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          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดควนธาน ี
ที่  ศธ 04053.130/.........   วันที่  30  กันยายน  2563 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนวดัควนธาน ี
 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดควนธาน ี

              ข้าพเจ้า  นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น  ต าแหน่ง  ครูผู้ชว่ยโรงเรียนวัดควนธานี  ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนวดัควนธานี เพื่อ
ด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  

 1)  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนวดัควนธานีให้มีคุณภาพ  
 2)  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศกึษา 
 3)  เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2562  ถึง  วันที่ 30  กันยายน 2563 
บัดนี้ รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนวัดควนธานี  

ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามแบบรายงานการด าเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                    ลงชื่อ     

        (นางสาวมยรุฉัตร  เพ็ชรสนั่น) 
                       ผูร้ายงาน 
 
 

ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
....................-.รับทราบ.................................................................................................................................................. 

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

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

              (นายไพศาล  นาคแป้น) 
                                                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนธาน ี
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ค าน า 
 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนวัดควนธานีจัดท าขึ้นเพื่อ
รวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพ การด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้
รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผล
ความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียนวัดควนธานี เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนวัดควนธานี  ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับบุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้า งความเชื่อมั่น 
ต่อชุมชนต่อไป 
 
               กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

                                 30  กันยายน  2563 
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1.  ช่ือโครงการ             พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

2.  สนองกลยุทธ์ สพป.           กลยุทธท์ี่ 1 : เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
 

3.  สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา     กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
 

4.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                                          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
          ชื่อผู้รับผิดชอบ               1. นางสาวมยุรฉัตร  เพช็รสนั่น    2. นางสาวสวุิมล  วงศ์เทพบตุร   
                                                     3. นางปัทมา  แกว้ละเอียด 

กลุ่มงาน/กลุม่สาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
กลุ่มบริหาร        บริหารทั่วไป 

 

6.  วัตถุประสงค ์
  6.1  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์   
สังคม และสติปัญญา 
  6.2  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในทุกด้าน ให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  6.3  เพื่อจัดท าข้อมูลของนักเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  6.4  เพื่อส่งเสริมให้ครูประจ าชั้นและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร    
            ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  6.5 เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

7.  เป้าหมาย 
      7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   7.1.1 นักเรียนโรงเรียนวดัควนธานี  จ านวน  38  คน ไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนา 
      7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              7.2.1.  นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานีทุกคนได้รับการดูแลชว่ยเหลือและส่งเสริมพัฒนา 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
       8.1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 

8.2. ร้อยละของนักเรียนที่ครูเย่ียมบ้านนักเรียน 
8.3. ร้อยละของข้อมูลนักเรียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
8.4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือ 

9.  การด าเนินงาน 
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 การด าเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วยกจิกรรม จ านวน 1  กจิกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 

1. กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  1. กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน  2. กจิกรรมจัดเก็บข้อมูล  3. กจิกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกต ิ
กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มที่มีปัญหา  โดยจดัขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวัดควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด  และเป็นรายบุคคล 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 

10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี ้

1. ชุมชนบ้านควนธานี  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตงั  จังหวดัตรัง 
 
11.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1.ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
พัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ ์สังคมและ
สติปัญญา 

90 100 

2.ร้อยละของนักเรียนที่ครูเย่ียมบ้านนักเรียน 100 100 
3.ร้อยละของข้อมูลนักเรียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 90 100 
4.ร้อยละ ของนักเรียนทีไ่ด้รับการคัดกรอง ส่งเสรมิพัฒนาและ
ดูแลช่วยเหลือ 

100 100 
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       11.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 

 

12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .....................-.................................................................................... 

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 3,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  3,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -       บาท 
 
13.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและนักเรียนได้พัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. ควรพัฒนาของโครงการ 
...................................-............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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3.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาโครงการ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

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

        (นางสาวมยรุฉัตร  เพ็ชรสนั่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

1.  ช่ือโครงการ           หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

 

2.  สนองกลยุทธ์ สพป.         ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

3.  สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา   ข้อที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน    
   

4.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
               มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

                         มาตรฐานที ่3 เดก็มีพัฒนาการด้านสังคม 
                         มาตรฐานที ่4 เดก็มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

          ชื่อผู้รับผิดชอบ              1. นางสาวสวุิมล  วงศ์เทพบุตร  2. นางปัทมา  แก้วละเอียด 
กลุ่มงาน/กลุม่สาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
กลุ่มบริหาร        บริหารวิชาการ 

6.  วัตถุประสงค ์

 6.1  เพื่อนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการครบทั้ง  4 ด้าน  
 6.2  เพื่อนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนประพฤติด ี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
 6.3  เพื่อนักเรียนชั้นอนบุาล  3  ทุกคนมีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

7.  เป้าหมาย 

      7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   7.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวดัควนธานทีุกคน 

      7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              7.2.1.  นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวดัควนธานีทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกเหมาะสมกับวัย 
 
8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
           8.1  นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการครบทั้ง  4 ด้าน  
           8.2  นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนประพฤติดี  มวีินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
           8.3  นักเรียนชัน้อนุบาล  3  ทุกคน มีความพร้อมที่จะเรียนในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1   
 

9.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 6  กจิกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

