
 

 

 

รายงานผลการดำเนนิงานประจำปี ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนพบิลูย์รกัษพ์ิทยา อำเภอพิบลูย์รักษ ์ จงัหวัดอุดรธานี 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๒๐ 



๑. รายงานผลการดำเนนิงานโครงการกลุ่มสาระการเรยีนรู ้๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 

 

   

 

 

โครงการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
นางภารณ ี  หงษช์มุแพ  

งาน/กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 
 

โรงเรยีนพบิลูย์รกัษพ์ิทยา อำเภอพบิลูย์รกัษ ์ จังหวัดอุดรธานี 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๒๐ 



 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
 

๑. ชือ่โครงการ / กิจกรรม  โครงการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

๒. สนองกลยุทธ ์ศึกษาสพฐ.ที่, ๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. สนองกลยุทธส์ถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
๔. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางภารณี    หงษ์ชุมแพ 

๕.  วนั เวลา สถานทีจ่ดัโครงการ  

     ๑. วันสุนทรภู ่ จัดวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  หอประชุมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

๖.  วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 ข้อ ๑  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ 

 ข้อ ๒  เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา 

 ข้อ ๓  เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางภาษาในแนวทางท่ีถูกต้อง 

๗. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

 ข้อ ๑ ................................................................................................................... 

 ข้อ ๒ ................................................................................................................... 

 ข้อ ๓ ................................................................................................................... 

 ข้อ ๔ ................................................................................................................... 

๘.  ผูเ้ข้ารว่มโครงการ  

 วนัสนุทรภู ่

• จำนวนเป้าหมาย             ๕๐๓ คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด    ๕๐๓  คน   
แบ่งเป็น นักเรียน      ๕๐๓ คน 

      ครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    ๔๕ คน 
๙. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ ........๑๗,๐๐๐.......................บาท 

 ใช้ไปจำนวนเงิน  ........ ๑๗,๐๐๐.......................บาท 

 คงเหลือ             ........  ๐..............................บาท 



๑๐.  สรปุผลการดำเนนิงานตามวตัถปุระสงค ์

ข้อ ๑  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ 

ข้อ ๒  เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา 

ข้อ ๓  เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางภาษาในแนวทางท่ีถูกต้อง 

 
 

๑๑.  สรปุผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 

บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑๑.๑ เชิงปริมาณ (ร้อยละ) ๙๐ %    

๑๑.๒ เชิงคุณภาพ (ร้อยละ) ๙๐ %    

 

๑๒.  ผลการประเมนิโครงการ / กจิกรรม วนัสนุทรภู ่

๑๒.๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๑๐๐  คน  เพศหญิง  จำนวน  ๑๐๐ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  ๒๐๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๖ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 

 

 

 

 

ที ่ วตัถปุระสงคข์องโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑ เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษา
ประจำชาติ 

   

๒ เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักภาษา 

   

๓ เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางภาษา
ในแนวทางที่ถูกต้อง 

   



 

๑๒.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ รายการประเมนิ    

x     

 
S.D. 

ระดบัความคดิเห็นและ
ระดบัความพงึพอใจ 

๑ การประชาสัมพันธ์โครงการ ๔.๔๐ ๐.๖๔ มาก 
๒ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๔.๒๖ ๐.๖๓ มาก 
๓ ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ๔.๒๔ ๐.๖๔ มาก 
๔ บุคลากรสนใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๓๔ ๐.๖๖ มาก 
๕ ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ๔.๕๖ ๐.๕๘ มากที่สุด 
๖ นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ๔.๔๒ ๐.๖๗ มาก 
๗ นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ๔.๔๐ ๐.๖๔ มาก 
๘ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ๔.๒๔ ๐.๗๒ มาก 
๙ ความประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ๔.๔๗ ๐.๖๖ มาก 

๑๐ ควรจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีก ๔.๕๕ ๐.๕๙ มากที่สุด 
 รวม ๔.๓๙ ๐.๖๔ มาก 

    

  ๑๒.๓  สรุปขอ้เสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมนิ 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก  
    -   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   

๑.  อยากให้มีการแสดงของนักเรียนแต่ละห้อง    
๒.  อยากให้มีเวลาในการจัดมากกว่านี้    
๓.  อยากให้มีการแสดงหน้าเวทีมากกว่านี้ 

