
 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวาสนา เอี่ยมราคิน 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 1. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

ร้อยละ 
ท่ีได้รับจัดสรร ท่ีใช้จริง 

1 
 
2 

 

กิจกรรม มีสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการ
ทดลอง 
กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2,000 0 0 

รวม 2,000 0 0 

  2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ท่ี รายการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ท่ีก าหนดไว้ ท่ีด าเนินการ ตรง/ไม่ตรง 

1 
 
2 
 
 

กิจกรรม มีสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติการการทดลอง 
กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันที่ 1 ต.ค.2562  
ถึง 30 ก.ย. 2563 
วันที่ 1 ต.ค. 2562  
ถึง 31 ส.ค. 2563 

วันที่ 1 ต.ค. 2562  
ถึง 30 ก.ย. 2563 
วันที่ 1 ต.ค. 2562   
ถึง 31 ส.ค. 2563 

ตรง 

3. วิธีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 
3.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน    
 1. แบบบันทึก 

2. แบบประเมินโครงการ 
3. แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

3.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ........(ค่าจ านวน  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย).........ค่าร้อยละ.............. 
3.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
1. ปริมาณสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการ
ทดลอง 
2.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 

1.มีปริมาณสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการ
ทดลองเพียงพอ 
2. นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ร้อยละ 98.97   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

   /     บรรลุตามตัวชี้วัด  

          ไม่บรรลุตัวชี้วัด  เพราะ ............................................................................................................................ 
แนวทางแก้ไข.................................................................................................................. ..................................... 
 



 

การประเมินผลงานของโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 %     
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 51 – 65 %  
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 66 – 80 %      
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 81 - 90 %  
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90%  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านทรัพยากรท่ีใช้       

1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ  /     

1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง  /    

1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน / โครงการ /     

1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน / โครงการ /     

1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน / โครงการ  /     

2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      

2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ /     

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน /     

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      

3.1 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ /     

3.2 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้ /     

3.3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้ /     

รวม    เฉล่ีย  4.9 45 4    

 

 



 

 

                 ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

                            ( /  )  ควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก เป็นการพัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ 
                                    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                            (    )  ควรด าเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง…………………………………………………………….. 

                            (    )  ยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไปเนื่องจาก......................................................... 
                            (    ) อ่ืน ๆ…………………………… 
 

                      (ลงชื่อ)               ผู้ประเมินโครงการ 
                                 ( นางวาสนา  เอ่ียมราคิน ) 

 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมุ่งยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 

      (ลงชื่อ)  
                                                                          ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ:     พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงาน/งาน      บริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางวาสนา  เอ่ียมราคิน 

ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
    มาตรฐานท่ี  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 ตุลาคม 2562 -  30 กันยายน 2563 
________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ตามนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
ได้เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีระบบ เน้นการปฏิบัติ  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างองค์ความรู้ อันเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้                
การฝึกทักษะกระบวนการ และผลงานการมีส่วนร่วมตามสภาพจริงและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ ดังนั้นทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงเห็น
ความจ าเป็นตามนโยบาย 
 

2. วัตถุประสงค์  
1. มีสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการทดลองที่มีคุณภาพ 
2. ท าให้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาและมีคุณภาพมากขึ้น  
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
5. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
3. เป้าหมาย  

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 มีชุดสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการทดลอง   
3.1.2  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
3.2.1 มีชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการทดลอง ครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
3.4.2   นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  90% 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ปริมาณสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการการทดลอง 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 



 
 
5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดซ้ือสื่อ ชุด
อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติการการทดลอง   
2. จัดกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
3. พัฒนาการสอน
คอมพิวเตอร์ 
   
 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 

2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 

3. เสนอโครงการ 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซ้ือ 

2. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 

3. จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
4. พัฒนาวิชาคอมพิวเตอร์ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  

2. น าเสนอกิจกรรม 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 

2. รายงานผล 

กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2562               

ถึงสิงหาคม 
2563 

 
 
 
 
 
 

กันยายน  
2563 

 

 

 

 

 

 

1,000 
    1,000 

- นางวาสนา   
เอ่ียมราคิน 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 2,000  

 
6. สถานท่ีด าเนินการ    โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.ปริมาณสื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการ

ปฏิบัติการการทดลอง 

 

2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วม

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 

1. แบบบันทึก 
2. สรุปผลโครงการ 
 
1.แบบส ารวจ  ใบงานเข้าร่วม
กิจกรรมฯ 
2. สรุปผลโครงการ 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
1. แบบประเมินการเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

2. แบบประเมินผลงาน 

  

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
8.1 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพดีขึ้น 
8.2 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

8.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อ ชุดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการ
การทดลองวิทยาศาสตร์ 

- - 1000 - 1,000 

2 สื่ออุปกรณ์การสอนคอมพิวเตอร์ - - 1000 - 1,000 

 รวม - - 2,000 - 2,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

           ลงชื่อ             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางวาสนา เอ่ียมราคิน) 
                                                                                                      

                              ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 



 

รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฉายวีดิทัศน์เก่ียวกับประวัติวันวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 



 

รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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