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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
........................................................... 

 
1. ชื่อโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
2. สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ. 
            กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ ๖ จำนวนสถานศึกษาที ่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                       
ของพระ บาทสมเด ็จพระปรเมนทรรามาธ ิบด ีศร ีส ินทร มหาวช ิราลงกรณฯ พระวช ิร เกล ้าเจ ้าอย ู ่หัว                    
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กำหนดได้                    
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ สพป. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                                
  มาตรฐานสำนักงาน มาตรฐานที่ ๑ การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ดำเนินโครงการระหว่างวันที่    พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
4. สถานที่จัดโครงการ   สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
5. ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเนื่อง 

  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 6.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง   
          ๖.2 เพื ่อส่งเสริม สนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนในสังกัดที ่ผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียงเข้าร ับการประเมินเป็นศูนย์การเร ียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง 
ด้านการศึกษา 
 ๖.๓ นิเทศ กำกับติดตามความยั่งยืนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัด 

7. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ) 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
.........................อยู่ระหว่างดำเนินการ................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
........................................................... 

 
1. ชื่อโครงการ  การนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
                      กลยุทธ์ สพฐ. ตัวชี้วัดข้อที่ ๑,๒,๓,๕,๖,  
            นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน         
ของประเทศ                                       
                                        ตัวชี้วัดข้อที่ ๑,๒,๓                                                                                            
            นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                     
            ตัวชีว้ัดทุกข้อ                                                                                                         
            นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   
มีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา                                                                               
            ตัวชีว้ัดทุกข้อ                                                                                                                                                                                                                                    
            นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา                         
            ตัวชีว้ัดข้อ ๒, ๖, ๙                                                                        
                              ข้อที่ ๖ จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                       
ของพระ บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ                    
อันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ สพป.   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา              
เพ่ือความเป็นเลิศ 
  มาตรฐานสำนักงาน มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ                        
                  มาตรฐานที่ 3 สมัฤทธิ์ผลการบริหาร และการจัดการศึกษา                                       
3. ดำเนินโครงการระหว่างวันที่    พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
4. สถานที่จัดโครงการ   สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
5. ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเนื่อง 

  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
๖.๑ เพ่ือนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด                        

โดยใช้การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมระบบนิเทศภายในของสถานศึกษา ๖.๓ น ิ เทศ กำก ับต ิดตามความย ั ่ งย ืนการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

7. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
........................................................... 

 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

2. สอดคล้อง 
 นโยบาย สพฐ.ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ที่ 1 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น

ในศตวรรษท่ี 21        
มาตรฐานเขตพ้ืนที่  ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหาร และการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
-ผลการทดสอบ NT/O-NET 

ยุทธศาสตร์ สพป.ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัด สพป. ที่ 10 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)มากกว่า

ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา   
 

3. ดำเนินโครงการระหว่างวันที่   ธันวาคม 2562  ถึง  30 กันยายน 2563 
4. สถานที่จัดโครงการ โรงเรยีนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

5. ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 6.1 . เพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีแผนงาน/โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของสถานศึกษา  
       ๖.๒  เพื่อให้ทุกโรงเรยีนใช้แผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
         ๖.๓ เพื่อส่งเสรมิให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

ของผู้เรียน 

  

7. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ) 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)................................................ 
......................................................................................................................................................... ...... 
....................................................................................................... ........................................................ 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
........................................................... 

 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร    

2. สอดคล้อง 
นโยบาย สพฐ.ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ที่ 1 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น

ในศตวรรษท่ี 21        
มาตรฐานเขตพ้ืนที่ ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1การบริหารงานด้านวิชาการ  
-การวัดประเมินผล นำผลไปใช้พัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ สพป.ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัด สพป. ที่ 2 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย 

 

3. ดำเนินโครงการระหว่างวันที่   ธันวาคม 2562  ถึง  30 กันยายน 2563 
4. สถานที่จัดโครงการ โรงเรยีนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

5. ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
   1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถสร้างเครื่องมือในการวัดประเมินผล 
ในระดับชั้นเรียนได้ 

  3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา(ปพ.ต่างๆ) โดยใช้
โปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา (SchoolMIS) ได้อย่างถูกต้อง 
    4. เพ่ือให้สถานศึกษาดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามระเบียบ คำสั่ง และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 
 

7. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ) 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)................................................ 