๑๓.  สรปุในภาพรวม 
 ๑๓.๑  จดุเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลให้นักเรียนกล้าแสดงออก                             

 ๑๓.๒  จดุควรพฒันาของโครงการ/กจิกรรม 

 ๑๓.๓   ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กจิกรรม 

 

 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางภารณี    โพธิ์คำ) 



     ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
ภาคผนวกแนบท้าย 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจดัโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 ๒) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 
 ๓) คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนนิงาน 
 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 ๕) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 ๖) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 

หมายเหต ุ   
๑)  กรณีที่มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน ๑ โครงการใหญ่ ขอจัดทำรายงานผลโดย

ระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมวันสนุทรภู ่ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรปุผลการดำเนนิงาน 

โครงการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ 

กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี  
 

 

 

 

 

 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
นายสิรมิาศ  ราชภกัด ี 

และคณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
งาน/กลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี 

 
โรงเรยีนพบิลูย์รกัษพ์ิทยา อำเภอพบิลูย์รกัษ ์ จงัหวัดอุดรธานี 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๒๐ 



 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
 

๑.ชือ่โครงการ / กจิกรรม      โครงการพฒันากจิกรรมการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

     การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

๒.สนองกลยทุธ ์ศึกษาสพฐ.ที่, ๑. พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษา   
                                    มธัยมศกึษาตามหลกัสตูรและสง่เสรมิความสามารถ   
                                    ดา้นเทคโนโลยเีพือ่เปน็เครื่องมอืในการเรยีนรู้ 
                                    สูม่าตรฐานสากล 

     ๒. ปลกูฝังคณุธรรม ความสำนกึในความเปน็ชาตไิทย  
         และวถิชีวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

๓. สนองกลยุทธส์ถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

๔. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นายสิริมาศ  ราชภักดี  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๕.  วนั เวลา สถานทีจ่ดัโครงการ  

      ๕.๑ ปรับ  และทำไร่นาสวนผสมเพื่อการเรียนรู้รายวิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ และนักเรียนฝึกปฏิบัติวิชาเชื่อง

เชื่อมโลหะ 

      ๕.๒ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.๒๐  ณ  โรงเรียน                   

หนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๒ 

      ๕.๓  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ  ณ  โรงเรียนศรีสะเกษ

วิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

๖.  วัตถุประสงค์โครงการ 

 ๖.๑ เพ่ือให้มีวัสดุ/อุปกรณ์  สื่อ/นวัตกรรมเพียงพอกับความต้องการ 

 ๖.๒  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 ๖.๓  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือการดำรงชีวิต 

 ๖.๔  เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหน รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

๗. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

    ๗.๑ มีวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ  

           การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีครบถ้วน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีคุณภาพ  

           และประสิทธิภาพสูงขึ้น   



    ๗.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ  

           เทคโนโลยสีูงขึ้น  

     ๗.๓  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรม 

             การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และเพียงพอ    

        ๗.๔  นักเรียนมีความพร้อม และประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมแข่งขันงาน  

                ศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับเขตพ้ืนที่  และระดับชาติ 

๘.  ผูเ้ข้ารว่มโครงการ  

 การเรยีนการสอนการงานอาชีพ 

• จำนวนเป้าหมาย            ๕๐๔ คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด ๕๐๙  คน   
แบ่งเป็น 

- นักเรียน    ๕๐๔ คน 
- ครู          ๕ คน 

 แขง่ขนังานศลิปหัตถกรรมนกัเรยีน 

• จำนวนเป้าหมาย             ๓๐ คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด      ๓๙  คน   
แบ่งเป็น 

- นักเรียน      ๑๕ คน 
- ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ          ๕ คน 

๙. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ ........   ๖๐,๐๐๐......................บาท 

 ใช้ไปจำนวนเงิน  .......   ๓๘,๙๕๒......................บาท 

 คงเหลือ   .......   ๒๑,๐๔๘......................บาท 

๑๐.  สรปุผลการดำเนนิงานตามวตัถปุระสงค ์

 ๑๐.๑  เพ่ือให้มีวัสดุ/อุปกรณ์  สื่อ/นวัตกรรมเพียงพอกับความต้องการ 

 ๑๐.๒  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 ๑๐.๓  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือการดำรงชีวิต 

