรงเรียนบ้านหลังเขา จึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.3 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนตะหนักในสิทธิหน้าท่ีของตนเอง  
 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการช่วยเหลือดูแล 100 
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 100 
3. เยี่ยมบ้านนักเรียน 3. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการเย่ียมบ้าน 100 
4. ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 4. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการประกันอุบัติเหตุ

นักเรียน 
100 

 
5. วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
 มีวิทยากรต ารวจ ครูแดร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดละส่ิงอบายมุขแก่นักเรียนหน้าเสาธง                 
มีการจัดการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อให้สภานักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกันเอง มีการลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านนักเรียน ส ารวจความเป็นอยู่ ของนักเรียน
เพื่อท่ีจะได้รับการช่วยเหลือได้อย่างท่ัวถึง รวมถึงมีการจัดท าประกันอุเหตุหมู่ส าหรับนักเรียน  
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ พฤศจิกายน 2562              เสร็จส้ินเมื่อ กันยายน  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 
7.1   รายรับจากการจัดหา 2,000 
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ - 
7.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) - 
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   สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ          จ านวน………………………บาท         
                             จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน…..…2,000………บาท     
     
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

✓   

2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

✓   

3. เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนตะ
หนักในสิทธิหน้าท่ีของตนเอง 

✓   

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ ผลกำร

ด ำเนินงำน บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการช่วยเหลือดูแล ✓  ร้อยละ 90  
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ✓  คิดเป็น 

ร้อยละ 100 3. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการเย่ียมบ้าน ✓  
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการประกันอุบัติเหตุนักเรียน   

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการช่วยเหลือดูแล ✓  ร้อยละ 90  
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2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ✓  คิดเป็น 
ร้อยละ 100 3. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการเย่ียมบ้าน ✓  

4. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการประกันอุบัติเหตุนักเรียน   
 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย           เท่ากัน             สูงกว่าเล็กน้อย            
  สูงกว่ามาก บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
       11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 100  (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
       11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 

 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม     
 ได้อย่างมีความสุข และได้รับการช่วยเหลือดูแล รู้จักการด าเนินชีวิตตามวิถีระบอบประชาธิปไตย 
       11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  - 
       11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 

- 
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12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำและกรีฑำ 

กลุ่มบริหำรงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                            
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : ข้อท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสารถใน   
                                                               การแข่งขัน 
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 :   ข้อท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสารถใน   
                                                               การแข่งขัน 
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ. :     มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 - 1.2 , 
             มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1- 3.3 
 
1. บทน ำ  
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 24 (1)  กล่าวว่า 
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น                
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ในปัจจุบัน
การมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ถือเป็นเรื่องส าคัญ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและกรีฑา
ยังได้รับการส่งเสริมให้เกิดความสามารถและมีความเป็นเลิศในด้านกีฬาและกรีฑายังน้อยอยู่ โรงเรียนจึงได้ส่งเสริม
ให้นักเรียนท่ีมีความสามารถได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและกรีฑา และมีสุขภาพ
อนามัยท่ีสมบูรณ์ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี 
2.2  เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและกรีฑา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

 



100 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563   

3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 

4.  กิจกรรม 
กิจกรรม ตัวชีวั้ด ค่ำเป้ำหมำย  

การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและ
กรีฑา 
 

1. ร้อยละของอุปกรณ์กีฬา – กรีฑา                    
มีเพียงพอเหมาะสม 

100  

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางกีฬากรีฑา 

80  

 
5. วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 

น าไปซื้ออุปกรณ์กีฬา – กรีฑา ให้มีเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางกีฬากรีฑาอย่างท่ัวไป 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ พฤศจิกายน 2562              เสร็จส้ินเมื่อ กันยายน  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
7.1   รายรับจากการจัดหา 12,458.27  
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 12,458.00   
7.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 12,458.00   

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                            จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………….……………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน……….…0.27……………บาท         
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8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
การส ารวจ แบบส ารวจ นักเรียน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ร้อยละของอุปกรณ์กีฬา – กรีฑา มีเพียงพอเหมาะสม ✓   
2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬากรีฑา ✓   