1 
 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
........................................................... 

 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการระเมินผลนักเรียน 
                    ระดับนานาชาติ (PISA)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

2. สอดคล้อง 
นโยบาย สพฐ.ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ที่ 2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)ตามแนวทางการประเมิน PISA        

ยุทธศาสตร์ สพป.ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัด สพป. ที่ 9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม

ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 

3. ดำเนินโครงการระหว่างวันที่   ธันวาคม 2562  ถึง  30 กันยายน 2563 
4. สถานที่จัดโครงการ โรงเรยีนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

5. ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 

     1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอนตามแนวทางของ PISA  
   2. เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนำแบบทดสอบตามแนวของ PISA ในระบบ PISA 
Online ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้     
3. กลุ่มเป้าหมาย   
          ครูผู้สอนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 27 โรงเรียน 

7. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ) 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
....................................................................................................... ........................................................ 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
........................................................... 

 
1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่   

                     การศึกษาประถมศึกษาตราด    

2. สอดคล้อง 
นโยบาย สพฐ.ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ที่ 1 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
มาตรฐานเขตพ้ืนที่  ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 

-การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพป. ที่ 5 จำนวนสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 

 

3. ดำเนินโครงการระหว่างวันที่   ธันวาคม 2562  ถึง  30 กันยายน 2563 
4. สถานที่จัดโครงการ โรงเรยีนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

5. ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
1  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา

คุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA ) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย  

2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้ง
สมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร  
การจัดการเรียนการสอน สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน  

3 เพื่อให้นักเรียนทุกคนในตำบลได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทาง 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
และสังคมในท้องถิ่น 
                   4 เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาด 
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และ 
สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  



1 
 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
........................................................... 

 
๑. ชื่อโครงการ  โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา          

          ประถมศึกษาตราด    

2. สอดคล้อง 
นโยบาย สพฐ.ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ที่ 1 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
มาตรฐานเขตพ้ืนที่  ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 

-การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพป. ที่ 5 จำนวนสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 

 

3. ดำเนินโครงการระหว่างวันที่   ธันวาคม 2562  ถึง  30 กันยายน 2563 
4. สถานที่จัดโครงการ โรงเรยีนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

5. ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและ

สนับสนุนสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน  
2.3 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลาง 

การพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต 

 

7. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ) 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)................................................ 



1 
 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
........................................................... 

 
1. ชื่อโครงการ           พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. สอดคล้องกับ  นโยบาย สพฐ.  
                      ตัวชี้วัด สพฐ.   นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
                                          ของประเทศ 
                                  ข้อที่ ๑ จำนวนผู้เรยีนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
                นโยบายที่ ๓ ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) 
 
            กลยุทธ์ สพฐ.  
  ยุทธศาสตร์ สพป. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความเปน็เลิศ   
                    มาตรฐานสำนักงาน มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3. ดำเนินโครงการระหว่างวันที่    พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
4. สถานที่จัดโครงการ   สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
5. ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเนื่อง 