 ๑๐.๔  เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหน รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 



ที ่ วตัถปุระสงคข์องโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑ เพ่ือให้มีวัสดุ/อุปกรณ์  สื่อ/นวัตกรรม

เพียงพอกับความต้องการ 

   

๒ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   

๓ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมี

ทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือการ

ดำรงชีวิต 

   

๔ เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวง

แหน รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

สิ่งแวดล้อม 

   

 

๑๑.  สรปุผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๑.๑ เชิงปริมาณ (ร้อยละ) ๙๕ %    

๑๑.๒ เชิงคุณภาพ (ร้อยละ) ๙๕ %    

 

๑๒.  ผลการประเมนิโครงการ / กจิกรรม   

๑๒.๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๘๐  คน  เพศหญิง  จำนวน  ๗๕ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  ๑๕๕ คน   คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๕  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๑๒.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

 

 

 

 



ลำดั
บ 

หัวขอ้การประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 
มาก
ทีส่ดุ 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอ้ย 
๒ 

นอ้ยทีส่ดุ 
๑ 

๑ การเตรียมการดำเนินโครงการมคีวามเหมาะสม ๑๑๐ ๔๕    
๒ วัสดุฝึก  แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  ร่มร่ืน  เพียงพอ  
และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

๑๓๐ ๒๕    

 

ลำดบั หัวขอ้การประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 
มาก
ทีส่ดุ 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอ้ย 
๒ 

นอ้ยทีส่ดุ 
๑ 

๓ ระยะเวลาในการดำเนนิกิจกรรมต่าง ๆ  
ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีความเหมาะสม   

๑๓๐ ๒๕    

๔ ความพร้อมในการจัดกิจกรรมของครูและ
นักเรียน 

๑๔๕ ๑๐    

๕ ลำดับขัน้ตอนในการดำเนินกิจกรรม              
มีความเหมาะสม สง่เสริมการทำงาน  เป็น
ทีม 

๑๒๐ ๓๕    

๖ นักเรียนมีความสนใจ และมีความ
กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และ
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๒๘ ๒๗    

๗ นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้าง สรรค์ 
และงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำสามารถนำไป
ประยุกต์ ใช้ชีวติประจำวันได ้

๑๓๒ ๒๓    

๘ นักเรียนมีความสำเร็จในการเข้าร่วม
แข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ทั้ง
ระดับเขต  และระดับประเทศ 

๑๐๐ ๕๕    

๙ การดำเนินงาน   ๑๔๐ ๑๕    
๑๐ ควรมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ๑๓๕ ๒๐    

 โดยรวม ๑๒๗ ๒๘    



           ๑๒.๓  สรปุขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบประเมนิ 

                  - 
๑๓.  สรปุในภาพรวม 

 ๑๓.๑  จดุเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทั้งทฤษฎี

และทักษะปฏิบัติ  โดยส่งเสริมให้ได้ปฏิบัติงานจริง  และได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ไปร่วมแข่งขันทั้งด้าน

คอมพิวเตอร์ และงานอาชีพ  ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนในระดับเขต  จำนวน  ๖  รายการ  และได้รับ

รางวัลชนะเลิศ  เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ  ๑  รายการ  คือ  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  ม. 

๑-๓  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  และนักเรียนที่เรียนรายวิชาเกษตรทฤษฎีใหม่  ได้ฝึกปฏิบัติปลูกพืชผักสวนครัว  

เช่น  ข้าวโพด  ฟักทอง  ฟักแฟง  แตงโม และพืชดอก คือทานตะวัน และนักเรียนช่างเชื่อมโลหะ ได้ฝึกทำ 

back drop โลหะ เป็นต้น  

 ๑๓.๒  จดุควรพฒันาของโครงการ/กจิกรรม 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์  ให้  นักเรียนได้ฝึกทำชิ้นงานมากขึ้น  

 ๑๓.๓   ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กจิกรรม 

 

     ลงชื่อ.......สิริมาศ  ราชภักดี........ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

              (นายสิริมาศ  ราชภักดี) 

     ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวกแนบท้าย 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจดัโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  