10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ ผลกำร

ด ำเนินงำน บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ร้อยละของอุปกรณ์กีฬา – กรีฑา มีเพียงพอเหมาะสม ✓  100 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

กีฬากรีฑา 
✓  80 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. ร้อยละของอุปกรณ์กีฬา – กรีฑา มีเพียงพอเหมาะสม ✓  100 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

กีฬากรีฑา 
✓  80 

 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย           เท่ากัน             สูงกว่าเล็กน้อย            
  สูงกว่ามาก บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
       11.2 ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 80 (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
 



102 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563   

       11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศด้าน

กีฬาและกรีฑา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
        11.4 จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  - 
       11.5 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 

- 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 

กลุ่มบริหำรงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                            
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : กลยุทธ์ข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการ ศึกษาแห่ ง ชา ติ  และ  พัฒนา ผู้มี
ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 

ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 :  ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องมำตรฐำนสมศ. :  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 - 1.2 , 
      มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 - 3.3                    
 
1. บทน ำ  

กรมอนามัยได้ก าหนดให้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการพัฒนา
คนโดยเริ่มด าเนินการภายหลังการประชุม Inter Country Consultation on Health Promoting Schools เมื่อ
เดือนธันวาคม 2540 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางในการพัฒนา
สุขภาพควบคู่กับการศึกษาด้วยการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและอนามัยส่ิงแวดล้อมให้เกิด
พัฒนาแบบองค์รวมในพื้นท่ีโรงเรียน สร้างกลไกการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กร
เอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคงและเป็น
สถานท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ส าหรับการอาศัยศึกษาเรียนรู้และท างานเพื่อน าไปสู่การท่ีมีสุขภาพท่ีดีของนักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชน จากการส ารวจพบว่า ยังมีนักเรียนอยู่บางส่วนท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ
และอนามัย โรงเรียนจึงได้ด าเนินการเพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อื่น รวมท้ัง
สามารถปฏิบัติตนและมีพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการดูแลสุขภาพ ตามจุดประสงค์ของกรมอนามัย จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อื่น 
2.2  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. การเสริมสร้างสุขนิสัย 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการเสริมสร้างสุขนิสัย 100 
2. การให้บริการด้านสุขภาพ 2. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับบริการด้านสุขภาพ 100 
3. การดูแลสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม 3. การจัดการด้านสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม ระดับดี 

 
5. วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
 จัดซื้อเวชภัณฑ์ ท่ีจ าเป็นต่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอล ไม้วัดส่วนสูง                      
และวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน  นักเรียนออกก าลังกายตอนเช้าหน้าเสาธงทุกวันพุธ                     
และมีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อื่น นักเรียนล้างมือก่อนกินอาหารและแปรงฟัน                       
หลังรับประทานอาหารกลางวัน   
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ พฤศจิกายน 2562              เสร็จส้ินเมื่อ กันยายน  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 
7.1   รายรับจากการจัดหา 13,020 
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 13,020 
7.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 13,020 

   สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน………………………บาท         
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8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
การสอบถาม แบบสอบถาม ครู/นักเรียน 
การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองและผู้อื่น 

✓   

2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ✓   
 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ ผลกำร

ด ำเนินงำน บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการเสริมสร้างสุขนิสัย ✓  คิดเป็น 

ร้อยละ 100 2. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับบริการด้านสุขภาพ ✓  
3. การจัดการด้านสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม ✓   

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการเสริมสร้างสุขนิสัย ✓  คิดเป็น 

ร้อยละ 100 2. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับบริการด้านสุขภาพ ✓  
3. การจัดการดา้นสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม ✓   

 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
  ต่ ากว่ามาก      ต่ ากว่าเล็กน้อย      เท่ากัน      สูงกว่าเล็กน้อย          สูงกว่ามาก  
บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
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       11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 100  (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
       11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองได้ 
       11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  - 
       11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 

- 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรอำหำรเสริม (นม) 
กลุ่มบริหำรงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                            

 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : ข้อท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 :    ข้อท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ. :     มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 - 1.2  
 
