
กลุ$มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี  จำนวน 3 โครงการ 

************************************************************************************************************************ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการส$งเสริมศักยภาพและความเปIนเลิศทางวิทยาศาสตร5 

ลักษณะโครงการ  โครงการต*อเนื่อง                           โครงการใหม* 

ผู/รับผิดชอบโครงการ นายภคพงษ7  พงษ7ทองหล*อ 

ความสอดคล/อง               ยุทธศาสตร7ที่ 1 การพัฒนาผูDเรียนใหDมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                       กลยุทธ7ที ่1. ส*งเสริมศักยภาพและความเปPนเลิศทางวิชาการ 

                        สพฐ.   มาตรฐานที่ 1. ดDานคุณภาพผูDเรียน  

 1.1.1 มีความสามารถในการอ*าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห7 คิดอย*างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกDปYญหา 

 1.1.3 มีความสามารถในการสรDางนวัตกรรม 

 สมศ. ดDานที่ 1 ดDานคุณภาพศิษย7  ตัวบ*งชี้ที่ 2 ผูDเรียนมีความสามารถในการคิด 

 มาตรฐานสากล ขDอที่ 3 ล้ำหนDาทางความคิด ตัวบ*งชี้ที่ 3.1  

***************************************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห*งชาติ พ.ศ.  2542  มาตรา การจัดการศึกษาตDองยึดหลักว*า  ผูDเรียนทุกคนมีความรูD

ความสามารถเรียนรูD  และพัฒนาตนเองไดD  และถือว*าผูDเรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตDองส*งเสริมใหDผูDเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ  ทางกลุ*มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร7  โรงเรียนทับปุดวิทยา  เห็นความสำคัญของการส*งเสริม

ใหDนักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร7  กลDาแสดงออก  และพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถไดDพัฒนาตนเองโดยการส*งนักเรียนเขDาร*วม

การแข*งขัน  ตามหน*วยงานต*าง ๆ  

 

2. วัตถุประสงค5 

2.1  เพื่อส*งเสริมใหDนักเรียนที่มีความรูDความสามารถทางวิทยาศาสตร7ไดDแสดงออก 

2.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนในดDานหาความรูDใหม*และการใชDเทคโนโลยีต*างๆ มาใชDในการใน 

     การแข*งขัน 

2.3 นักเรียนใหDนักเรียนไดDเรียนรูDและรับประสบการณ7ตรงจากการแข*งขัน 

3. เปRาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

3.1.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และนำไปปฏิบัติในการอยู*

ร*วมกันในสังคมอย*างมีความสุข  

 3.2 เชิงปริมาณ 

3.2.1 นักเรียนเขDาร*วมกิจกรรมของโครงการไดDรับประสบการณ7 รDอยละ 100 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 4.1 งานศิลปหัตถกรรม จ.พังงา 
 4.2 งานสัปดาห7วิทยาศาสตร7 จ.สุราษฎร7ธานี 
 4.3 งานสัปดาห7วิทยาศาสตร7  จ. สงขลา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม  2563  - กันยายน 2564  

√  



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปY พ.ศ.
2563 

ปY พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

. 

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ประชุม  วางแผน  กำหนดกิจกรรม  สถานที่ที่
จะเขDาร*วมการแข*งขัน 
 

       
 

    

 
 
 

 
นายภคพงษ7 พงษ7ทอง
หล*อ และคณะครูกลุ*ม

สาระการเรียนรูD
วิทยาศาสตร7 

2. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเขDาร*วมกิจกรรมการ
แข*งขัน 

            

3. ประสานงานหน*วยงานที่เกี่ยวขDอง             
 

4. เขDารวมการแข*งขันตามสถานที่ต*าง ๆ 
 4.1 งานศิลปหัตถกรรม จ.พังงา 
 4.2 งานสัปดาห7วิทยาศาสตร7                
จ.สุราษฎร7ธานี 
 4.3 งานสัปดาห7วิทยาศาสตร7   จ. สงขลา 

            

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปIนต/องใช/ 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชDงบประมาณทั้งสิ้น  37,640  บาท   (สามหมื่นหกพันเกDารDอยหกสิบบาทถDวน) 

ประกอบดDวย  

  1. ค*าวัสดุอุปกรณ7   14,000   บาท 

  2. ค*าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน  10,860   บาท 

  3. ค*าที่พัก     5,600  บาท 

  4. ค*าเช*าเหมารถตูD   7,000  บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ*ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวบ*งชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชDในการวัดแลประเมินผล 

1.เพื่อส*งเสริมใหDนักเรียนที่มีความรูDความสามารถ

ทางวิทยาศาสตร7ไดDแสดงออก 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนในดDานหาความรูD

ใหม*และการใชDเทคโนโลยีต*าง ๆ มาใชDในการในการ

แข*งขัน 

3. นักเรียนใหDนักเรียนไดDเรียนรูDและรับประสบการณ7

ตรงจากการแข*งขัน 

 

 

1.  สังเกตการณ7มีส*วนร*วม 

2.  ตรวจสอบผลงาน 

 

 

ผลการแข*งขัน 

 

 



 

ลงชื่อ ................................................. ผูDเสนอโครงการ 

         (นายภคพงษ7  พงษ7ทองหล*อ)                          

                   ตำแหน*ง คร ู

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูDพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน*ง  หัวหนDากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูDเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน*ง รองผูDอำนวยการกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูDอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน7  สันติพิทักษ7) 

 ตำแหน*ง  ผูDอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนวิทยาศาสตร7 

ลักษณะโครงการ  √   โครงการต*อเนื่อ      โครงการใหม* 

ผู/รับผิดชอบโครงการ นางสาวเยาวลักษณ7  วาหะรักษ7 

ความสอดคล/อง             ยุทธศาสตร7ที่ 2   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูDสู*มาตรฐานสากล 

                                    กลยุทธ7ท ี่ 7. ส*งเสริมการผลิตและการใชDสื่อจัดกระบวนการเรียนรูD 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนDนผูDเรียนเปPนสำคัญ 

 สมศ. ตัวบ*งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย7สรDางสรรค7หDองเรียน/แหล*งเรียนรDูคุณภาพ  

 มาตรฐานสากล ขDอท ี 1 เปPนเลิศทางวิชาการ 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนรูDเปPนกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรไปสู*การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผูDเรียนใหDมีคุณสมบัติตามเปmาหมายของ

หลักสูตร ครูผูDสอนตDองจัดกระบวนการเรียนรูD รวมทั้งปลูกฝYง เสริมสรDางคุณลักษณะอันพึงประสงค7 พัฒนาทักษะต*างๆอันเปPนสมรรถนะ

สำคัญใหDผูDเรียนบรรลุตามเปmาหมาย ผูDสอนตDองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหDเขDาใจถึงมาตรฐานการเรียนรูD ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของ

ผูDเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค7และสาระการเรียนรูDที่เหมาะสมกับผูDเรียน แลDวจึงออกแบบการจัดการเรียนรูDโดยเลือกวิธีสอนและ

เทคนิคการสอน สื่อ/แหล*งเรียนรูD การวัดและประเมินผล เพื่อใหDผูDเรียนไดDพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุเปmาหมายที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการไดDกำหนด 

 กลุ*มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร7 ไดDตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนDนนักเรียนเปPนสำคัญ 

นักเรียนไดDมีส*วนร*วมแสดงออกและปฏิบัติจริง สามารถบูรณาการนำไปใชDในชีวิตประจำวันไดD ตามความคาดหวังของหลักสูตร จึง

จำเปPนอย*างยิ่งที่ครูจะตDองเตรียมพรDอมในการพัฒนารูปแบบ เนื้อหา วิธีการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยใชDเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนใหDต*อเนื่องเหมาะสม อันจะเปPนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหDเกิดขึ้นกับผูDเรียนไดDอย*างชัดเจน จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ขึ้นดDวยเหตุผลดังกล*าว 

2. วัตถุประสงค5 

2.1 เพื่อใหDครูผลิตและพัฒนาการใชDสื่อนวัตกรรมใหDสอดคลDองกับการจัดการเรียนรูD 

 2.2 เพื่อใหDครูมีวัสดุอุปกรณ7ในการจัดการเรียนการสอนครบถDวน  

 2.3 เพื่อใหDมีบรรยากาศในหDองเรียนสอดคลDองกับการเรียนรูDในกลุ*มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร7 

 2.4 เพื่อใหDนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปpการศึกษาที่ผ*านมา 

3. เปRาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

       3.1.1 ครูในกลุ*มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร7ไดDพัฒนาการเรียนการสอนอย*างต*อเนื่องและเกิดผลต*อผูDเรียนอย*างชัดเจน 

อยู*ในเกณฑ7ดี 

 3.2 เชิงปริมาณ 

       3.2.1 รDอยละ 100 ของครูในกลุ*มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร7มีคุณสมบัติตามเกณฑ7มาตรฐานการประกันคุณภาพ 

         3.2.2  รDอยละ 100 ของครูในกลุ*มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร7มีแผนการจัดการเรียนรูDที่ใชDสื่อเทคโนโลยีอย*าง

หลากหลาย 

         3.2.3 รDอยละ 100 ของครูในกลุ*มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร7จัดทำและใชDสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีไดDอย*าง

หลากหลาย 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปดุวิทยา 



5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ ปY พ.ศ. 2563 ปY พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค .

 

ก .
พ

. 

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

.  

พ
. ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 

1) ประชุมจัดเตรียมวางแผนการดำเนินการเขียน

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ*มสาระการ

เรียนรูDวิทยาศาสตร7 ในปpงบประมาณ 2563  

2) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในดDาน
ต*างๆ 

               
 

2. ขั้นดำเนินการ (DO) 

1) ดำเนินปรับปรุงและซ*อมแซมอุปกรณ7ไฟฟmา

และอุปกรณ7 ICT 

2) ดำเนินการจัดซื่อสื่อและวัสดุปกรณ7การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร7 

            

3. ดำเนินกิจกรรมการสอนกลุ*มสาระการเรียนรูD
วิทยาศาสตร7 

            

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปIนต/องใช/  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชDงบประมาณทั้งสิ้น  21,085  บาท ( สองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบหDาบาท ) 
  1.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู/วิทยาศาสตร5 จำนวน 21,085  บาท 
   1.1  ค*าโปรเจคเตอร7  15,000 บาท 
   1.2  ค*าอุปกรณ7วิทยาศาสตร7    5,485 บาท 
   1.3  หมืกพิมพ7      600 บาท   
หมายเหต ุ ถัวจ*ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1 รDอยละ 100 ของครูในกลุ*มสาระการเรียนรูD

วิทยาศาสตร7มีคุณสมบัติตามเกณฑ7มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพ 

2 รDอยละ 100 ของครูในกลุ*มสาระการเรียนรูD

วิทยาศาสตร7มีแผนการจัดการเรียนรูDที่ใชDสื่อ

เทคโนโลยีอย*างหลากหลาย 

3. รDอยละ 100 ของครูในกลุ*มสาระการเรียนรูD

วิทยาศาสตร7จัดทำและใชDสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีไดDอย*างหลากหลาย 

1. ตรวจแผนการจัดการเรียนรูD 

2. ประเมิน/ตรวจสอบผลงาน 

1. แบบประเมินแผนการสอน 

2. แบบนิเทศการสอน 



 

ลงชื่อ ................................................. ผูDเสนอโครงการ 

      (นางสาวเยาวลักษณ7  วาหะรักษ7 ) 

                   ตำแหน*งครู 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูDพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน*ง  หัวหนDากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูDเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน*ง รองผูDอำนวยการกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูDอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน7  สันติพิทักษ7) 

 ตำแหน*ง  ผูDอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

  



 

3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการวันวิทยาศาสตร7ส*งเสริมทักษะการเรียนรูDสู*ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงการ  √     โครงการต*อเนื่อง       โครงการใหม* 

ผู/รับผิดชอบโครงการ นางสาวเยาวลักษณ7  วาหะรักษ7 

ความสอดคล/อง   ยุทธศาสตร7ที่ 1   การพัฒนาผูDเรียนใหDมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

            กลยุทธ7ท ี่ ขDอที่ 4. ส*งเสริมและพัฒนานักเรียนใหDมีทักษะการเรียนรูDสู*ศตวรรษที่ 21 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนDนผูDเรียนเปPนสำคัญ 

 สมศ. ดDานที่ 1 ดDานคุณภาพศิษย7  ตัวบ*งชี้ที่ 2 ผูDเรียนมีความสามารถในการคิด 

 มาตรฐานสากล ขDอที่ 3 ล้ำหนDาทางความคิด  

**************************************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

ปรากฏการณ7ทางธรรมชาติทุกอย*างที่เกิดขึ้นในโลก ลDวนสามารถอธิบายไดDดDวยหลักการทางวิทยาศาสตร7ทั้งสิ้น การจัดใหDมี

กิจกรรมการเรียนรูDทางวิทยาศาสตร7ในโรงเรียนถือเปPนการส*งเสริมใหDนักเรียนเปPนผูDมีเหตุผล มีความเขDาใจในธรรมชาติ อีกทั้งยังเกิด

ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร7 เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปpเปPนวันวิทยาศาสตร7แห*งชาติ ทางกลุ*มสาระการเรียนรูD

วิทยาศาสตร7ตระหนักว*าถDามีการจัดนิทรรศการและเขDาร*วมกิจกรรมดังกล*าว ซึ่งจะทำใหDนักเรียนไดDรับประสบการณ7ที่มีคุณค*า 

ก*อใหDเกิดความคิดสรDางสรรค7 กระตุDนความอยากรูDอยากเห็นทางวิทยาศาสตร7มากขึ้น โดยใชDกระบวนการทางวิทยาศาสตร7และสามารถ

นำไปประยุกต7ใชDในชีวิตประจำวันไดDต*อไป 

2. วัตถุประสงค5 

 2.1 เพื่อใหDนักเรียนเรียนรูDร*วมกันเปPนกลุ*ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูDระหว*างกัน 

 2.2. เพื่อใหDนักเรียนใชDเทคโนโลยีในการเรียนรูDและนำเสนอผลงาน 

 2.3 เพื่อใหDนักเรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแกDปYญหาดDวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

 2.4 เพื่อใหDนักเรียนมีความคิดริเริ่มและสรDางสรรค7ผลงานดDวยความภาคภูมิใจ 

3. เปRาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

      3.1.1 นักเรียนที่รูDจักเรียนรูDดDวยตนเองและสามารถเรียนรูDร*วมกับผูDอื่นไดDอย*างมีความสุขในระดับดี 

      3.1.2 นักเรียนที่นำเสนอผลงานโดยใชDเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับด ี

      3.1.3 นักเรียนที่สามารถคาดการณ7 กำหนดเปmาหมาย และแนวทางการตัดสินใจไดDในระดับดี 

      3.1.4 นักเรียนที่มคีวามคิดริเริมสรDางสรรค7และมีจินตนาการในระดับดี 

 3.2 เชิงปริมาณ 

      3.2.1 รDอยละ 80 ของนักเรียนที่รูDจักเรียนรูDดDวยตนเองและสามารถเรียนรูDร*วมกับผูDอื่นไดDอย*างมีความสุข 

      3.2.2 รDอยละ 80 ของนักเรียนที่นำเสนอผลงานโดยใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      3.2.3 รDอยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถคาดการณ7 กำหนดเปmาหมายและแนวทางการตัดสินใจ 

      3.2.4 รDอยละ 80 ของนักเรียนที่มีความคิดริเริ่มสรDางสรรค7และมีจินตนาการ 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564 

 

 
  



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 
ปY พ.ศ. 2563 ปY พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค .

 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

. 

ม.ิ
ย .

 

ก.
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ขั้นเตรียมงาน 

1) ประชุมจัดเตรียมวางแผนการดำเนินการเขียน

โครงการ 

2) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในดDาน
ต*างๆ 

                
 

 
 

นายชูเกียรติ  
ใจแกDว 

 
 
 

2. ขั้นดำเนินการ 

2) ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร7 

            

3. ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

            

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปIนต/องใช/  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชDงบประมาณทั้งสิ้น  12,920  บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันเกDารDอยยี่สิบบาทถDวน ) 
  1.  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร5 จำนวน 12,920  บาท 
   1.1  วัสดุอุปกรณ7และของรางวัล   12,920  บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ*ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) รDอยละ 80 ของนักเรียนที่รูDจักเรียนรูDดDวยตนเองและ

สามารถเรียนรูDร*วมกับผูDอื่นไดDอย*างมีความสุข 

2)  รDอยละ 80 ของนักเรียนที่นำเสนอผลงานโดย

ใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3)  รDอยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถคาดการณ7 

กำหนดเปmาหมายและแนวทางการตัดสินใจ 

4) รDอยละ 80 ของนักเรียนที่มีความคิดริเริ่ม

สรDางสรรค7และมีจินตนาการ 

 

1. ประเมินความพึงพอใจต*อการจัด

กิจกรรม 

1. แบบประเมินความพึงพอใจต*อ

การจัดกิจกรรม 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูDเสนอโครงการ 

           (นายชูเกียรติ  ใจแกDว ) 

                ตำแหน*งครู 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูDพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน*ง  หัวหนDากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูDเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน*ง รองผูDอำนวยการกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูDอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน7  สันติพิทักษ7) 

 ตำแหน*ง  ผูDอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 



 