          1. กจิกรรม หนูน้อยสุขภาพดี เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  การส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพ  
ความสะอาด  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวัดควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  18  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนมีสุขภาพดี  รู้จกัการรักษาความสะอาด 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 

          2. กจิกรรม เด็กดีมีวินัย เป็นกิจกรรมที่มลีักษณะของกิจกรรม คือ  ฝึกการการมวีินัย  การเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2560  -  30 ก.ย.  2561 ณ  โรงเรียนวัดควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  18  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น และเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

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

          3. กจิกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
คุณธรรม  จริยธรรม  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวดัควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  18  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องคณุธรรม  จริยธรรม  และได้น าไปใช้ในชีวติประจ าวัน 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
          4. กจิกรรม ส่งเสริมความร่วมมือผู้ปกครอง  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การขอความร่วมมอื
จากผู้ปกครองในการช่วยกันดูแลบุตรหลานในเรือ่งการเรียน  การอา่นหนังสือ  การสอนการบ้าน โดยจดัขึ้นเมื่อวันที่  
1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย. 2563 ณ  โรงเรียนวัดควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  18  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน  และมผีลการเรียนดีขึ้น                

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
          5. กจิกรรม ทศันศึกษานอกสถานที่  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การพานักเรียนไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่ โดยจดัขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวัดควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  18  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
          4. กจิกรรม บ้านนักวิทยาน้อย  เป็นกิจกรรมที่มีลกัษณะของกิจกรรม คือ การจัดกจิกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวดัควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  18  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน  และมผีลการเรียนดีขึ้น และเกดิคสนุกสนานเพลิดเพลิน    
            



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

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

10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในด้านตา่งๆ ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านควนธานี  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตงั  จังหวดัตรัง 
 

11.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนา  พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 100 100 

2. นักเรียนระดับปฐมวัยและได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 100 100 

3. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาระเบียบวินัย 100 100 

4. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

100 100 

5. ผู้ปกครองได้เข้ารว่มกจิกรรม 100 100 

6. นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศกึษาแหล่ง

เรียนรู้ 

100 100 

7. นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อย  อย่างน้อย 20 กจิกรรม/ปี 

100 100 

       
 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

       11.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 

 

12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .....................-.................................................................................... 

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 10,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  10,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -       บาท 
13.  สรุปในภาพรวม 
           จากการด าเนินงานโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกวา้งมีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี ้

1. จุดเด่นของโครงการ 
1.1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1, 2 และ 3 ทุกคนมพีัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

เหมาะสมกับวัย 
     1.2. นักเรียนไดร้ับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทีส่นองต่อพัฒนาการของเด็กแต่ละ

บุคคลภายใต้บริบททางวฒันธรรมและวิถีชีวติทางสังคม 
     1.3. นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการด ารงชีวติประจ าวันได้  และมีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นประถมศึกษา

ปีที ่1   

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
...................................-............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

3.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาโครงการ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

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

        (นางสาวสวุิมล  วงศ์เทพบุตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

1.  ช่ือโครงการ              พัฒนาบุคลากร 

2.  สนองกลยุทธ์ สพป.            กลยุทธ์ที่ 3 พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพของทรพัยากรมนุษย์  

3.  สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา      กลยทุธ์ที ่3 ยกระดับการพัฒนาศกัยภาพครู และบุคลากรทางการศกึษา 

4.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของ 
                                                                                    ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
          ชื่อผู้รับผิดชอบ              1. นายรักษพล  กล่อมพงษ ์

กลุ่มงาน/กลุม่สาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
กลุ่มบริหาร        บริหารทั่วไป 
 

6.  วัตถุประสงค ์
         6.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
         6.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
         6.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรไดร้ับการพัฒนาตามความต้องการสู่การเป็นครูที่มีคุณภาพ  มีคณุธรรมและ

จริยธรรม 

7.  เป้าหมาย 
      7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   7.1.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดควนธานี  จ านวน  7  คน   
      7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              7.2.1.  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดควนธานีทุกคน 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
8.1. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเอง 
8.2. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดกระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          8.3  ร้อยละของครูและบุคลากรไดร้ับการพัฒนาตามความต้องการสู่การเป็นครูที่มีคุณภาพ  มีคณุธรรมและ

จริยธรรม 

9.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 3  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที
การด าเนินงานดังนี้  คือ การอบรม  สัมมนา การอบรมทางไกล  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การศกึษาดูงาน  โดยจัด
ขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563  มผีู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  7  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

การอบรม  สัมมนา การอบรมทางไกล  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การศกึษาดูงาน 
o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 

10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในด้านตา่งๆ ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านควนธานี  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตงั  จังหวดัตรัง 
 

11.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1. ร้อยละของครูผู้สอนทีไ่ด้รับการพัฒนาตนเอง 100 100 
2. ร้อยละของครูผู้สอนทีจ่ัดกระบวนการเรียนรู้มปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

100 100 

2. ร้อยละของและบุคลากรไดร้ับการพัฒนาตามความต้องการสู่

การเป็นครูที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

100 100 

    
       11.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

 

12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .....................-.................................................................................... 