1. บทน ำ  
  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการท่ีรัฐบาลจัดต้ังขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2535           
เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร  และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหาร
ธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเป็นไปอย่าง
เต็มศักยภาพ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมอย่างจริง จัง โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อและจัดส่งนมให้กับสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ
นมให้โรงเรียนเอง  
  การจัดอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนท่ีมีเด็กปฐมวัยและนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นส่ิงส าคัญ
มากเพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยท่ีก าลังเจริญเติบโตในทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท าให้
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก และส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
2.2  เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการทางด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
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4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 95 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการทางด้านร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

95 

 
5. วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  และให้นักเรียนด่ืมนมในเวลา 14.30 น. ของทุกวัน  โดยให้เวรประจ าวันแต่ห้อง
มารับเอานมไปแจกแก่เพื่อนนักเรียนในห้อง หลังจากด่ืมนมเสร็จนมถุงนมมาล้างท าความสะอาด เพื่อเป็นการลด
ขยะ และสามารถน าถุงนมไปท าส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้ 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2562              เสร็จส้ินเมื่อ กันยายน  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 
 

ท่ี แหล่งงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 
7.1   รายรับจากการจัดหา - 
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ - 
7.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) - 

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน………………………บาท         
      
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
การส ารวจ แบบส ารวจ นักเรียน 
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9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ✓   
2. เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการทางด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์

แข็งแรง 
✓   

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ ผลกำร

ด ำเนินงำน บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของ 

กรมอนามัย 
✓  คิดเป็น 

ร้อยละ 95 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการทางด้านรา่งกาย

สมบูรณ์แข็งแรง 
✓  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของ 

กรมอนามัย 
✓  คิดเป็น 

ร้อยละ 95 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการทางด้านรา่งกาย

สมบูรณ์แข็งแรง 
✓  

 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
  ต่ ากว่ามาก       ต่ ากว่าเล็กน้อย       เท่ากัน        สูงกว่าเล็กน้อย             สูงกว่ามาก 
บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
       11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 95  (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
       11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคนมีภาวะโภชนาการทางด้านร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง                     
มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
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       11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  - 
       11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
  - 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรอำหำรกลำงวัน 

กลุ่มบริหำรงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                            
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : ข้อท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 :     ข้อท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ. :      มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2 
 
1. บทน ำ  

 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นโครงการท่ีเกิดจากความตระหนักของ
รัฐบาลท่ีมุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก โดยเริ่มด าเนินการมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2525 เนื่องจากพบว่า      เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจ านวนมากยังขาดแคลนอาหารกลางวันรับประทาน หรือได้รับอาหารท่ีมีคุณภาพ
ต่ า และไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ท าให้ภาวะการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามพระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  การจัดอาหารกลางวันเป็นส่ิงส าคัญมากท่ีจะท าให้นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีถูกหลัก
โภชนาการ มีร่างกายเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งตามเกณฑ์ของกรมอนามัย โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ 
2.2  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 

3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา จ านวน 492 คน 
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4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. การประกอบอาหารกลางวัน 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับประทานอาหารถูกหลัก
โภชนาการ 

100 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 

95 

 
 
5. วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
    5.1  จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 
    5.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
    5.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
    5.4  ด าเนินงานตาโครงการ 
    5.5  ประเมิน/สรุป/รายงาน 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ  ตุลาคม 2562              เสร็จส้ินเมื่อ กันยายน  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 
 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
5.1   รายรับจากการจัดหา - 
5.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ - 
5.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) - 

สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ          จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน...........................บาท 
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8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
ร้อยละร้อยนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารถูก
หลักโภชนาการ 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

ร้อยละร้อยนักเรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 

แบบส ารวจ แบบส ารวจ 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อใหน้ักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารถูกหลัก
โภชนาการ 

✓   

2 เพื่อใหม้ีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย 

✓   

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อใหน้ักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารถูกหลัก
โภชนาการ 

✓  คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

2. เพื่อใหม้ีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย 

✓  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. ร้อยละร้อยนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารถูกหลัก

โภชนาการ 
✓  คิดเป็น 

ร้อยละ 95 
2. ร้อยละร้อยนักเรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ ตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย 
✓  
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. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
  ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย           เท่ากัน           สูงกว่าเล็กน้อย          สูงกว่ามาก 
บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
    
  11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 95  (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ และมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  - 
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 

- 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร                           
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                            
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : ข้อท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 :     ข้อท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สอดคล้องมำตรฐำนสมศ. :      มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 - 1.2 , 
     มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1- 3.3 
 
1. บทน ำ  
  ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนและบุคลากรเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เห็นความส าคัญจองเรื่องบาปบุญคุณโทษ ให้
ความส าคัญในวันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญของบุคคลต่างๆ วันไหว้ครู มีการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ การ
รณรงค์ในเรื่องการต่อต้านยาเสพติด การป้องกันไข้เลือดออก ในปัจจุบันพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา
บางส่วนขาดการมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง ดังนั้นเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมี
วินัยในตนเอง ให้มีความตระหนัก และมีจิตส านึกในประพฤติปฏิบัติอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยท่ียั่งยืน 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
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4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 80 
2. เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีวินัย 80 
3. วันส าคัญ 3. ร้อยละของนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม 80 

 
5. วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม-จริยธรรมท่ีโรงเรียนบ้านหลังเขา เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยท่ียั่งยืน และได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ ธันวาคม 2562              เสร็จส้ินเมื่อ สิงหาคม  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
7.1   รายรับจากการจัดหา 46,380   
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 46,380   
7.3   ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 46,380   

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                            จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………….……………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน………….……………………บาท         
      
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
การส ารวจ แบบส ารวจ นักเรียน 
การสังเกต แบบสังเกต นักเรียน 
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9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ✓   
2 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีวนิัย ✓   
3 ร้อยละของนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม    

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ ผลกำร

ด ำเนินงำน บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการอบรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
✓  คิดเป็น 

ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีวนิัย ✓  
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม ✓   

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการอบรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
✓  คิดเป็น 

รอ้ยละ 80 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีวนิัย ✓  
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม ✓   

 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
  ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย           เท่ากัน        สูงกว่าเล็กน้อย         สูงกว่ามาก 
บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
       11.2 ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 80 (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
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       11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
นักเรียนจิตส านึกในการประพฤติปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัยในตนเอง 

อย่างยั่งยืน และได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        11.4 จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  - 
       11.5 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 

- 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ 

สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรค่ำยทักษะวิชำกำร 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : ข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และพัฒนาผู้มีความสามารถ 
พิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 

ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2   : ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด 
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.    : มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2 
 
1. บทน ำ  
 

ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้ในสถานการณ์จริงและเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องการส่งเสริมผู้เรียน เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและปฏิบัติงานทางวิชาการ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งท่ีมีส่วนในการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมไทย และสังคมโลก    และส่งเสริมให้
นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญาท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติจริงตอบสนอง
ความสามารถความถนัดและความสนใจของ ผู้เรียนได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
            โรงเรียนบ้านหลังเขาได้ด าเนินการเข้าค่ายทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการส่งเสริมนักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการประเมินในระดับต่าง ๆ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 
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2562 พบว่าคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนท้ังหมด ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับคะแนน
เฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ ส่วนการ
ประเมินผล NT ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก็อยู่ในระดับสูงกว่าประเทศท้ัง 3 ด้าน  และเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนมีผลการประเมินท่ีเพิ่มสูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสอบแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ 
  2.3  เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพ NT, O-NET เพิ่มข้ึน 
 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

 นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน  
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. เข้าค่ายทักษะทางวิชาการ  1. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายทักษะทาง

วิชาการ 
100 

 
3. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน NT และ O-NET 

3. ร้อยละของผลการประเมิน  NT และ O-NET เพิ่มข้ึน 3 

 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 
  5.1 จัดท า/เสนอโครงการ  
 5.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 5.3 แต่งต้ังคณะท างาน 
 5.4 ประชุมคณะท างาน 

5.5 ด าเนินงานตามแผน 
5.6 ติดตามประเมินผล 
5.7 สรุปรายงานผล 
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6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2561             เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน  2562 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
7.1   รายรับจากการจัดหา 103,576   
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 103,576   
7.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 100,412 

