
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมประกวดโครงงาน 
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 1 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

สอดคล้องกับนโยบายสพฐ 
      (    )  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
      ( / )  นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
      (   )  นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
      (   )  นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
เหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
      (    )  นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 
      ( / )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

- มีความรู้ ทักษะพื นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
- การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
- การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. หลักการและเหตุผล 
โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต วิธีการที่เด็ก ๆ สื่อสารกับเพ่ือน ๆ การรับรู้ และ แบ่งปัน

ข้อมูลข่าวสาร และการด้าเนินชีวิต แตกต่างจากในยุคของพ่อแม่หรือครูเป็นอย่างมาก ไม่ เฉพาะเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ น แต่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจ้ากัด หน้าที่ของผู้ใหญ่คือการเตรียมเด็กเหล่านี ให้
พร้อมส้าหรับงานและอาชีพใหม่ ๆ ที่จะเกิดในอนาคตและอาจไม่มีอยู่ในปัจจุบัน เด็ก ๆ จึงต้องได้รับการฝึกฝน
ทักษะที่จ้าเป็น เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน และการ คิดค้านวณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา 
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความเข้า ใจความต่างวัฒนธรรม ความร่วมมือการท างานเป็นทีม ภาวะผู้น้า 
การสื่อสาร สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้อาชีพเป็นต้น เพ่ือ
เตรียมพร้อมส้าหรับการเป็นพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป (วิจารณ์ พานิช ,2555; Taylor &Fratto, 
2012) การเรียนการสอนในยุคใหม่นี จึงต้องเปลี่ยนแปลงไป ห้องเรียนธรรมดาถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องเรียนที่มี
สภาพแวดล้อมเอื อต่อการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจ้ากัด วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมทักษะ
จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มากขึ น ซึ่งการสอนแบบเดิมไม่สามารถท้าให้เด็ก ๆ เกิด ทักษะเหล่านี วิธีการเรียนการ
สอนที่ถูกพูดถึงบ่อยครั งและมีการน้าไปทดลองใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ การเรียนแบบโครงงานหรือ
การเรียนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  



โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) ตระหนักและให้ความส้าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน จึงได้
จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานขึ น เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และใช้องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากในห้องเรียนมาต่อยอด เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์กับนักเรียน 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน้าความรู้ที่มีอยู่ มาปรับใช้ในกระบวนการท้างาน 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ 

เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การเลือกตั งสภานักเรียน 
ขั นตอนการด้าเนินงาน 
1.1 ประชุมชี แจงท้าความเข้าใจในการ
ด้าเนินงาน 
1.2 วางแผนการด้าเนินงาน 
1.3 ด้าเนินงานตามแผน 
1.4 สรุปผลการด้าเนินงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
การพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป 
 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 

กนกวรรณ โกมล 
 
 
 
 
 
 

 
5. งบประมาณ 

รายการกิจกรรม จ านวนเงินที่ตั้งไว้ เงินที่ใช ้ ผลการเบิกจ่าย 
กิจกรรมการประกวดโครงงาน 4,000 11,975 มากกว่างบประมาณท่ีก้าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่

 

เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 
สภาพความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) 
ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ 

√  ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

√  ร้อยละ 80 

 
 
7. ปัญหาอุปสรรค 
 - 
8. แนวทางการพัฒนาข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

 
                                                         ลงชื่อ............................................... 
                                                                       (นางสาวกนกวรรณ โกมล ) 

                                         ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

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

 

                                                         ลงชื่อ............................................... 
                                                                        (นางสาวจารุชา สมศรี) 

                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน 



 
 

ภาคผนวก 
หลักฐานเอกสารประกอบการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

           กิจกรรม 

           บันทึกข้อความขออนุมัติ/โครงการ/กิจกรรม 

           ค้าสั่งแต่งตังคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการด้าเนินงาน 

           สรุปคะแนนกิจกรรมการประกวดโครงงาน 

           แบบประเมินความคิดเห็น/แบบประเมินความพึงพอใจ 

           ภาพประกอบการด้าเนินงานตาม กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ   กิจกรรมการประกวดโครงงาน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางสาวกนกวรรณ โกมล 
ระยะเวลาด าเนินการ            ปีการศึกษา  2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
สนองกุลยุทธ์ของโรงเรียน    กลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม  

