
 
 
 
 

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา 

 
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 

ต าบลนาไหม  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

 
 
 



 สรุปผลโครงการ ปีการศึกษา 2562 

1. ช่ือโครงการ   การประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก    

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา  

3. วัตถุประสงค์ 
1. ให้บุคลากรโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความตระหนัก  ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมใน

การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.  ให้บุคลากรโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 3. ให้บุคลากรโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีเวทีในการน าเสนอผลงาน 
4. เป้าหมาย 

4.1  ด้านปริมาณ 
                 1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

4.2  ด้านคุณภาพ 
                 1.  บุคลากรสามารถน าความรู้มาพัฒนางาน พฒันาตนเองได้ 
                 2.  เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. จัดท ารายละเอียด

โครงการเสนอต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน 

2. วางแผนประชุมคณะ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
4.  ติดตามผลการ

ด าเนินการ 
5.  ประเมินผลโครงการ 

จากการประเมินโครงการ
ท้ังก่อนด าเนินการ   
ระหว่างด าเนินการและ
หลังการด าเนินการ
ปรากฏผลเป็นที่น่าพึง
พอใจ 
 

1. การติดต่อส่ือการ
ระหว่างโรงเรียน  

2. พาหนะการเดินทาง 
   
 
 

1.ควรวิเคราะห์รูปแบบ
กิจกรรมอีกครั้งเพื่อ
ตอบสนองตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 



 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา  2562 

 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย(ตัวบ่งชี้) กิจกรรม(เกณฑ์) ผลการด าเนินงาน ความพึงพอใจ 

การประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
รัชมังคลาภิเษก    
แผนงานบริหารงานบุคคล 
แผนงานวิชาการ 

 

1. ร้อยละ 90 ของครูและ    
บุคลกรทางการศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก มีความรู้ ความ
เข้าใจ  เกิดความตระหนัก  
และปรับเปล่ียนแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ใหม่ โดยจัด
กิจกรรมท่ีท าให้นักเรียนมี
ทักษะตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 90 ของครูและ    
บุคลกรทางการศึกษาใน  
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
รัชมังคลาภิเษกได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์        
การด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และน าเสนอผลงาน
ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ 
 2. การน าเสนอผลงาน 
 

จากการประเมินโครงการท้ังก่อน
ด าเนินการและหลังการด าเนินการ
ปรากฏผลเป็นที่น่าพึงพอใจและ
ต้องปรับปรุงในการสร้างความ
เข้าใจกับผู้ร่วมงานอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ต้องสอดคล้องกับกิจกรรม  

จากผลการประเมินการสอบ
ในกลุ่มเป้าหมายของ
กิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก
เป็นท่ีน่าพึงพอใจของผู้จัด
กิจกรรม 



 
แบบประเมินโครงการ 

ช่ือโครงการ  การประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก    
    
 
 
 

หัวหน้าโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา  

โรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาประเมินโครงการ 
 

ก่อนด าเนินการ     11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 
    เมื่อส้ินสุดโครงการ   15   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

             (ลงช่ือ)................................................................ผู้นิเทศ 
        ( นางสิตาพัชร์  ผิวเงิน) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก



 
 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน ( ) หน้าข้อความท่ีตรวจสอบพร้อมท้ังระบุเหตุผลส้ันๆท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง  
นั้นๆ 

 
 ๑. โครงการนี้มีอยู่ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือไม ่
  () มี 
  (     ) ไม่มี  เนื่องจาก.................. 
 ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เป็นอย่างไร 
  () ชัดเจนและมีเป้าหมายแน่นอน 
  (     ) คงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก...................... 
 ๓. ความเห็นของคณะครูท่ีมีต่อวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นอย่างไร 
  () น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
  (     ) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจาก...................... 
 ๔. แผนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ชัดเจนเพียงใด 
  () ชัดเจน น่าจะด าเนินการได้ 
  (     ) สับสน จุดท่ีสับสน  
 ๕. การประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อช้ีแจงโครงการและก าหนดความรับผิดชอบร่วมกัน 
  () มี 
  (     ) ไม่มี  เนื่องจาก............................. 
 ๖. ผู้รับผิดชอบมีส่วนในการวางแผนด าเนินการหรือไม ่
  () มี 
  (    ) ไม่มี  เนื่องจาก................ 
 ๗. ก าหนดบุคลากรได้เหมาะสมกับงานหรือไม่ 
  ( ) เหมาะสม 
  (     ) ไม่เหมาะสม 
 ๘. มีการก าหนดฝ่ายต่างๆ เพื่อรับผิดชอบงานได้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการนี้หรือไม่ 
  () เหมาะสม 
  (     ) ไม่เหมาะสม เนื่องจาก................... 
 ๙. โครงการนี้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนเพยีงใด 
  (     ) ตรงกับความต้องการมาก 
  () ไม่แน่ใจ เนื่องจาก……… 
 ๑๐. โครงการนี้มีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด 
  () ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนมาก 
  (     ) ไม่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าท่ีควร เนื่องจาก............... 
 ๑๑. โครงการนี้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนหรือไม่ 
  (    ) สอดคล้อง 
  () ไม่สอดคล้อง 
 ๑๒. มีแบบอย่างความส าเร็จของโครงการนี้ในโรงเรียนอื่น ในอ าเภอเดียวกันหรือไม่ 
  (     ) มี  เช่น.................. 
  () ไม่มี 