 ๒) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 

 ๓) คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนนิงาน 

 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   

 ๕) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 

 ๖) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 

หมายเหต ุ   
๑)  กรณีที่มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน ๑ โครงการใหญ่ ขอจัดทำรายงานผลโดย

ระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 



ภาพกจิกรรมกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรปุผลการดำเนนิงาน 

โครงการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

นางรุง่นภาลัย  ราชภักดี  
และคณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

งาน/กลุม่สาระการเรียนรูรู้ว้ิทยาศาสตร์ 
 

 
โรงเรยีนพบิลูย์รกัษพ์ิทยา อำเภอพบิลูย์รกัษ ์ จงัหวัดอุดรธานี 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๒๐ 



 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
 

๑.ชือ่โครงการ / กจิกรรม  โครงการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ 

๒.สนองกลยทุธ ์ศึกษาสพฐ.ที่, ๑. พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษา   
                                    มธัยมศกึษาตามหลกัสตูรและสง่เสรมิความสามารถ   
                                    ดา้นเทคโนโลยเีพือ่เปน็เครื่องมอืในการเรยีนรู้ 
                                    สูม่าตรฐานสากล 

       ๒. ปลกูฝังคณุธรรม ความสำนกึในความเป็นชาตไิทย  
           และวถิชีีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

๓. สนองกลยุทธส์ถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
๔. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๕.  วนั เวลา สถานทีจ่ดัโครงการ  
      ๕.๑ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์นักเรียนในระบบ ระดับภูมิภาค ประจำปี  

๒๕๖๒  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาขอนแก่น  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่  ๒๓ – 

๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

      ๕.๒ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดวันที่  ๑๕-๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  

      ๕.๓  นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์  ประจำปี  ๒๕๖๒  ณ  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สามพร้าว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒    

      ๕.๔ นำนักเรียน ม.๒/๑ จำนวน  ๑๐ คน  เข้าร่วมอบรมนักสืบสายน้ำ  ณ  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สามพร้าว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๖๒    

      ๕.๕ นำนักเร ียนเข ้าร ่วมแข่งข ันงานศ ิลปห ัตถกรรมน ักเร ียน ระดับ สพม.๒๐  ณ  โรงเร ียน                   

หนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๒ 

      ๕.๖  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ  ณ  โรงเรียนศรีสะเกษ

วิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

๖.  วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

ข้อ ๑  เพ่ือให้มีวัสดุ/อุปกรณ์  สารเคมี  สื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพียงพอกับความต้องการ 
ข้อ ๒  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการจัดการ  
         เรียนรู้ในศตวรรษ ที่  ๒๑ และตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ข้อ ๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 



๗. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

 ข้อ ๑ มีวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และสื่อเทคโนโลยีใช้อย่างเพียงพอ 

 ข้อ ๒ นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  

 ข้อ ๓ นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 ข้อ ๔ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๘.  ผูเ้ข้ารว่มโครงการ  

 วนัวทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ 

• จำนวนเป้าหมาย           ๕๐๔ คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  ๕๕๑  คน   
แบ่งเป็น 

- นักเรียน    ๕๐๔ คน 
- ครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   ๔๗ คน 

 แขง่ขนังานศลิปหัตถกรรมนกัเรยีน 

• จำนวนเป้าหมาย             ๓๐ คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด      ๓๙  คน   
แบ่งเป็น 

- นักเรียน      ๓๐ คน 
- ครูกลุ่มสาระวิทย์ และนักศึกษาฯ    ๙ คน 

๙. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ ........ ๑๐๕,๐๐๐......................บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  .......   ๗๐,๕๔๕......................บาท 
 คงเหลือ   .......   ๓๔,๔๕๕......................บาท 

 

๑๐.  สรปุผลการดำเนนิงานตามวตัถปุระสงค ์

ข้อ ๑  เพ่ือให้มีวัสดุ/อุปกรณ์  สารเคมี  สื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพียงพอกับความต้องการ 

ข้อ ๒  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการจัดการ  

         เรียนรู้ในศตวรรษ ที่  ๒๑ และตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ข้อ ๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
 



ที ่ วตัถปุระสงคข์องโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑ เพ่ือให้มีวัสดุ/อุปกรณ์  สารเคมี  สื่อฯ    