  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๖.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          ๖.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๖.๓ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) 
7. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ) 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
.........................อยู่ระหว่างดำเนินการ.............................................................................. ................... 
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8. เป้าหมาย 
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
๘.1.๑  พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยการอบรม
หลักสูตร Boot Camp Turboจำนวน ๒ วัน จำนวน ๑๒๐ 
คน 
๘.1.๒  ประกวด Best Practice “ Teaching English for 
Communication” 
๘.๑.๓  ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
Boot Camp Turbo ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)................................................
อยู่ระหว่างดำเนินการ
............................................................................................................................. .................................. 
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
๘.๒.๑ ร ้อยละของครูผ ู ้สอนภาษาอังกฤษที่การอบรม
หลักส ูตร Boot Camp Turbo สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
๘.๒.๒ ร้อยละของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนใน
สังกัดมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ   (Best Practice) ที่สามารถ
เผยแพร่เป็นแบบอย่างได้  
๘.๒.๓ ร้อยละของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร Boot Camp Turbo ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

 
กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)...อยู่ระหว่างดำเนินการ
............................................................................................................................................. 

9. ระยะเวลาการดำเนินงาน / โครงการ 
 (  ) ตรงตามท่ีกำหนดในแผน  (  ) เร็วกว่าที่กำหนดในแผน  (  ) ช้ากว่าที่กำหนดในแผน 

10. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยละเอียด) 
..........................................อยู่ระหว่างดำเนินการ................................................................................... ........... 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
...........................................อยู่ระหว่างดำเนินการ............................................................................................... 
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12. การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (........56,000.............บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (............-..................บาท) 
กิจกรรมที่ 2 (..........44,000...........บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (.............-.................บาท) 
กิจกรรมที่ 3 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (..............................บาท) 

งบประมาณท้ังหมด.....๑๐๐,๐๐๐................................บาท คงเหลือ.....๑๐๐,๐๐๐.......บาท 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน .......-.................. บาท  
งบประมาณไม่เพียงพอ   
เนื่องจาก……………………………………อยู่ระหว่างดำเนินการ…………………………………………………………. 
ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ..............-..................................................................................... 

13. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินงาน......อยู่ระหว่างดำเนินการ................................. 
 
14. งานที่จะดำเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
..............................................................................อยู่ระหว่างดำเนินการ............................................................ 

15. ภาพกิจกรรม จำนวน (2-6 ภาพ) 

 

 
 
 
 
        ( ลงชื่อ )       จงกล ม่วงทิม             ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นางจงกล ม่วงทิม) 
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............................................................................................................................. .................................. 

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

8. เป้าหมาย 
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จำเป็น)...................................................................................................................... ...............................
...............................................................................................................................................................  
 
 
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จำเป็น)........................................................................... ......................................................................... 
................................................................................................................................................................  

9. ระยะเวลาการดำเนินงาน / โครงการ 
 (  ) ตรงตามท่ีกำหนดในแผน  (  ) เร็วกว่าที่กำหนดในแผน  (  ) ช้ากว่าที่กำหนดในแผน 

10. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยละเอียด) 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... ......................................................... 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
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............................................................................................................................. ..................................................

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

 

12. การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 2 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 3 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (..............................บาท) 

งบประมาณท้ังหมด.....................................บาท คงเหลือ................................บาท 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน ......................... บาท  
งบประมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ................................................................................................... 

13. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินงาน
............................................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 
 
14. งานที่จะดำเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................... ............. 

15. ภาพกิจกรรม จำนวน (2-6 ภาพ) 

 

 
 
 
 
 
 
    ( ลงชื่อ )  ...................................... ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ( นางสะใบแพร  มากต่าย.) 
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5 เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติโดย
ใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

6 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน  
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

  

 

7. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 
 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ) 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
....................................................................................................... ........................................................ 

8. เป้าหมาย 
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จำเป็น)...................................................................................................................... ...............................
...............................................................................................................................................................  
 
 
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
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(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จำเป็น)........................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

9. ระยะเวลาการดำเนินงาน / โครงการ 
 (  ) ตรงตามท่ีกำหนดในแผน  (  ) เร็วกว่าที่กำหนดในแผน  (  ) ช้ากว่าที่กำหนดในแผน 

10. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยละเอียด) 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................... ................................. 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ............................................................................................  