 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
*********************************************************************************************************************** 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนคลองห้า ได้จัดท้าโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมการประกวดโครงงานขึ น 
ซึ่งการเรียนรูในหองเรียนตามกลุมสาระตางๆของหลักสูตรสถานศึกษา จะบรรลุตามมาตรฐานตัวชี วัดและ
สมรรถนะหลักในระดับประถมศึกษานั น นักเรียนจะตองสามารถน้าความรูที่ไดเรียนรูจากหองเรียนมาสูการ
ปฏิบัติจริงในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู จากทุกกลุมสาระฯ มาสรางชิ นงาน
เพ่ือเพ่ิมมูลคาและใชประโยชนไดอยางคุมคา การท้าโครงงานในครั งนี  ท้าใหไดพัฒนาทักษะในการคิดสืบคน  
ความรูใหมจากแหลงความรู และเกิดความคิดสรางสรรคที่หลากหลาย ตามความสนใจของกลุมผูด้าเนินการ
ตามโครงการ มีโอกาสพัฒนาทักษะและรูปแบบใหกาวหนาขึ นตามล้าดับ โดยมีครูคอยใหค้าแนะน้าและชวย
เหลือเมื่อเกิดปญหาในขณะปฏิบัติงาน ท้าใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข ตลอดจนสามารถปรับพฤติกรรม 
ของนักเรียนใหเปนที่ยอมรับ 
  
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
2.3  เพื่อให้นักเรียนสามารถน้าความรู้ที่มีอยู่ มาปรับใช้ในกระบวนการท้างาน 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 

เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 
กิจกรรม/ขั นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลา 

การด้าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการประกวดโครงงาน 
ขั นตอนการด้าเนินงาน 
1.1 ประชุมชี แจงท้าความเข้าใจในการด้าเนินงาน 
1.2 วางแผนการด้าเนินงาน 
1.3 ด้าเนินงานตามแผน 
1.4 สรุปผลการด้าเนินงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป 
 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 

กนกวรรณ โกมล 
 
 
 
 
 
 

 
5.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน 
          ปีการศึกษา  2562  สถานที่โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) 
6.งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ  จ้านวน  4,000  บาท  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมการประกวดโครงงาน 
ค่าใช้จ่าย 
             ค่าถ่ายเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 

 
 

4,000 

รวม 4,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
                     1.1 งบประมาณมีจ้านวนจ้ากัด  
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                2.1 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 



 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
8.1 ผลผลิต 
      นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และเกิดองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 
8.2 ผลลัพธ์ 
      นักเรียนเรียนรู้สามารถน้าความรู้ที่มีอยู่ มาปรับใช้ในกระบวนการท้างาน 

 
100 % 

 
100 % 

 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความรู้จากประสบการณ์จริงมากยิ่งขึ น           
2. ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมี

การคิดแบบองค์รวมได้  
3. ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ ก้าหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการในความคิดได้เป็นอย่างดี 
5. ผู้เรียนสามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ 
6. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ 
7. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดได้อย่างเต็มตาม

ศักยภาพ 
 

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (  นางสาวกนกวรรณ โกมล ) 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       ( นางชไมพร  ฉายเหมือนวงษ์ ) 
     
     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (  นางสาวจารุชา  สมศรี  ) 
                                   ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า  
 

 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

 
 

ส่วนราชการ        โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ)  
ที่   พิเศษ/2562     วันที่  16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง   ขออนุญาตจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน     
เรียน   ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
         เนื่องจากโรงเรียนคลองห้าได้ก้าหนดให้มีการจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน ประจ้าปีการศึกษา 2562  
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ  โกมล รับผิดชอบกิจกรรมประกวดโครงงาน มีความประสงค์จะจัดในวันพุธที่ 
18 มีนาคม พ.ศ.2563 ตั งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ โรงเรียนคลองห้า อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
รายละเอียดกิจกรรมดังแนบ 
 จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน ประจ้าปีการศึกษา 2562 ตามวันเวลาดังกล่าว และขอ
อนุมัติเบิกเงินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมดังนี  

1. ค่าอาหารว่าง 
- ครู ผู้อ้านวยการ และกรรมการ (จ้านวน 29 คน X 1 มื อ X 25 บาท)  จ้านวน 725 บาท 

- นักเรียน (จ้านวน 150 คน X 1 มื อ X 25 บาท)    จ้านวน 3,750 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน (จ้านวน 150 คน X 1 มื อ X 50 บาท)  จ้านวน 7,500 บาท 
             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,975 บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

                                   (นางสาวกนกวรรณ  โกมล ) 

           ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ความเห็นผู้บริหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         

                                                              ลงชื่อ…………………………………….. 
            (นางสาวจารุชา  สมศร)ี 

                                                                      ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า 
                                                                   วันที ่16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 



 
 
 

 

      ค าสั่งโรงเรียนคลองห้า 
     ที่ ๑๖ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
......................................................................................... 