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 10,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  10,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -       บาท 
 

13.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร  มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 
      ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล 
2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

...................................-............................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................. 
3.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาโครงการ 

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

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

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

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

        (นายรักษพล  กลอ่มพงษ์) 
 
 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

1.  ช่ือโครงการ             ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2.  สนองกลยุทธ์ สพป.           กลยุทธ์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
                                                          และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

3.  สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา      กลยทุธ์ที ่6  : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
                                                            และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

4.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 
                                                                                    ประสิทธิผล 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
         ชื่อผู้รับผิดชอบ         1. นางสาวมยุรฉัตร  เพช็รสนั่น    2.นางสาวสวุมิล  วงศ์เทพบุตร    
                3. นางปัทมา  แกว้ละเอียด 
          กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มบริหาร        บริหารวิชาการ 
 

6.  วัตถุประสงค ์
               6.1. เพื่อให้สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  6.2. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  6.3. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  6.4. เพื่อให้สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
   

7.  เป้าหมาย 
      7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   7.1.1  .  โรงเรียนวัดควนธานี  มกีารก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจดัท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่ มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  
              7.2.1.  โรงเรียนวดัควนธานี  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา มีการจดัท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการจดัระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
8.1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
8.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้เพิ่มข้ึน 

 

9.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ยกิจกรรม จ านวน 1  กิจกรรม โดย
แต่ละกิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 
          1. กจิกรรม การด าเนินงานคุณภาพภายในเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ   
       1)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       2)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา 
        3)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
        4)  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
        5)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
        6)  จัดให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
        7)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
        8)  จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 
                    โดยจัดข้ึนเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวดัควนธานี  มผีู้เข้าร่วมกิจกรม
ทั้งหมด  จ านวน  7  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
                      โรงเรยีนวัดควนธานี  มกีารก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจดัท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการจดัระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 

 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานในด้านตา่งๆ ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านควนธานี  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตงั  จังหวดัตรัง 
 

11.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 80 100 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 80 100 

       11.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 

 

12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .....................-.................................................................................... 

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 5,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  5,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -       บาท 
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13.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

โรงเรียนวัดควนธานีได้พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทกัษะกระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา  และสถานศึกษา
จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา  2561  (SAR) ได้ถูกต้องในระดับดี 

2.  จุดควรพัฒนาของโครงการ 
...................................-............................................................................................................................. 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
...........................................-..................................................................................................................... 

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

        (นางสาวมยรุฉัตร  เพ็ชรสนั่น) 
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1.  ช่ือโครงการ              ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 

2.  สนองกลยุทธ์ สพป.            กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                                                           สิ่งแวดล้อม 
 

3.  สนองกลยุทธ์สถานศึกษา       กลยุทธท์ี่ 5 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                                    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
          ชื่อผู้รับผิดชอบ              1. นางสาวมยรุฉัตร  เพช็รสนั่น    2. นางสาวสวุิมล  วงศ์เทพบตุร   
                                                    3. นางปัทมา  แกว้ละเอียด 

กลุ่มงาน/กลุม่สาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
กลุ่มบริหาร        บริหารทั่วไป 

6.  วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยเบ้ืองต้นมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
6.2  เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกาย 
6.3 เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐาน  
6.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  

7.  เป้าหมาย       

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      7.1.1 นักเรียนโรงเรยีนวัดควนธานี  จ านวน  38  คน 

     7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                7.2.1.  นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานีทุกคน 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
  8.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยเบื้องต้น 
  8.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกาย 
  8.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐาน 
  8.4 นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
  8.5 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ี 
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8.6 นักเรียนร้อยละ  90 เห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และมีความเข้าใจ
ตนเอง กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม อยู่ในระดับดี 
 

9.  การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 6  กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 

         1. กิจกรรม กิจกรรมบริการยาภายนอก เวชภัณฑ์ตา่งๆ ให้เพียงพอต่อการรับบริการของนักเรียนที่มีปัญหา

สุขภาพคือ  จัดหายา/เวชภัณฑ์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ พ.ค. 2562 - ม.ีค.  2563  ณ  โรงเรียนวัดควนธานี  มีผู้เข้าร่วม

กิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
บริการยาภายนอก เวชภณัฑ์ต่างๆ ให้เพียงพอต่อการรับบริการของนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 

          2. กจิกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน  คือ  ตรวจสุขภาพนักเรียน  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจ าต าบล
ควนธานี  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวัดควนธาน ี มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  
จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนได้การตรวจสุขภาพ  

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
3. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าสาธารณสุข (อย. น้อย)  คือ  จัดกจิกรรม  อย. น้อย  ฝกึนักเรียนให้มีความเป็นผู้น า  

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ โรงเรียนวัดควนธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทัง้หมด จ านวน 38 คน   
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o จุดเด่นของกิจกรรม 
กิจกรรม  อย. น้อย  ฝึกนกัเรียนให้มีความเป็นผู้น า  นักเรียนได้รับความรู้เรื่องสุขภาพและความ 

                 สนุกสนาน 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
4. กิจกรรมให้ความรู้และแก้ไขภาวะโภชนาการ   เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  ให้ความรู้เรื่อง