 

12. การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 2 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 3 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (..............................บาท) 

งบประมาณท้ังหมด.....................................บาท คงเหลือ................................บาท 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน ......................... บาท  
งบประมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ................................................................................................... 

13. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินงาน
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
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14. งานที่จะดำเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................... ............. 

15. ภาพกิจกรรม จำนวน (2-6 ภาพ) 

 

 
 
 
 
 
 
    ( ลงชื่อ )  ...................................... ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ( นางสะใบแพร  มากต่าย.) 
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8. เป้าหมาย 
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จำเป็น)...................................................................................................................... ...............................
...............................................................................................................................................................  
 
 
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จำเป็น)........................................................................... ......................................................................... 
................................................................................................................................................................  

9. ระยะเวลาการดำเนินงาน / โครงการ 
 (  ) ตรงตามท่ีกำหนดในแผน  (  ) เร็วกว่าที่กำหนดในแผน  (  ) ช้ากว่าที่กำหนดในแผน 

10. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยละเอียด) 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... ......................................................... 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ............................................................................................  
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12. การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 2 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 3 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (..............................บาท) 

งบประมาณท้ังหมด.....................................บาท คงเหลือ................................บาท 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน ......................... บาท  
งบประมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ................................................................................................... 

13. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินงาน
................................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 
 
14. งานที่จะดำเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
....................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ................................................................. 

15. ภาพกิจกรรม จำนวน (2-6 ภาพ) 

 

 
 
 
 
 
 
    ( ลงชื่อ )  ...................................... ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ( นางสะใบแพร  มากต่าย.) 
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............................................................................................................................. .................................. 

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

8. เป้าหมาย 
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จำเป็น).............................................................. .......................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 
 
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จำเป็น)........................................................................... ......................................................................... 
................................................................................................................................................................  

9. ระยะเวลาการดำเนินงาน / โครงการ 
 (  ) ตรงตามท่ีกำหนดในแผน  (  ) เร็วกว่าที่กำหนดในแผน  (  ) ช้ากว่าที่กำหนดในแผน 

10. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยละเอียด) 
............................................................................................................................. ..................................................
.......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. .............................................................................. 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
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............................................................................................................................. ..................................................

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

 

12. การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 2 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 3 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (..............................บาท) 

งบประมาณท้ังหมด.....................................บาท คงเหลือ................................บาท 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน ......................... บาท  
งบประมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ................................................................................................... 

13. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินงาน
............................................................................................................................. ................................................ 
..................................................................... ........................................................................................... ............. 
 
 
 
 
 
14. งานที่จะดำเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
............................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 

15. ภาพกิจกรรม จำนวน (2-6 ภาพ) 

 

 
 
 
 
 
 
    ( ลงชื่อ )  ...................................... ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ( นางสะใบแพร  มากต่าย.) 
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8. เป้าหมาย 
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จำเป็น)...................................................................................................................... ...............................
...................................................................................................................................... ......................... 
 
 
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จำเป็น)........................................................................... ......................................................................... 
................................................................................................................................................................  

9. ระยะเวลาการดำเนินงาน / โครงการ 
 (  ) ตรงตามท่ีกำหนดในแผน  (  ) เร็วกว่าที่กำหนดในแผน  (  ) ช้ากว่าที่กำหนดในแผน 

10. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยละเอียด) 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... ......................................................... 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ............................................................................................  
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12. การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 2 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 3 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (..............................บาท) 

งบประมาณท้ังหมด.....................................บาท คงเหลือ................................บาท 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน ......................... บาท  
งบประมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ................................................................................................... 

13. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินงาน
................................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 
 
14. งานที่จะดำเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ...........................................................................................  

15. ภาพกิจกรรม จำนวน (2-6 ภาพ) 

 

 
 
 
 
 
 
    ( ลงชื่อ )  ...................................... ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ( นางสะใบแพร  มากต่าย.) 
 
 
 
 



 (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ) 
กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
.........................อยู่ระหว่างดำเนินการ.............................................................................. ................... 