แบบประเมนิโครงการก่อนการด าเนินงาน 



 
  
 ๑๓. อาคารสถานท่ีเหมาะสมกับการด าเนินการของโครงการหรือไม่ 
  () เหมาะสม 
  (   ) ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก........ 
 ๑๔. โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ตรงตามความต้องการหรือไม่ 
  () เป็นไปตามท่ีระบุไว้ 
  (     ) ได้รับมอบไม่ครบถ้วน ท่ีขาดคือ............ 
 ๑๕. คณะครูในโรงเรียนรับรู้ว่า ต้องด าเนินโครงการนี้ในโรงเรียนเพียงใด 
  () รับรู้ทุกคน 
  (     ) ไม่ทุกคน เนื่องจาก.................... 
 ๑๖. ความรู้สึกของคณะครูต่อโครงการนี้เป็นอย่างไร 
  () เป็นโครงการของโรงเรียนเอง 
  (     ) เป็นโครงการท่ีปฏิบัติให้หน่วยงานอื่น เนื่องจาก........... 
 ๒๗. ความมุ่งมั่นของผู้บริหารท่ีจะให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร 
  () มีความมุ่งมั่นมาก 
  (     ) ไม่แน่ใจ เพราะ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ลงช่ือ)....................................................ผู้ประเมิน 
(นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา) 

   ต าแหน่ง  ครู 



  
 
 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย    ลงใน ( )  หน้าข้อความท่ีตรวจสอบพร้อมท้ังระบุเหตุผลส้ันๆท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง 

นั้นๆ 
 ๑. มีการประชุมของผู้ปฏิบัติงานและบันทึกเพื่อประเมินผลโครงการหรือไม่ 
  () มี 
  (     ) ไม่มี เพราะ............................. 
 ๒. ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการมีความรู้ความเข้าใจงาน เพิ่มขึ้นเพียงใด 
  (   ) มีความรู้ – เข้าใจงานดี   
  () ไม่แน่ใจ เพราะขาดการประชุมหลังเสร็จกิจกรรม 
 ๓. การปฏิบัติงานส าเร็จตามก าหนดเวลาในโครงการหรือไม่ 
  () เป็นไปตามก าหนด 
  (     ) ไม่เป็นไปตามก าหนด เพราะ.............................. 
 ๔. ผลการปฏิบัติงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกข้อหรือไม่ 
  () ครบถ้วนทุกข้อ 
  (    ) ไม่ครบถ้วน  
 ๕. ผลประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
  (     ) ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
  () ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน เพราะ............................. 
 ๖. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการท้ังด้านคุณภาพและปริมาณเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 
  (  ) เป็นท่ีพอใจ 
  (      ) ไม่เป็นท่ีพอใจ  
 ๗. ผู้ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการส่วนมากมีความเห็นอย่างไร 
  () ต้องการให้มีโครงการนี้อีกในปีต่อไป 
  (     ) ไม่ต้องการให้มีโครงการนี้อีก เพราะ................................... 
 ๘.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการอย่างไร 
  () ต้องการให้ด าเนินงานในปีต่อไป 
  (     ) ไม่ต้องการ เพราะ........................ 
 ๙. ผลท่ีได้รับจากโครงการนี้นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  มีหรือไม่ 
  () มี  ผลดีได้แก่  ๑. นักเรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามความถนัดและความสามารถ 
                    ผลเสียได้แก่  ๑........................................ 
  (      ) ไม่มี 
 ๑๐. มีการน าเสนอรายงานการประเมินผลโครงการต่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือต่อผู้บังคับบัญชา หรือไม่ 
  () มี 
  (     ) ไม่มี เพราะ............................ 
 