สุขภาพ  ภาวะโภชนาการ  โดยจดัขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ โรงเรียนวดัควนธานี มีผู้เข้าร่วม
กิจกรมทั้งหมด จ านวน 38 คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
การรู้จักดูแลสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียนเอง 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
          5. กจิกรรมอบรมเด็กไทยฟันดีส าหรับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  อบรมให้ความรู้
เรื่องการดูแลรักษาฟัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ โรงเรียนวัดควนธานี มีผู้เข้าร่วมกิจ
กรมทั้งหมด จ านวน 38 คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
การดูแลรักษาฟัน  นักเรยีนมีสุขภาพฟันที่ดี 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
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          6. กจิกรรมการออกก าลังกาย กฬีา นันทนาการ  เป็นกิจกรรมทีม่ีลักษณะของกิจกรรม คอื ออกก าลังกาย

ทุกวัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวัดควนธานี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  

จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
ออกก าลังกายทุกวัน                   

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

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

10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในด้านตา่งๆ ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านควนธานี ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวดัตรัง   
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนธานี 
3. เทศบาลส่วนต าบลควนธานี 

 

11.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย

เบ้ืองต้น 

90 100 

2. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี 90 100 

3. ร้อยละของนักเรียนรูจ้ักป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ 

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

90 100 

4. ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐาน  90 100 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

5.ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ดี  90 100 

6. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพ การออก

ก าลังกาย การเล่นกีฬา และมีความเข้าใจตนเอง กล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม 

90 100 

 
       11.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 

 

12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .....................-.................................................................................... 

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 5,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  5,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -       บาท 
 

13.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรยีน  มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี ้
1. จุดเด่นของโครงการ 
          นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดควนธานี ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความรู้และเกิดความ 
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ตระหนักเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ โรคเรื้อรังและ
อุบัติเหตุน้อยลง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด สามารถเรียนรู้ได้เต็มความสามารถและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
...................................-............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
.................................................-................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 

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

        (นางสาวมยรุฉัตร  เพ็ชรสนั่น) 
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1.  ช่ือโครงการ             ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.  สนองกลยุทธ์ สพป.        กลยุทธ์ที ่6 : เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ 
                                                          ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 
 

3.  สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา     กลยุทธ์ที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  

4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

          ชื่อผู้รับผิดชอบ          1. นายรกัษพล  กล่อมพงษ์    2. นางปัทมา  แก้วละเอียด 

กลุ่มงาน/กลุม่สาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มบริหาร        บริหารทั่วไป 

6.  วัตถุประสงค ์

6.1  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.2 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนรว่มให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ใน

การพัฒนาโรงเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

6.3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาดา้นต่างๆของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.4 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการให้เข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงผ่านการปฏิบัติกจิกรรมการท า การท าขนมพื้นบ้านประจ าประเพณีวันสารทเดอืนสิบ 
  

7.  เป้าหมาย 
      7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   7.1.1 คร ู จ านวน  6  คน  และนักเรียนโรงเรียนวัดควนธานี  จ านวน  38  คน 

      7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              7.2.1.  ครู  นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานีทกุคน 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
8.1. ร้อยละของนักเรียนชั้น อ.1 – ชั้น ป.6  มีความรู้ความเข้าใจเหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
8.2. ร้อยละของนักเรียนมีประสบการณ์และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.3. ร้อยละของนักเรียนชั้น อ.1 – ชั้น ป.6  มีความรู้ในเรื่องการปลูกพืชผกัสวนครัว 
8.4. ร้อยละนักเรียนชั้น อ.1 – ชั้น ป.6  มีความรูใ้นเรื่องคัดแยกขยะเพื่อความสะดวกในการท าลาย  และ

การน าขยะมารีไซเคิล  การแปลงขยะเป็นเงิน 
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9.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรม 
จ านวน 3  กจิกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 
          1. กจิกรรม ปลกูพืชผักสวนครัวรั้วกินได ้เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  ปลูกพชืผักสวนครวั 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวดัควนธาน ี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
ปลูกพืชผักสวนครัว 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

          2. กจิกรรม โรงเรียนปลอดขยะ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  โรงเรียนปลอดขยะ 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวดัควนธาน ี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
โรงเรียนปลอดขยะ 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

          3. กจิกรรม ตลาดนัดโรงเรียน  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  การจ าหน่วยผักสวนครัวที่
โรงเรียนปลูก  และนักเรยีนสามารถน าผักสวนครวัที่ตนเองปลูกมาจ าหน่าย  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  
30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวัดควนธาน ี มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
การจ าหน่ายผักสวนครัว 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................................................. 

o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 

10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้มีหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินงานในด้านตา่งๆ ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านควนธานี  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตงั  จังหวดัตรัง 
 

11.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1. ร้อยละของนักเรียนชัน้ อ.1 - ชั้นป.6  มคีวามรู้ความเข้าใจ

เหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

80 100 

2.ร้อยละของนักเรียนมีประสบการณ์และปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

80 100 

3.ร้อยละของนักเรียนชั้น อ.1 - ชั้นป.6  มีความรู้ในเรื่องการ

ปลูกพืชผักสวนครัว 

80 100 

4.ร้อยละนักเรียนชั้น อ.1 – ชั้น ป.6  มีความรู้ในเรื่องคัดแยก
ขยะเพื่อความสะดวกในการท าลาย  และการน าขยะมารีไซเคิล  
การแปลงขยะเป็นเงิน 

100 100 

       
       11.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 
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ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 

 

12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .....................-.................................................................................... 