๒ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ    

๓ เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
ร.๔ 

   

 

๑๑.  สรปุผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑๑.๑ เชิงปริมาณ (ร้อยละ) ๙๕ %    
๑๑.๒ เชิงคุณภาพ (ร้อยละ) ๙๕ %    

๑๒.  ผลการประเมนิโครงการ / กจิกรรม เนือ่งในวนัวทิยาศาสตร์แหง่ชาต ิ

๑๒.๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๕๓  คน  เพศหญิง  จำนวน  ๑๑๗ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  ๑๗๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๕  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๑๒.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

 

ที ่
รายการประเมนิ 

ผลการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
๑ การประชาสัมพนัธ์ และการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ  ๔.๐๖ ๐.๘๒ มาก 
๒ การแสดงอาเซียนร่วมใจ และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ในพิธีเปิด ๓.๙๖ ๐.๙๒ มาก 
๓  การจัดนิทรรศการในวันวทิยาศาสตร์แห่งชาติ  ๔.๐๒ ๐.๘๙ มาก 
๔  การจัดแข่งขันทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ๓.๘๖ ๐.๙๗ มาก 
๕  การจัดประกวดภาพวาดจนิตนาการทางวิทยาศาสตร์  ๔.๐๐ ๐.๙๓ มาก 
๖  การจัดประกวดการแสดงทางวทิยาศาสตร์  ๔.๒๐ ๐.๙๕ มาก 
๗  การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษ วัสดุเหลือใช้ ๔.๐๘ ๑.๐๑ มาก 
๘  การจัดประกวดปา้ยนิเทศสาระทางวิทยาศาสตร์   ๓.๘๙ ๐.๘๘ มาก 
๙  การจัดแข่งขันจรวดขวดน้ำ ๓.๙๒ ๑.๐๐ มาก 

๑๐  การจัดประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์   ๓.๘๑ ๐.๙๓ มาก 
๑๑  การจัดประกวดเดินแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากวสัดุรีไซเคิล ๔.๓๗ ๐.๘๔ มาก 
๑๒  การจัดกิจกรรมวันอาเซียนร่วมกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์ ๓.๙๗ ๐.๘๖ มาก 



ที ่
รายการประเมนิ 

ผลการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
๑๓ นักเรียนและครูมีความกระตือรือร้นและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆ ๓.๘๔ ๐.๙๑ มาก 
๑๔ นักเรียนและครูได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ   ๔.๐๒ ๐.๙๔ มาก 
๑๕ ควรจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตทิุกปี ๔.๓๖ ๐.๙๓ มาก 

 โดยรวม ๔.๐๓ ๐.๙๑ มาก 

           ๑๒.๓  สรปุขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบประเมนิ 

 เพ่ิมกิจกรรมที่จะศึกษามากกว่านี้  ควรมีอาหารให้รับประทาน  ควรติดพัดลมเพ่ิมเพราะอากาศ
ร้อน  จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ให้มากขึ้น  อยากให้มีการแข่งขันเกม ROV   อยากให้มีการประกวดเรือทำจากโฟ
มติดมอเตอร์   เพลงไม่เข้ากับงาน เปิดเพลงเหมือนงานวัด  อยากให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นมีส่วนร่วมใน
การเปิดเพลง   อยากให้มีการแข่งแรปเปอร์ 

๑๓.  สรปุในภาพรวม 
 ๑๓.๑  จดุเดน่ของโครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ไปร่วมแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  และเข้ารับการ

ฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ รวมทัง้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกปี  ส่งผลให้นักเรียนกล้า

แสดงออก รู้จักคิดวิเคราะห์  มีทักษะ  และเกิดความเชี่ยวชาญ  เมื่อไปทำการแข่งขันงานศลิปะหัตกรรมระดับเขต  จึง

ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งขนัระดับชาติถึง  ๓  รายการ จากเข้าร่วมแข่งขัน  ๑๑  รายการ  

 ๑๓.๒  จดุควรพฒันาของโครงการ/กจิกรรม 

 ๑๓.๓   ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาโครงการ/กจิกรรม 

 

 

     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี) 
     ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 

 

 

 



ภาคผนวกแนบท้าย 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจดัโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 ๒) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 
 ๓) คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนนิงาน 
 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 ๕) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 ๖) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 