8. เป้าหมาย 
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
๘.๑.๑ มีแผนนิเทศแบบบูรณาการฯ เพื่อใช้ประกอบการ

นิเทศติดตาม 
๘.๑.๒ พัฒนาทีมศึกษานิเทศก์และประชุมปฏิบัติการชี้แจง

เครื่องมือการนิเทศภายในให้กับผู้บริหารและครูวิชาการ 
จำนวน ๑ ครั้ง 

๘.๑.๓ ประชุมประจำเดือน เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ 
๑๒ ครั้ง 

๘.๑.๔ ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศนิเทศแบบ
บูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย่างน้อยโรงเรียนละ ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

๘.๑.๕ พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ศึกษาดูงานและสรุปผลการนิเทศ จำนวน ๑ ครั้ง 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80– 99                        
ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 –79                        
ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60                        
ของเป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)..อยู่ระหว่างดำเนินการ............ 
 
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
๘.๒.๑ ร้อยละของศึกษานิเทศก์และศึกษานิเทศก์เครือข่าย

ใช ้แผนนิเทศแบบบูรณาการเป ็นแนวทางในการน ิ เทศ
การศึกษา 

๘.๒.๒ ร้อยละของศึกษานิเทศก์และศึกษานิเทศก์เครือข่าย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 

๘.๒.๓ ร้อยละของศึกษานิเทศก์และศึกษานิเทศก์เครือข่าย
มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมชุมชนการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศ 

๘.๒.๔ ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการที่เข้า
ร่วมการประชุมสามารถนิเทศภายในได้อย่างเป็นระบบ 
   

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

 



เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
๘.๒.๕ ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศการ
ดำเน ินงานตามนโยบายและจ ุด เน ้นของสำน ั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราดอย่างมีคุณภาพ 
๘.๒.๖ ผลการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพเป็นสารสนเทศในการพัฒนางานได้
ในระดับดีข้ึนไป 

 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)...อยู่ระหว่างดำเนินการ
............................................................................................................................................. 

9. ระยะเวลาการดำเนินงาน / โครงการ 
 ( / ) ตรงตามที่กำหนดในแผน  (  ) เร็วกว่าที่กำหนดในแผน  (  ) ช้ากว่าที่กำหนดในแผน 

10. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยละเอียด) 
..........................................อยู่ระหว่างดำเนินการ................................................................................... ........... 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
...........................................อยู่ระหว่างดำเนินการ................................................................................. .............. 

12. การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (...........๓,๘๑๐...............บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (......๓,๘๑๐............บาท) 
กิจกรรมที่ 2 (...........๕๕,๕๐๐............บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (.............-.................บาท) 
กิจกรรมที่ 3 (............๒๑,๓๔๐..........บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............-................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (............๑๑๘,๗๖๐.......บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (.............-.................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (............๙๒,๖๘๐........บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (.............-.................บาท) 

งบประมาณท้ังหมด...... ........๒๙๒,๐๙๐........................บาท คงเหลือ.....................................บาท 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน .......-.................. บาท  
งบประมาณไม่เพียงพอ   
เนื่องจาก……………………………………อยู่ระหว่างดำเนินการ…………………………………………………………. 
ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ..............-..................................................................................... 

13. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินงาน......อยู่ระหว่างดำเนินการ................................. 

............................................................................................................................. ............................................... 
 