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 7,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  7,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -       บาท 
 

13.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อค้นพบในการ

ด าเนินงาน  ดังนี้ 
1.  จุดเด่นของโครงการ 
นักเรียนมีความสามารถในการปลูกพืชผกัสวนครวั มีรายได้จากการแยกขยะและนักเรียนมีความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
...................................-............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

3.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาโครงการ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

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

        (นายรักษพล  กลอ่มพงษ์) 
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โครงการพิเศษ 
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1.  ช่ือโครงการ              เปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 

2.  สนองกลยุทธ์ สพป.            กลยุทธ์ที่ 5 : สง่เสริมการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวติ 
                 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

3.  สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา      กลยุทธ์ที่  1  :  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน 
 กลยุทธท์ี่  5  : ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชวีิต 
                    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  

 

4.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                                                   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                                                                                    ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
          ชื่อผู้รับผิดชอบ              1. นางสาวมยรุฉัตร  เพช็รสนั่น  2. นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร 

กลุ่มงาน/กลุม่สาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
กลุ่มบริหาร        บริหารทั่วไป 

 

6.  วัตถุประสงค ์
6.1.  ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
6.2  ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู ้ไปประยุกต์ใช้ 
6.3  ผู้เรียนมีคา่นิยมที่ดงีามในการด าเนินชีวิต 
6.4  ผู้เรียนรูจ้ักแสวงหาความรูจ้ากข้อมูล แหล่งเรียนรู้ 
6.5  ผู้เรียนมีจติส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครวั สังคมและประเทศชาติ 

 

7.  เป้าหมาย 
      7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   7.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานี  จ านวน  38  คน 
           7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              7.2.1.  นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานีทุกคน   

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
8.1.  ร้อยละของนักเรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
8.2.  ร้อยละของนักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 
8.3.  ร้อยละของนักเรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต 
8.4.  ร้อยละของนักเรยีนรู้จักแสวงหาความรูจ้ากข้อมูล แหล่งเรียนรู้ 
6.5   ร้อยละของนักเรียนจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครวั สังคมและประเทศชาติ 
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9.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรยีนรู้ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) จ านวน 8 กิจกรรม โดยแต่
ละกิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 
          1. กจิกรรม ลูกเสือ – เนตรนาร ีเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารีมี
กิจกรรมย่อย  ดังนี้ คอื  กิจกรรมการเรียนการสอน   กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน 
กิจกรรม DAY CAMP โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวดัควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  20  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนได้เรียนลูกเสือ – เนตรนาร ีเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  และวินัย 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

2. กิจกรรม ศึกษาเรียนรูน้อกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม  คือ  กิจกรรมน านักเรยีนไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวดัควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียน เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................  
3. กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นกิจกรรมที่มีลกัษณะของกิจกรรม คือ  กจิกรรมการเรียนการสอนคุณธรรม  

จริยธรรม  การอบรมคณุธรรม  จริยธรรม  โดยจดัขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวัด
ควนธานี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนได้เรียนได้เรียนรูคุ้ณธรรม  จริยธรรม   

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
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o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................  
4. กิจกรรม กรฬีา/กรีฑา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

โรงเรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรยีนวัดควนธานี  มผีู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  
จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................  
5. กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จดักิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ ทั้งของ

ชาต ิ และทางศาสนา  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวดัควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องวันส าคัญต่างๆ  เกดิความรู ้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และวินัย 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................  
6. กิจกรรม ICT.เป็นกิจกรรมที่มีลกัษณะของกิจกรรม คือ  กิจกรรมการเรียนการสอน และให้ความรู้เรื่อง

เทคโนโลยีต่างๆ  การใชค้อมพิวเตอร์ในการสืบคน้หาข้อมูล โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563  
ณ  โรงเรียนวัดควนธาน ี มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนได้รับความรู้  และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................  
7. กิจกรรม ชุมนุม เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกจิกรรม คือ  จดักิจกรรมชุมนุมต่างๆ  ให้นักเรียนได้เลือก

เรียน  โดยจดัขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวัดควนธานี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  
จ านวน  39  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนรับความรู ้ และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และวินัย 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................  
8. กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  กิจกรรมการเรียนการสอน

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู ้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวดัควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนได้เรียนรู้  ได้ฝึกทักษะต่างๆ และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และวินัย 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 

10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรยีนรู้ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน)  ได้มีหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี ้

1. ชุมชนบ้านควนธานี  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตงั  จังหวดัตรัง 
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11.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1.  ร้อยละของนักเรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย 100 100 
2.  ร้อยละของนักเรียนสามารถบูรณาการความรู ้ไป
ประยุกต์ใช ้

100 100 

3.  ร้อยละของนักเรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต 100 100 
4.  ร้อยละของนักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากขอ้มูล แหล่ง
เรียนรู้ 

100 100 

5   ร้อยละของนักเรียนจติส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

100 100 

       
       11.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 

 

12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .....................-.................................................................................... 