หมายเหต ุ   
๑)  กรณีที่มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน ๑ โครงการใหญ่ ขอจัดทำรายงานผลโดย

ระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกจิกรรมวันวทิยาศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพกจิกรรมการเขา้รว่มแขง่ขนังานศลิปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาต ิ
 



ภาพการเข้าร่วมอบรม และแขง่ขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ ทีข่อนแกน่ และมรภ.อดุร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรปุผลการดำเนนิงาน 

โครงการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
นางบงัอร  ตนัสุหัช  

หัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 

 

 

โรงเรยีนพบิลูย์รกัษพ์ิทยา อำเภอพบิลูย์รกัษ ์ จงัหวัดอุดรธานี 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๒๐ 



 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
 

ชือ่โครงการ     พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันเกมคณิตศาสตร์                         

กลยทุธท์ี ่๒      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา 

                   ของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น 

                   ระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 

                   การเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนนิการ     ตลอดปีการศึกษา 

วตัถปุระสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางสมองในการคิด การให้เหตุผล การแก้ปัญหาใน 

เชิงคณิตศาสตร์ มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

2. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านการคิด  การให้เหตุผล  มีทักษะทางคณิตศาสตร์และกล้า 
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 

     ๓    นักเรียนสามารถทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 

     ๔.   ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการ    เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน 

     ๕    ผู้เรียนมีทักษะและเจตคติที่ต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

๓. เปา้หมาย 
    เชงิปรมิาณ 

    ๑. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วม 

 กิจกรรมลับสมองประลองยุทธ์คณิตศาสตร์ 
        ๒.  ร้อยละของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียน
พิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำ
โครงงานคณิตศาสตร์ 

         ๓.  ร้อยละของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียน



พิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเกม
คณิตศาสตร์ 

        ๔.  ร้อยละของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จำเป็น
ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ให้ใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

         ๕. ร้อยละของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียน
พิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์ 

         ๖ .ร้อยละของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ โรงเรียน
พิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ O-NET 

    เชงิคณุภาพ 
๑.  นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   

       ๒.  นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สูงขึ้น 

    ๖. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ ....... ๒๐,๐๐๐.......................บาท 

 ใช้ไปจำนวนเงิน  ........ ๔,๐๐๐.......................บาท 

 คงเหลือ            ....... ๑๖,๐๐๐.......................บาท 

เงินงบประมาณจากรายการค่าจัดการเรียนการสอน :  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 
๑๓,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการจ่าย  ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอยีดในการใชง้บประมาณ 
งบประมาณที่ใช ้

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ
กิจกรรมที ่๑ กิจกรรมลับสมองประลองยุทธ์คณิตศาสตร์ 
  ๑.๑ ค่ากระดาษ  ค่าวัสดุรางวัลนักเรียน 

 
- 

 
- 

 
๘,๐๐๐ 

กิจกรรมที ่๒ กิจกรรมการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ 
๒.๑  ค่ากระดาษ  ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที ่๓ กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ - - ๕,๐๐๐ 



๔.๑ วัสดุ-สื่อ - ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมที ่๔ กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
๕.๑ ค่ากระดาษ 

 - - 

กิจกรรมที ่๕ กิจกรรมสอนเสริมทักษะคณิตศาสตร์ O-NET 
๖.๑ ค่ากระดาษ ค่าวัสดุ 

- - - 

รวมงบประมาณ  - ๑๓,๐๐๐ 
๑๓,๐๐๐.-  (หนึง่หมืน่สามพนับาทถว้น) 

 

 

 

๗.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 

ที ่ วตัถปุระสงคข์องโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทาง
สมองในการคิด การให้เหตุผล การ
แก้ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ มีโอกาส
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

   

๒ เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้าน 
การคิด  การให้เหตุผล  มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และกล้าแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 

   

๓ นักเรียนสามารถทำโครงงาน
คณิตศาสตร์ได้ 

   

๔ ผู้เรยีนมีทักษะพื้นฐานในการ    เรยีนรู้การใช้
เทคโนโลยีที่ทันต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน 

   

๕ ผู้เรยีนมีทักษะและเจตคติที่ต่อวิชา
คณิตศาสตร ์

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๘.  สรปุผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ตวัชี้วดัและคา่เปา้หมาย 

