
 
 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕63   

 
โครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   
อำเภอวังวเิศษ  จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
  



บันทึกข้อความ 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ที่ ............/2563 วันที่ 6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2563 

เรื่อง  รายงานโครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 ข้าพเจ้านางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว  ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕63  เพ่ือ
ดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  ๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสามารถคิดและ
แก้ปัญหาในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองได้ ๒ เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่มุ่ง
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาของนักเรียน๓ เพ่ือให้เด็กรู้จักใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ๔ 
เพ่ือให้เด็กรู้จักนำความรู้หรือประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมีระยะเวลาการ
ดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
 บัดนี้ โครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                    ลงชื่อ 

          (นางสาวชุติกาญจน์ เครือเตียว) 
                        ผู้รายงาน 

 
 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. .......................................................... 

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

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

                    ลงชื่อ              
              (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 
 
 



 
 

คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานรายงานโครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ จัดทำขึ ้นเพื ่อรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพ การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผล
การดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปขีอง 
 โรงเรียนวัดเขาวิเศษเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูล
สำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  
สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 

             
 

             
                             



สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
..................................................................... 

  

คำนำ  
............................................................................................................................. .............................. 

   

สารบัญ  
...................................................................................................................................... .................. 

   

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  
.............................................................................. ............................. 

  ๑ 

ภาคผนวก  
............................................................................................................................. ....................... 

  ๖ 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน  

- รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕63 

 
๑.  ชื่อโครงการ     เด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ 
2.  สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

  ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

    ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3.  สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา       ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
    ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1,2,3, 
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ   ปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว 
     2. นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 
     3. นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ  .  
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย 

          

๕.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสามารถคิดและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองได้ 
5.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่มุ่งการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาของ
นักเรียน 
   5.3 เพ่ือให้เด็กรู้จักใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
                     5.4 เพ่ือให้เด็กรู้จักนำความรู้หรือประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

    ๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน ๑34 คน 

๓.๒ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน ๖ คน 

 



๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 1.ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาได้ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด       
 2. ร้อยละของนักเรียนมีความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. ร้อยละผู้ปกครองนักเรียนมีความเข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกท่ีถูกต้อง 
 4. ร้อยละผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมินิปริญญา 
 
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  2
กิจกรรม โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 

 1.กิจกรรมการสอนโครงงานเพ่ือบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่มี
ลักษณะการจัดกิจกรรมแก่ นักเรียนในการทดลองวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 20 กิจกรรม ได้แก่ 
  - กิจกรรมภูเขาไฟระเบิด 
  - กิจกรรมสถานีเติมลม 
  - กิจกรรมหมุดลอยน้ำ 
  - กิจกรรมไหลแรงหรือค่อย 
  - กิจกรรมเนินน้ำ 
  - กิจกรรมการละลายของน้ำตาล 
  - กิจกรรมการจัดหมวดหมู่ 
  - กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่ 
  - กิจกรรมลูกข่างหลากสี 
  - กิจกรรมติดหนึบโดยไม่ต้องใช้กาว 
  - กิจกรรมน้ำ ทราย น้ำมัน 
  - กิจกรรมการแยกเกลือและพริกไทย 
  - กิจกรรมอินดิเคเตอร์จากพืช 
  - กิจกรรมแสงสีขาวกับรุ้ง 
  - กิจกรรมการเผาไหม้ 
  - กิจกรรมลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้ 
  - กิจกรรมน้ำจืดน้ำเค็ม 
  - กิจกรรมลอยน้ำได้ หรือไม่ได้  
  - กิจกรรมปริมาตรน้ำในแก้วเท่ากันหรือไม่ 
  - กิจกรรมสิ่งใดเกิดก่อนกัน 
ผลการจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม  
 2. กิจกรรมการสอนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา  ได้จัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทงโดยให้ผู้ปกครองมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง วิธีการทำ 
 3. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูสู่ผู้ปกครอง ไม่สามารถจัดกิจกกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



 4.กิจกรรมมินิปริญญาไม่สามารถจัดกิจกกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 -  

 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1.ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด       

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 89.36 

 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
3. ร้อยละผู้ปกครองนักเรียนมีความเข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกท่ี
ถูกต้อง 

ร้อยละ 80 - 

4. ร้อยละผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
มินิปริญญา 
 

ร้อยละ 80 - 

       
      ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  94.68 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕ หมายถึง ระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๐๐ หมายถึง ระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง ระดับ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง ระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ระดับ น้อยที่สุด 

 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(     ) เงินระดมทรัพยากร 
(     ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(     ) เงินอ่ืนๆ 

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

      



  ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 15,000  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  1,984  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  13,016  บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
นักเรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา และความสามารถปฏิบัติ    

กิจกรรมและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

มีการจัดโครงการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการนสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษา 

มากขึ้น 
 ๓.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
      ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นและให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอก
สถานที่     เช่น เข้าร่วมกับชุมชนในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
                                                           
 

                ลงชื่อ               

             (นางสาวชุติกาญจน์ เครือเตียว) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก



 

 ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการสอนโครงงานเพื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 



 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ 
 
 
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกจิกรรมวันลอยกระทงโดยให้ผู้ปกครองมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง 

 

 

 



 