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 17,340  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  17,340 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ                 -       บาท 
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13.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู ้(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  มีข้อค้นพบในการ

ด าเนินงาน  ดังนี้ 
1.  จุดเด่นของโครงการ 
      นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์แบบบูรณาการ  ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา

และท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และได้รับประสบการณ์ตรง   

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
...................................-............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

3.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาโครงการ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

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

        (นางสาวมยรุฉัตร  เพ็ชรสนั่น) 
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โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนอื่น 
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1.  ช่ือโครงการ           อาหารกลางวัน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
          ชื่อผู้รับผิดชอบ         1. นายรักษพล  กล่อมพงษ์  2. นางปัทมา  แกว้ละเอียด 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดร้ับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพอยา่งเพียงพอเหมาะสมต่อ 

ความต้องการของร่างกายและสุขภาพอนามัยที่ดี 
3.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้นโภชนาการและด้านเกษตรกรรมให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมี 

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มคีุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารและมีความรู้
ด้านเกษตรกรรม 

3.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา สามารถจัดอาหารกลางวันได้อย่างยั่งยืน 
 

4.  เป้าหมาย 
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                     4.1.1  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน   
                     4.1.2  จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 
      4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              4.2.1.  นักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ 
 

5.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
5.1.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอยา่งเพียงพอเหมาะสมต่อ 

ความต้องการของร่างกายและสุขภาพอนามัยที่ดี 
5.2.  ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 

 

6.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 1  กิจกรรม คือ  การจัดท าอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียน  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวดัควนธาน ี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อ 

ความต้องการของร่างกายและสุขภาพอนามัยที่ดี 
o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 

7.  การมีสว่นร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการอาหลางวัน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินงานใน
ด้านตา่งๆ ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลควนธาน ี ต าบลควนธานี  อ าเภอกนัตัง  จังหวดัตรัง 
 

8.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       8.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มี
คุณภาพอยา่งเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย
และสุขภาพอนามัยที่ด ี

100 100 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 100 100 
       

       8.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 

9.  งบประมาณ 
       9.1 ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

                     ( ) เงินอื่นๆ เทศบาลต าบลควนธานี  ต าบลควนธาน ี อ าเภอกันตัง   
                            จังหวัดตรัง 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

       9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 87,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  87,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -       บาท 
 
10.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี ้
1.  จุดเด่นของโครงการ 

         นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามจ านวนนักเรียนจริง  มีสุขภาพอนามัยได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  และมีความรู้เรื่องโภชนาการ มีมารยาทในการรับประทานอาหาร และสามารถน า ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
...................................-............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
3.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาโครงการ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

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

        (นายรักษพล  กลอ่มพงษ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอง

เทศบาลต าบลควนธานี  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

 
1.  ช่ือโครงการ                ส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัยด้วยการเล่านทิาน  
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
          ชื่อผู้รับผิดชอบ      1. นางสาววุิมล  วงศ์เทพบุตร   2. นางปัทมา  แก้วละเอียด 
 

3.  วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย 3 - 12 ปี ด้วยการ เล่านิทาน 
           3.2 เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการเฝ้าระวังการคัดกรอง  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3 – 12 ปี 
 

4.  เป้าหมาย 
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                     4.1.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีทักษะในการเล่านิทาน100% 
                     4.1.2  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีและการเฝ้าระวัง การคัดกรอง การส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 3 - 12 ป ี 100% 
      4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              4.2.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีทักษะในการเล่านิทาน 
                     4.2.2  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีและการเฝ้าระวัง การคัดกรอง การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 3 - 12 ปี 
 

5.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
5.1  ร้อยละของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนที่มทีกัษะในการเล่านิทาน 

          5.2  ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีและการเฝ้าระวัง การคัดกรอง การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 3 - 12 ปี 
 

6.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัยด้วยการเล่านิทาน ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 1  
กิจกรรม คือ  อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร  ก าหนดเนื้อหา  ดังนี้ 
    1. เทคนิคการเล่านิทานส าหรับเด็ก 
    2. หลักการเลือกนิทานให้เหมาะกับเด็กในแต่ละช่วงอาย ุ
          3. การเฝ้าระวัง  การคัดกรอง  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3 - 12 ป ี
          4. จดัตั้งกลุ่มจิตอาสา/แม่อาสา- ค้นหาและส่งต่อเด็กที่สงสัยพัฒนาการช้า (ถ้ามี) จ านวน 2 ครั้ง 
          5. จดัท าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          โดยจดัขึ้นเมื่อวันที่  1 พ.ย. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรยีนวัดควนธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  45  คน   

o จุดเด่นของกิจกรรม 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

นักเรียนบุคลากรในโรงเรยีนมีทักษะในการเล่านิทาน  และมีและการเฝ้าระวัง การคัดกรอง การส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 3 - 12 ปี 

o จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 

7.  การมีสว่นร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัยด้วยการเล่านิทาน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านตา่งๆ ดังนี้ 

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 

8.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       8.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1.ร้อยละของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนที่มีทักษะในการเล่า
นิทาน 

100 100 

2.ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีและการเฝ้า
ระวัง การคัดกรอง การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3 - 12 ปี 

100 100 

 

       8.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 

 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

9.  งบประมาณ 
       9.1 ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

                     ( ) เงินอื่นๆ เทศบาลต าบลควนธานี  ต าบลควนธาน ี อ าเภอกันตัง   
                            จังหวัดตรัง 

 

       9.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 15,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  15,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -       บาท 
 

10.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัยด้วยการเล่านิทาน มขี้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1 จุดเด่นของโครงการ 
         นักเรียนบุคลากรในโรงเรยีนมีทักษะในการเล่านิทาน  และมีและการเฝ้าระวัง การคัดกรอง การ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3 - 12 ปี   และกลุ่มเด็กทีม่ีพัฒนาการช้าได้รับการส่งต่อและได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
...................................-............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