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………….……บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน..............3,164............บาท 
 8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีการประเมนิ เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การสอบถาม แบบสอบถาม นักเรียน 

การส ารวจ แบบส ารวจ นักเรียน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ
เต็มศักยภาพ  

✓   
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10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมโครงการ
เข้าค่ายทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2563  
มีความพึงพอใจระดับมาก  คือ  ร้อยละ 98    
 

✓  ระดับดี 

 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก         ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน                 สูงกว่าเล็กน้อย            
  สูงกว่ามาก บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ ........100......(คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน และตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในด้านต่างๆ 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  ครูบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
      

11.5  ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป  
1.   ควรจัดมีโครงการเข้าค่ายทักษะวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

    2.   ระยะเวลาท่ีจัดกิจกรรมควรมากกว่าเดิม 
 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
               -        
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ  
สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรกำรบริกำรสำรสนเทศ/IC 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร                                                                                                                                                            
 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน : ข้อท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากร 

มนุษย์ 
       ข้อท่ี 4 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี 

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้าทาง 
การศึกษา 
ข้อท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 : ข้อท่ี 4 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา 

   ข้อท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.    : มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2 
      มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี 3.1 – 3.3  
 
1. บทน ำ  

ปัจจุบันนี้เราสามารถพูดได้ว่าอินเตอร์เน็ตหรือเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรามากขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเรื่องอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลท่ีได้
ความนิยมมาก และมีความจ าเป็นท่ีจะได้รับการบริการเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ให้มากท่ีสุด อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางและเพื่อให้
การจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาจึงได้จัดให้มีบริการระบบอินเตอร์เน็ตอย่างเพียงพอกับผู้เรียน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้านสารสนเทศท่ีดียิ่งขึ้น 
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เครื่องคอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ตนับว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้   ท่ี
ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้โดยตัวเองและท้ังนี้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในตอนนี้ด้วย ดังนั้นทาง
สถานศึกษาเองต้องจัดการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานของนักเรียนในการใช้อินเตอร์เน็ตใน
ด้านท่ีถูกต้อง และสามารถค้นคว้าหาความรู้ท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาในระดับต่อไป ดังนั้นส่ิงท่ี
กล่าวมานี้เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ ICT อย่างถูกต้อง 
2.2  เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการด้านสารสนเทศ และ ICT ได้ท่ัวถึง 

 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

         นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน  
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. การจัดการเรียนการสอนและบริการ
สารสนเทศ/ICT  

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และ มีผลงานเป็นของตนเอง 

100 

 
5  วิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง) 

 นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน และมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน มีระบบ

อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาข้อมูล และค้นคว้าหาความรู้ท่ีน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาในระดับต่อไป 

6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2562              เสร็จส้ินเมื่อ  ตุลาคม  2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
 
7. งบประมำณ 

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
5.1   รายรับจากการจัดหา         17,220.00  
5.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ         17,220.00 
5.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)          17,016.00  
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                 สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                          จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                           จ่ายน้อยกว่างบ    จ านวน…….204.00……บาท 
   
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 

การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ ICT 
อย่างถูกต้อง 

✓   

2 เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการด้านสารสนเทศ และ ICT 
ได้ท่ัวถึง 

✓   

 
10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ 
ICT 
 

✓  คิดเป็น 
ร้อยละ100 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลงานเป็นของตนเอง ✓  
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ 
ICT 
 

✓  คิดเป็น 
ร้อยละ 90 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลงานเป็นของตนเอง ✓  
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11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก             ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน                 สูงกว่าเล็กน้อย            
  สูงกว่ามาก บันทึกเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................     
11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ ................................(คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ท่ีถูกต้อง และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง 
     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
  อุปกรณ์แต่ละช้ินมีราคาท่ีสูง ท าให้ต้องใช้งบประมาณมากและได้ปริมาณน้อย 
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
 
12.  ภำพถ่ำยโครงกำร 
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โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ 

สรุปประเมินผลงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มบริหำรงำนบริหำรวิชำกำร 