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ค่าเป้าหมาย 
เชงิปรมิาณ 

 ๑. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียน
พิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วม
กิจกรรมลับสมองประลองยุทธ์
คณิตศาสตร์ 

 ๒.ร้อยละของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์
พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดทำโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

 ๓.ร้อยละของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์
พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันเกมคณิตศาสตร์ 

 
๑๐๐% 

 
๕๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 



 ๔. ร้อยละของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์
พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม
คลินิกคณิตศาสตร์ 

 ๕.ร้อยละของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓,๖ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์
พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม
สอนเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ O-NET 

 ๖. ร้อยละของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์มี
วัสดุ- สื่อ -ครุภัณฑ์ที่
จำเป็นในการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ ให้ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ค่าเปา้หมาย 
เชงิคณุภาพ 

๑.นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น                                                
๒.นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สูงขึ้น 

 
ระดับดี 
ระดับดี 

 

ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑  ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนพิบูลย์
รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมลับสมอง
ประลองยุทธ์คณิตศาสตร์ 

   

๒ ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนพิบูลย์

   



รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำ
โครงงานคณิตศาสตร์ 

๓ ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนพิบูลย์
รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
เกมคณิตศาสตร์ 

  จากแบบสำรวจความพึงพอใจ
นักเรียนมีความสนใจ มองเห็น
ความสำคัญในการแข่งขัน อยู่ใน
ระดับ มาก 

๔ ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนพิบูลย์
รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์ 

   

๕ ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ โรงเรียนพิบูลย์
รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ O-NET 

  ผลการสอบ ONET คณิตศาสตร์
เพิ่มข้ึนทั้งระดับ ม. ๓ และ ม. ๖ 

๖ ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีวัสดุ- สื่อ -ครุภัณฑ์ที่
จำเป็นในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   

 

ผลที่ไดร้ับ 
๑.   นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านการคิด  การให้เหตุผล  มีทักษะทางคณิตศาสตร์และกล้าแสดงออก 
       ในเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 
๒.   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
๓.    ผู้เรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ฝึกทักษะและแก้ปัญหา 

 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นางบังอร  ตันสุหัช) 
     ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 



ภาคผนวกแนบท้าย 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจดัโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  

 ๒) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 

 ๓) คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนนิงาน 

 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   

 ๕) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 

 ๖) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 

หมายเหต ุ   
1) กรณีที่มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน ๑ โครงการใหญ่ ขอจัดทำรายงานผลโดย

ระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

การแข่งขัน A-Math ระดบั ม.ต้น 



  

การแข่งขัน หมากฮอส ระดับ ม.ต้น 

การแข่งขัน หมากฮอส ระดับ ม.ต้น 



 

 

 

สรปุผลการดำเนนิงาน 
 

เดนิทางไกลเขา้คา่ยพักแรมและทดสอบวิชาพเิศษ 
ลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุน่ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

นางภารณ ี  หงษช์มุแพ  

งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 
 

 

โรงเรยีนพบิลูย์รกัษพ์ิทยา อำเภอพบิลูย์รกัษ ์ จงัหวัดอุดรธานี 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๒๐ 



 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
 

๑.ชือ่โครงการ  เดนิทางไกลเข้าค่ายพักแรมและทดสอบวชิาพเิศษลูกเสอื-เนตรนารสีามญัรุ่นใหญ ่

๒.สนองกลยทุธ ์ศึกษาสพฐ.ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. สนองกลยุทธส์ถานศึกษา การพฒันาคณุภาพการศกึษาและมาตรฐานการศึกษา  หลกัปรชัญา   

      เศรษฐกจิพอเพยีงใหแ้กน่ักเรยีนทุกคน 

๔. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางภารณี    โพธิ์คำ 

๕.  วนั เวลา สถานทีจ่ดัโครงการ  

     ๑. จัดวันที่  ๖ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

๖.  วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 ๑. เพ่ือทดสอบและประเมินผลวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

 ๒. เพื่อเพ่ิมทักษะกระบวนการทางลูกเสือ 

 ๓. เพื่อให้มีความรู้และทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
๗. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 
  ๑ ................................................................................................................... 