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

        (นางสาวสวุิมล  วง์เทพบุตร) 
 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

1.  ช่ือโครงการ                การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในโรงเรียนวัดควนธานี 
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
          ชื่อผู้รับผิดชอบ      1. นางสาวมยรุฉัตร  เพ็ชรสนั่น 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนกัเรียนสามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนกัเรียนมีความรู ้ความเข้าใจและมีทักษะในการดแูลสุขภาพป้องกันโรคและภัย
อันตราย 
 

4.  เป้าหมาย 
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                     4.1.1  นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานี  จ านวน  38  คน มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น 
                     4.1.2  นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานี  จ านวน  38  คน มคีวามรู ้ มทีักษะในการดแูลสุขภาพ
ป้องกันโรคและภัยอันตราย 
      4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              4.2.1. นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานีทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
และมีทักษะในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคและภัยอันตราย 
 

5.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
5.1.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความรูค้วามเข้าใจการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
5.2.  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น   
5.3  5.2.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  มีทักษะดูแลสุขภาพของตนเอง  และป้องกันโรคและภัยอันตราย 

 

6.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในโรงเรียนวัดควนธาน ีประกอบด้วยกจิกรรม จ านวน 1  
กิจกรรม คือ  การอบรมใหค้วามรูก้ับนักเรียนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  โดยมีกิจกรรมดังนี้  คือ   ลงทะเบียน/
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนท ากิจกรรมฐานกจิกรรมการเรียนรู้ 
    ฐานที่ 1   การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
   ฐานที่ 2   การใช้ยาสามญัประจ าบ้าน 
  ฐานที่ 3   การจัดมุมอนามัยในห้องเรียน 

 ฐานที่ 4   จดัห้องพยาบาลพรอ้มเวชภัณฑ์ยา     
และทดสอบความรู ้ความเข้าใจหลังท ากิจกรรม  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 พ.ย. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียน
วัดควนธานี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

o จุดเด่นของกิจกรรม 
           นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและมีทักษะในการดูแลสุขภาพ

ป้องกันโรคและภัยอันตราย 
o พัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 

10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในโรงเรียนวัดควนธาน ี ได้มีหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

11.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีความรูค้วามเข้าใจการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น 

100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนทีส่ามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น   100 100 
3. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีความรู ้ มทีักษะดูแลสขุภาพของ
ตนเอง  และป้องกันโรคและภัยอันตราย 

100 100 

       
       11.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 
 

12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

                     ( ) เงินอื่นๆ เทศบาลต าบลควนธานี  ต าบลควนธาน ี อ าเภอกันตัง   
                            จังหวัดตรัง 

 

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 7,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  7,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -       บาท 
 

13.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียนวดัควนธานี มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  

ดังนี้ 
1. จุดเด่นของโครงการ 

                    นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและมีทักษะในการดูแล
สุขภาพป้องกันโรคและภัยอันตราย 

2.  จดุควรพัฒนาของโครงการ 
...................................-............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

                    3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

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

        (นางสาวมยรุฉัตร  เพ็ชรสนั่น) 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

1.  ช่ือโครงการ                เสริมสรา้งสุขภาพและอนามัยของนักเรียน  

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
          ชื่อผู้รับผิดชอบ          1. นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพนักเรียนตามฐานการเรียนรูต้่างๆ และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน       
 3.2  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และมีบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  เพื่อให้บริการด้านสขุภาพเบ้ืองต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
          3.4  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพรา่งกายแขง็แรง  และสรา้งความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 
 

4.  เป้าหมาย 
4.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                     4.1.1  นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานี  จ านวน  38  คน มสีุขภาพร่างกายแข็งแรง  และสร้างความ
สามัคคีเป็นหมู่คณะ 
      4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              4.2.1. นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานีทุกคนมีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง  และสร้างความสามัคคีเป็นหมู่
คณะ 
 

5.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
5.1.  ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
5.2.  ร้อยละของนักเรียนที่นักเรียนและบุคลากร มีความรู้  สามารถให้บรกิารด้านสุขภาพ    

 

6.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยของนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 1  
กิจกรรม คือ  การอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยของนักเรียน  โดยมกีิจกรรมดังนี้  คือ   
ลงทะเบียน/ทดสอบความรู้  ความเข้าใจก่อนท ากิจกรรมการเรียนรูต้ามฐานการเรียนรู้ตา่งๆ 

ฐานที่ 1 การดูแลสุขภาพในช่องปาก 
ฐานที่ 2 รู้ทันโรคป้องกันภัยใกล้ตัว 
ฐานที่  3 ส่งเสริมบุคลิกภาพทีด่ี (ก าจัดเหาดว้ยสมุนไพร) 
ฐานที่  4  การท าน้ ายาลา้งจาน 

           โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 พ.ย. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรยีนวัดควนธานี  มผีู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  
จ านวน  38  คน  
 
  



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและมีทักษะในการดูแลสุขภาพป้องกนั

โรคและภัยอันตราย 
o พัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 

10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยของนักเรียน  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้า
มามีส่วนรว่มในการด าเนินงานในด้านตา่งๆ ดังนี้ 