 
 
ตอบสนองแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน  : ข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาแห่งชาติและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่าง
เต็มศักยภาพ 

ตอบสนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2    : ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องมำตรฐำนสมศ.   : มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2, มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี
ท่ี 3.1 – 3.3 

 
1. บทน ำ  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 24 (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2542 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 วรรค 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือ
การเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 
  การท่ีผู้เรียนจะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดีนั้น ต้องเกิดจากผู้เรียนมีความรัก ความศรัทธา สนใจ 
ใคร่ท่ีจะเรียนรู้ และต้องการท่ีจะเรียนรู้ในสถานการณ์ท่ีมีความสุข สนุกสนาน การเรียนรู้จะเกิดอย่างชัดเจนและมี
ความคงทน ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ริเริ่มด้วยตนเอง เป็นผู้ค้นพบหรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมทั้งกายและใจ
ในกระบวนการเรียนรู้นั้น ด้วยการสัมผัสและสัมพันธ์กับของจริงและธรรมชาติด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
  ในยุคการปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษามีความเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียน 
เพราะการได้ไปศึกษากัลป์แหล่งเรียนรู้ ท่ีเป็นสภาพจริง สถานท่ีจริง ท้ังในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ง ตระหนัก และเห็นคุณค่า
มากกว่าการได้ศึกษาจากเอกสารและการบอกเล่า 
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โรงเรียนบ้านหลังเขาได้เห็นความส าคัญของการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด ซึ่งท าให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง มีความซาบซึ้ง ตระหนัก เห็นคุณค่าของ
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในจังหวัดและต่างจังหวัด จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด 
 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
นักเรียนระดับปฐมวัย – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน  
  
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม และรบั
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู ้

100 
 

 
กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

1. บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรมโครงการและขอใช้งบประมาณ 
2. ประชุมครูเพื่อก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
3. แต่งต้ังคณะครูผู้รับผิดชอบฝึกสอนนักเรียนแต่ละกิจกรรม 
4. ผู้รับผิดชอบท าหนังสือขออนุญาตเข้าชมสถานท่ีท่ีก าหนด 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการยืมเงินงบประมาณโครงการเพื่อน ามาใช้จ่าย 
6. พานักเรียนทัศนศึกษา ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด 
7. ประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
   เริ่มเมื่อ  ตุลาคม 2562               เสร็จส้ินเมื่อ  กันยายน 2563 
          ตามก าหนดเวลา                   ก่อนก าหนดเวลา                 หลังก าหนดเวลา 
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7. งบประมำณ 
ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 

7.1   รายรับจากการจัดหา 101,580   
7.2 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 101,580   
7.3    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม)  - 

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                             จ่ายพอดีงบ        
                             จ่ายเกินงบ        จ านวน............-....…..บาท         
                              จ่ายน้อยกว่างบ   จ านวน.........-..........บาท 
       บันทึกเพิ่มเติม   
  เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19  ท าให้ปีการศึกษา 2563                  
โรงเรียนไม่มีการด าเนินการกิจกรรมทัศนศึกษา  
           
8. วิธีกำรติดตำม / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 
การส ารวจ แบบส ารวจ ครู/นักเรียน 

 
9. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

หมำยเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อใหน้ักเรียนระดับปฐมวัย – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม และรับประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ 

  ✓  
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10. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. นักเรียนระดับปฐมวัย – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน    ✓   
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ    

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม และรับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู ้

  ✓   

 
11. สรุปผลในภำพรวม 
     11.1  ผลกำรด ำเนินงำนเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก      ต่ ากว่าเล็กน้อย        เท่ากัน       สูงกว่าเล็กน้อย      สูงกว่ามาก  
บันทึกเพิ่มเติม 
  เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19  ท าให้ปีการศึกษา 2563                  
โรงเรียนไม่มีการด าเนินการกิจกรรมทัศนศึกษา  
     11.2  ประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ ......- .......(คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     11.3 จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 

-   
 

     11.4  จุดที่ควรพัฒนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังนี้ 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
 
     11.5  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
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