 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน  ประจ้าปี ๒๕๖๒  ในวันพุธที่  ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั งคณะท้างาน  ดังต่อไปนี  
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าและปรึกษาในการจัด
กิจกรรมประกอบไปด้วย 
 ๑.๑ นางสาวจารุชา  สมศรี    ประธาน  
 ๑.๒ นางสาวมณีพร  บุญสุข    รองประธาน  
 ๑.๓ นางสาวกิติยา  มารศรี    กรรมการ 
 ๑.๔ นายกรินทร  เกิดผล    กรรมการ 
 ๑.๕ นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง   กรรมการ 
 ๑.๖ นางสาวกนกวรรณ โกมล    กรรมการ/เลขานุการ 
 
      ๒. คณะกรรมการจัดอาคารสถานที่ มีหน้าที่เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็น
ระเบียบ ระบบเครื่องเสียง และอ่ืนๆตามความเหมาะสม ประกอบไปด้วย 
 ๒.๑ นายกรินทร  เกิดผล    ประธาน   
 ๒.๒ นางสาวมณีพร  บุญสุข    กรรมการ   
 ๒.๓ นางสาวกิติยา  มารศรี    กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวจันทิมา  นาคะ    กรรมการ 
 ๒.๕ นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง   กรรมการ 
 ๒.๖ นางสาวปาริชาต ิ ประเดิมวงศ์   กรรมการ 
 ๒.๗ นางสาวอรอนงค์ อ้วนวงษ์    กรรมการ 
 ๒.๘ นายบัญชา  ผ่ายภูเขียว   กรรมการ 
 ๒.๙ นางสาวสุพรรษา เนาวะราช   กรรมการ 
 ๒.๑o นางสาวกนกวรรณ โกมล    กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวนริศรา ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวกรรณิการ์ นิราศภัย   กรรมการ 



 ๒.๑๓ นางสาวทิพย์จันทร์ ทิพวัน    กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางสาวแจ่มใส พรหมแท่น   กรรมการ 
 ๒.๑๕ นางสาวกชมน  ผลสินธุ ์    กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางสาวจิราวรรณ แก้วกลาง   กรรมการ 
 ๒.๑๗ นายมงคล  ปิ่นงาม    กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางสาวกนกวรรณ ใจสวย    กรรมการ 
 ๒.๑๙ นายสุจินดา  ช่างหลอม   กรรมการ 
 ๒.๒o นางสาวพัชยา  เสียงเพราะ   กรรมการ 
 ๒.๒๑ นางสาวจันทร์มณี อุทิศผล    กรรมการ 
 ๒.๒๒ นายสุรวุฒ ิ  ภิรมย์ราช   กรรมการและเลขานุการ 
  
          ๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่อ านวยการจัดกิจกรรมเพื่อให้งานเป็นไปตามล าดับขั้นตอน
ประกอบด้วย 
   ๓.๑ นางสาวกิติยา  มารศรี    ประธาน   
 ๓.๒ นางสาวปาริชาต ิ ประเดิมวงษ์   กรรมการ 
         
       ๔. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ต้อนรับและอ านวยความสะดวก
ให้กับคณะกรรมการประกอบไปด้วย 
 ๔.๑ นางสาวแจ่มใส  พรหมแท่น   ประธาน   
 ๔.๒ นางสาวจิราวรรณ แก้วกาง    กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวทิพย์จันทร์ ทิพวัน    กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวกนกวรรณ โกมล    กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมทุกกิจกรรม  ประกอบด้วย 
       ๕.๑ นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง   ประธาน 
       ๕.๒ นายสุรวุฒ ิ  ภิรมย์ราช   กรรมการ 
       ๕.๓ นางสาวกชมน  ผลสินธุ ์    กรรมการและเลขานุการ 
    
   ๖. คณะกรรมการประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผล/รายงานผลการจัดกิจกรรม 
       ๖.๑ นางสาวกนกวรรณ โกมล    ประธาน 
       ๖.๒ นายบัญชา  ผ่ายภูเขียว   กรรมการและเลขานุการ   
    



 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและด้าเนินงานให้เสร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ก่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและสถานศึกษา 
  
 สั่ง ณ วันที่  ๑๑  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
  
 
       (ลงชื่อ) 
                     (นางสาวจารุชา     สมศรี) 
             ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 

 
  



 

สรุปคะแนนประกวดโครงงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บ ารุง) 