14. งานที่จะดำเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
..............................................................................อยู่ระหว่างดำเนินการ............................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



15. ภาพกิจกรรม จำนวน (2-6 ภาพ) 
                               
                                               การประชุมจัดทำแผนนิเทศ 

 

 

 
 
 
 
                                         การประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์ 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                            การนเิทศ กำกับ ติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ( ลงชื่อ )       จงกล ม่วงทิม        ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                      (นางจงกล ม่วงทิม) 
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8. เป้าหมาย 
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
๘.1.๑ ประชุมปฏิบัติการเพื ่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน ๑ ครั้ง 
๘.1.๒ ศึกษาดูงานโรงเรียนที ่เป ็นต้นแบบสถานศึกษา
พอเพียงจำนวน ๑ ครั้ง 
๘.1.๓ โรงเรียนในสังกัดที ่ย ังไม่ได้ร ับการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง จำนวน ๕ โรงเรียนได้รับการนิเทศ
โรงเรียน ๒ ครั้ง  
๘.1.๔ ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและ
การเขียนเอกสารประกอบการประเมินสู่การเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
จำนวน ๑ ครั้ง 
๘.1.๕ ศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา                   
จำนวน ๑ ครั้ง 
๘.1.๖ โรงเรียนในสังกัดที่เสนอขอรับการประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของพอเพียงเศรษฐกิจด้าน
การศึกษา ได้รับการนิเทศติดตาม โรงเรียนละ ๒ ครั้ง 
๘.1.๗ ตรวจเอกสารประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
จำนวน ๑ ครั้ง ก่อนรับการประเมิน  
๘.1.๘  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตาม
ความยั่งยืนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 
 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น).................................................
อยู่ระหว่างดำเนินการ
......................................................... ......................................................................................................  
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8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
๘.๒.๑ ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียงเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินฯ 
๘.๒.๒ ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน
โรงเรียนที่เป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงมาพัฒนาโรงเรียน
ของตนเองได้                
๘.๒.๓ ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียง ได้รับการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 
๘.๒.๔ ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่เสนอขอรับการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษามีความพร้อมในการประเมินทุกด้าน 
๘.๒.๕ ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่เสนอขอรับการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน 
และการเขียนเอกสารประกอบการประเมินสู่การเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษาสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินและจัดทำเอกสารประกอบการประเมินได้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน 
๘.๒.๖ ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่เสนอขอรับการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษานำความรู ้ที ่ได้จากการศึกษาดูงานมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ประเมิน 
๘.๒.๗ ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่เสนอขอรับการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาได้รับการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 
๘.๒.๘ เอกสารประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงด้านการศึกษา มีความถูกต้อง
ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
   

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80– 99 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 –79 ของ
เป้าหมาย 
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 
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เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 
๘.๒.๙ ร้อยละโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ
ติดตามความยั่งยืนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ระบุเหตุผล/ความจำเป็น)...อยู่ระหว่างดำเนินการ
............................................................................................................................................. 

9. ระยะเวลาการดำเนินงาน / โครงการ 
 (  ) ตรงตามท่ีกำหนดในแผน  (  ) เร็วกว่าที่กำหนดในแผน  (  ) ช้ากว่าที่กำหนดในแผน 

10. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยละเอียด) 
..........................................อยู่ระหว่างดำเนินการ................................................................................... ........... 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
...........................................อยู่ระหว่างดำเนินการ................................................................................. .............. 

12. การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (.............20,900........บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (............-..................บาท) 
กิจกรรมที่ 2 (.............24,100........บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (.............-.................บาท) 
กิจกรรมที่ 3 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (..............................บาท) 

งบประมาณท้ังหมด...... 45.,000...............................บาท คงเหลือ......... 45.,000...บาท 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน .......-.................. บาท  
งบประมาณไม่เพียงพอ   
เนื่องจาก……………………………………อยู่ระหว่างดำเนินการ…………………………………………………………. 
ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ..............-..................................................................................... 

13. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินงาน......อยู่ระหว่างดำเนินการ................................. 
 
14. งานที่จะดำเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
..............................................................................อยู่ระหว่างดำเนินการ............................................................ 

15. ภาพกิจกรรม จำนวน (2-6 ภาพ) 

 

 
 
 
 



5 
 

        ( ลงชื่อ )       จงกล ม่วงทิม             ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นางจงกล ม่วงทิม) 
 
 
 
 