 
 

  
 

แบบประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

           (ลงช่ือ)....................................................ผู้ประเมิน 
                     (นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา) 
                  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะช านาญการ 
 

    

 



แบบสรุปความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 
  แบบประเมินการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก    
 ณ  โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด ก าหนดให้ค่าคะแนนแต่ละรายการ ประเมินตามระดับความคิดเห็นดังนี้  
  ระดับคะแนน 5         มากท่ีสุด 
  ระดับคะแนน 4         มาก 
  ระดับคะแนน 3         ปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2         น้อย 
  ระดับคะแนน 1         น้อยท่ีสุด 
  ด าเนินการวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน  คือร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ( Mean: x ) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation :S.D. )   น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง และกราฟ 
 ค านวณค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนจากสูตร  

                                          
n

X
X


  

เมื่อ  X   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
  X   แทน ผลรวมของคะแนน 
  n  แทน จ านวนผู้ตอบ 
 
 ค านวณค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน จากสูตร  
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  เมื่อ  S .D แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     2X  แทน ผลรวมของคะแนนท่ียกก าลังสอง 
    2)( X   แทน ผลรวมคะแนนก่อนยกก าลังสอง 
    n แทน จ านวนผู้ตอบ 
 
6.  การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 
      ก าหนดการแปลความหมายของค่าเฉล่ียไว้ดังนี้ 
       ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49    แสดงว่า   เห็นด้วยในระดับท่ีน้อยท่ีสุดหรือการด าเนินงานได้ผลไม่ดีควร 
           ปรับปรุง 
       ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49   แสดงว่า   เห็นด้วยในระดับน้อยหรือการด าเนินงานได้ผลในระดับพอใช้ 
       ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49    แสดงว่า   เห็นด้วยในระดับปานกลางหรือการด าเนินงานได้ผลในระดับ 
     ปานกลาง 
       ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49    แสดงว่า   เห็นด้วยในระดับมากหรือการด าเนินงานได้ผลในระดับดี 
       ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00    แสดงว่า   เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดหรือการด าเนินงานได้ผลในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 



การจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
 ประจ าปีการศึกษา  2562 

 
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก    

ในระหว่างวนัท่ี  11 – 15  กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด และความพร้อมในด้านต่างๆ จากการ
ประเมินความคิดเห็นของคณะครู และนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีผู้ตอบแบบประเมิน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด ได้ผลดังนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ เพศ (อ้างอิง: ภาคผนวก) 

เพศ จ านวน  ร้อยละ  
ชาย 6 33.3 
หญิง 10 66.7 
รวม 16 100.00 

 
จากตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 33.3 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
  
ความพึงพอใจ / ประโยชน์ท่ีได้รับ ระดับความพึงพอใจ / ประโยชน์ท่ีได้รับ (ร้อยละ) 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

น้อยท่ีสุด 
 

1. ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อไปปรับใช้ได้ 

66.7 33.3 - - - 

2. รูปแบบ/หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

100 - - - - 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 100 - - -  

4. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 33.3 33.3 33.3 - - 

5. สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 33.3 33.3 33.3 - - 

6. อาหารและเครื่องด่ืมต่างๆมีความเหมาะสม 33.3 33.3 33.3 - - 

7. ท่ีพักมีความเหมาะสม 100 - - - - 

8. ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 66.7 33.3 - - - 
 
 จากตารางที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ           
รัชมังคลาภิเษก ท้ังส้ิน 16 คน สรุปผลทางสถิติ 3 ล าดับแรกจากค่ามากท่ีสุดคือ 1. รูปแบบ/หัวข้อ ในการจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสม ร้อยละ 100  2.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 100 3. ท่ีพักมีความ
เหมาะสม ร้อยละ 100 ตามล าดับ (อ้างอิง: ภาคผนวก) 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. การติดต่อประสานงานแต่ละโรงเรียนล้าช้า 
2. ควรติดต่อรถให้แน่ชัด และท าสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนออกเดินทาง 

ข้อเสนอแนะ/ 
1. ช้ีแจงก าหนดการและรูปแบบให้ชัดเจน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูส่งประกวดผลงานมากยิ่งขึ้น 

สรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก    
ประจ าปีการศึกษา  2562  ในวันท่ี  11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  
จากการประเมินความ คิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และจะน าข้อเสนอแนะท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอมา
ไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 
                                               ลงช่ือ   
                 (  นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา) 

     ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะช านาญการ 
 
     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



การประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 

ณ โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด  ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