ที ่ ชื่อโครงงาน ผู้จัดท้า คะแนน หมายเหตุ 
1 ใบไม้แปลงร่าง ครูอรอนงค์ 43.33 ล้าดับที่ 2 
2 กล้วย ครูกนกวรรณ ใจสวย 43 ล้าดับที่ 3 
3 ผักบุ้ง ครูแจ่มใส 38 ชมเชย 
4 Ice cream ครูสุจินดา 45.33 ล้าดับที่ 1  
5 กระเป๋าจากถุงขนม ครูกรรณิการ์ 42.33 ล้าดับที่ 2 
6 ดอกไม้จากถุงนม ครูปาริชาติ 38.33 ชมเชย 
7 กระปุกออมสินจากลัง ครูจันทร์มณี 40 ชมเชย 
8 สมุดเล่มเล็กอาเซียน ครูสุพรรษา 40.33 ล้าดับที่ 3 
9 เกมพิชิตปทุมธานี ครูกิติยา 44 ล้าดับที่ 1 
10 กระปุกออมสินจากกระดาษ ครูนริศรา 40.33 ล้าดับที่ 3 
11 ประโยชน์จากยางเก่า ครูกชมน 37.67 ชมเชย 
12 การทอเสื่อกก ครูพัชยา 46.33 ล้าดับที่ 1 
13 ทรายสวยในแก้วใส ครูจันทิมา 44.3 ล้าดับที่ 2 
14 สบู่กระดาษจากสมุนไพร ครูกนกวรรณ โกมล 43 ล้าดับที่ 3 
15 หนังสือเล่มเล็ก ครูมณีพร 41.3 ชมเชย 
16 เหรียญโปรยทาน ครูทิพย์จันทร์ 40 ชมเชย 
17  ยางยืดยืดชีวิต ครูสุรวุฒิ 38.66 ชมเชย 
18 บิงโกตัวประกอบ ครูบัญชา 38 ชมเชย 
19 แหนมเห็ด ครูอารมณ์ 37.33 ชมเชย 
20 Excel ในชีวิตประจ้าวัน ครูศุภชัย 37.33 ชมเชย 
21 ตาราง 9 ช่อง ครูมงคล 36.66 ชมเชย 
22 การปลูกผักสวนครัว ครูกรินทร 36.33 ชมเชย 

 
 

             (นางสาวกนกวรรณ  โกมล ) 
                 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 



แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
กิจกรรมการประกวดโครงงาน  ปีการศึกษา  2562   

 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)   
*************************************** 

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย     ลงในช่องที่เหมาะสมตามความเป็นจริง  เพ่ือเป็นเป็นแนวทางในการ 
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
  

ข้อ
ที ่

ประเด็นพิจารณา 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม      
2. กิจกรรมนี ช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการ

คิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน 
 

    

3. นักเรียนสามารถน้ากิจกรรมนี ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้      
4. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของนักเรียน      
5. นักเรียนเห็นถึงความส้าคัญของกิจกรรม      
6 ความพร้อมของการจัดกิจกรรม      
7 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
8 กิจกรรมในโครงการสามารถด้าเนินงานได้ตามระยะเวลาที่ก้าหนด      
9 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
10 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในภาพรวม      

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

กิจกรรมการประกวดโครงงาน  ปีการศึกษา  2562   
 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)   

*************************************** 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย     ลงในช่องที่เหมาะสมตามความเป็นจริง  เพ่ือเป็นเป็นแนวทางในการ 
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
  

ข้อ
ที ่

ประเด็นพิจารณา 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 53 44 3 - - 
2. กิจกรรมนี ช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการ

คิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน 
85 15 - - - 

3. นักเรียนสามารถน้ากิจกรรมนี ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 92 8 - - - 
4. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของนักเรียน 87 5 8 - - 
5. นักเรียนเห็นถึงความส้าคัญของกิจกรรม 79 13 8 - - 
6 ความพร้อมของการจัดกิจกรรม 89 11 - - - 
7 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 90 5 5 - - 
8 กิจกรรมในโครงการสามารถด้าเนินงานได้ตามระยะเวลาที่ก้าหนด 98 2 - - - 
9 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 86 7 7 - - 
10 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในภาพรวม 88 10 2 - - 

รวมคะแนน 847 120 33 - - 
คะแนนเฉลี่ย 84.7 12 3.3 - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดโครงงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดโครงงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 
 
 

  



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดโครงงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 
  



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดโครงงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 
  



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดโครงงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 
  



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดโครงงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 