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 

11.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีสุขภาพแข็งแรงสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนทีน่ักเรียนและบุคลากร มคีวามรู ้ 
สามารถให้บริการดา้นสขุภาพ           

100 100 

 

         11.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

                     ( ) เงินอื่นๆ เทศบาลต าบลควนธานี  ต าบลควนธาน ี อ าเภอกันตัง   
                            จังหวัดตรัง 

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 10,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  10,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -       บาท 
 

13.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยของนักเรียน มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ 
         นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและมีทักษะในการดูแลสุขภาพ

ป้องกันโรคและภัยอันตราย 
2.  จดุควรพัฒนาของโครงการ 

...................................-............................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................. 
                    3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

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

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

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

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

        (นางสาวสวุิมล  วงศ์เทพบุตร) 
 
 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

1.  ช่ือโครงการ                ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
          ชื่อผู้รับผิดชอบ      1. นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรยีนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผกัและสามารถปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
 3.2 เพื่อปลูกฝังทัศนคตแิละจิตส านึกที่ดีของนักเรียนต่ออาชีพเกษตรกรรมและวิถีชีวิตแบบไทย 
 3.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จกัเลือกบริโภคอาหาร และวธิีการประกอบอาหารที่ปลอดภัย  

 

4.  เป้าหมาย 
4.3 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                     4.1.1  นักเรยีนโรงเรียนวัดควนธานี  จ านวน  38  คน มคีวามรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูก
พืชผักและสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวติประจ าวัน 
                     4.1.2  นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานี  จ านวน  38  คน มทีัศนคติและจิตส านกึที่ดตี่ออาชพี
เกษตรกรรมและวิถีชีวิตแบบไทย 
      4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              4.2.1. นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานีทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผกัและ
สามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน  มีทัศนคติและจิตส านึกทีด่ีต่ออาชีพเกษตรกรรมและวิถีชีวิตแบบไทย  รู้จกั
เลือกบริโภคอาหาร และวิธีการประกอบอาหารทีป่ลอดภัย 
 

5.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
5.1.  ร้อยละของนักเรียนที่ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับวิธีการปลูกพชืผักปลอดสารพิษ 
5.2.  ร้อยละของนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม 
5.3   ร้อยละของนักเรียนทีรู่้จักเลือกบริโภคอาหารและวิธีการประกอบอาหารที่ปลอดภัย 

 

6.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน  ประกอบดว้ยกจิกรรม จ านวน 2  กจิกรรม คือ  
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน  2. กิจกรรมปลูกผักสวนครวัโดยมกีิจกรรมดังนี้  คือ      
2.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนตามชั้นเรียน  2.2 การจัดเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก  2.3 เตรียมพันธุ์พืช  2.4 ลงมือปฏิบัติ 
2.5 การเก็บเกี่ยวผลผลิต  พร้อมทั้งจ าหน่าย  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 พ.ย. 2562  -  30 ก.ย.  2563 ณ  โรงเรียนวดั
ควนธานี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  38  คน   
 
 
 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

o จุดเด่นของกิจกรรม 
นักเรียนโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวธิีการปลูกพืชผักและสามารถปฏิบัติได้จริงใน

ชีวิตประจ าวัน  มีทัศนคติและจิตส านึกทีด่ีต่ออาชีพเกษตรกรรมและวิถีชีวิตแบบไทย  รู้จกัเลือกบริโภค
อาหาร และวิธีการประกอบอาหารที่ปลอดภัย 
o พัฒนาของกิจกรรม 
.................................-.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
o ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
.................................-............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 

10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี ้

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 

11.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1. ร้อยละของนักเรียนทีค่วามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูก
พืชผักปลอดสารพิษ 

80 100 

2. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับอาชีพ
เกษตรกรรม 

80 100 

3. ร้อยละของนักเรียนทีรู่้จักเลือกบริโภคอาหารและวิธีการ
ประกอบอาหารที่ปลอดภัย 

80 100 

       

       11.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   100  

       อยู่ในระดับ   ยอดเย่ียม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91  -  100 หมายถึง ระดับ ยอดเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย  81  -  90  หมายถึง ระดับ ดีเลิศ 



          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรยีนวดัควนธานี 

ค่าเฉลี่ย  71  -  80 หมายถึง ระดับ ด ี
ค่าเฉลี่ย  61  -  70  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  50  -  60 หมายถึง ระดับ ก าลังพฒันา 

 

12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 

                     ( ) เงินอื่นๆ เทศบาลต าบลควนธานี  ต าบลควนธาน ี อ าเภอกันตัง   
                            จังหวัดตรัง 

 

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 13,000 บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  13,000 บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ       -       บาท 
 

13.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการปลูกผักปลอดสารพษิในโรงเรียน มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี ้

1. จุดเด่นของโครงการ 
         นักเรียนโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวธิีการปลูกพืชผักและสามารถปฏิบัติได้

จริงในชีวติประจ าวัน  มทีัศนคติและจิตส านกึที่ดตี่ออาชพีเกษตรกรรมและวิถีชีวิตแบบไทย  รู้จกัเลือก
บริโภคอาหาร และวิธีการประกอบอาหารที่ปลอดภัย 

2.  จดุควรพัฒนาของโครงการ 
...................................-............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

                    3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

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

        (นายรักษพล  กลอ่มพงษ์) 



 

 

 