  ๒ ................................................................................................................... 

๘.  ผูเ้ข้ารว่มโครงการ  

 วนัสนุทรภู ่

• จำนวนเป้าหมาย      ๓๐๓ คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  ๓๐๓  คน   
แบ่งเป็น 

- นักเรียน    ๓๐๓ คน 
- ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   ๔๘ คน 

๙. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ ........๒๘,๖๗๙.......................บาท 

 ใช้ไปจำนวนเงิน  ........๒๘,๖๗๙.......................บาท 

 คงเหลือ   ..................๐.......................บาท 

 



๑๐.  สรปุผลการดำเนนิงานตามวตัถปุระสงค ์

 ๑ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มีความรู้และทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

 ๒. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มีจิตสาธารณะ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 ๓. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ได้ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและมีความ     

สามัคคีในหมู่คณะได้ 

 ๔. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มีความเข้าใจในทักษะกระบวนการลูกเสือเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

๑๑.  สรปุผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๑.๑ เชิงปริมาณ (ร้อยละ) ๙๐ %    
๑๑.๒ เชิงคุณภาพ (ร้อยละ) ๙๐ %    

 

๑๒.  ผลการประเมนิโครงการ / กจิกรรม วนัสนุทรภู ่

๑๒.๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๕๐  คน  เพศหญิง  จำนวน  ๕๐ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  ๑๐๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๑๒.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

 

 

 

ที ่ วตัถปุระสงคข์องโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑ เพ่ือทดสอบและประเมินผลวิชาพิเศษ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

   

๒ เพ่ือเพ่ิมทักษะกระบวนการทางลูกเสือ    

๓ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะชีวิต สามารถ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

   



ที ่ รายการประเมนิ    

x     

 
S.D. 

ระดบัความคดิเห็นและ
ระดบัความพงึพอใจ 

๑ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๔๐ ๐.๖๔ มาก 
๒ ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ๔.๒๑ ๐.๖๖ มาก 
๓ บริเวณท่ีเข้าค่ายพักแรมมีความเหมาะสม ๔.๒๔ ๐.๖๒ มาก 
๔ ระยะทางในการเดินทางไกล ๓.๙๖ ๐.๔๘ ปานกลาง 
๕ พิธีชุมนุมรอบกองไฟมีความเหมาะสม ๔.๒๔ ๐.๖๒ มาก 
๖ วิชาพิเศษตามฐานต่างๆ จัดได้อย่างเหมาะสม ๔.๕๒ ๐.๕๗ มากที่สุด 
๗ ลูกเสือเนตรนารีมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ๔.๔๐ ๐.๖๔ มาก 
๘ เนื้อหาวิชาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ๔.๒๕ ๐.๖๓ มาก 
๙ กิจกรรมนันทนาการสามารถผ่อนคลายความตึงเครียด

ท่านได้ ๔.๔๗ ๐.๖๖ 
มาก 

๑๐ ควรจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีก ๔.๕๑ ๐.๕๘ มากที่สุด 
 รวม ๔.๓๑ ๐.๖๑ มาก 

    

  ๑๒.๓  สรุปขอ้เสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมนิ 

- อยากให้มีเวลาพักมากกว่านี้ 
    -   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   

๑.  อยากให้จัดเข้าค่าย ม. ๑ - ๓   
๒.  อยากให้มีระยะทางเดินทางไกลใกล้กว่านี้    
๓.  อยากให้จัดเข้าค่ายอยู่นอกสถานที่ 

๑๓.  สรปุในภาพรวม 
 ๑๓.๑  จดุเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน                               

 ๑๓.๒  จดุควรพฒันาของโครงการ/กจิกรรม - 

 ๑๓.๓   ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กจิกรรม 

 

     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางภารณี    โพธิ์คำ) 
     ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 



ภาคผนวกแนบท้าย 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจดัโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  

 ๒) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 

 ๓) คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนนิงาน 

 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   

 ๕) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 

 ๖) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 

หมายเหต ุ   
๑)  กรณีที่มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน ๑ โครงการใหญ่ ขอจัดทำรายงานผลโดย

ระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมเดนิทางไกลเขา้คา่ยพกัแรม 
ลกูเสือ เนตรนารสีามญัรุน่ใหญ ่ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
 

 


