
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  

 

                         

   
                                   

                        โครงการ  ส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   
อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  



 
 

บันทกึข้อความ 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ที ่............/2563 วันที่  16  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2563 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ข้าพเจ้า นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์   ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการ ส่งเสริมความสามารถนักเรยีนสู่ความเป็นเลิศ   ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 เพ่ือ

ดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง

เต็มตามศักยภาพตามความสามารถของตนเองสู่ความเป็นเลิศ  2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรยีนให้สูงขึน้โดยมีระยะเวลา   การดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2562   ถึง วันที่ 30  กันยายน 2563 

บัดนี้ โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ตามแบบรายงานการดำเนินงาน
โครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
                    ลงชื่อ 

       (นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์) 
                  ผู้รายงาน 

ความคิดเหน็ผู้อำนวยการ 
.................................................................................................................................................................... ................ 

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

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

                                                                                        ลงชื่อ        
              (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 



 

 
คำนำ 

 
 รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีศักยภาพ การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผล 
การดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติก ารประจำปีของโรงเรียน 
วัดเขาวิเศษ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่น 
ต่อชุมชนต่อไป 
 
 

               กลุ่มงานวิชาการ 
                                       16 ตุลาคม 2563 



สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม       1 

คำนำ   2 

สารบัญ   3 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ   4 

ภาคผนวก   8 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน  

- เอกสารอ่ืน ๆ   

       -   เกียรตบิัตร ครู 

       -   เกียรติบัตรนักเรียน 

       -   ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนปีการศึกษา 2562 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2563 
 

1. ชื่อโครงการ                       ส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

2. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์                                   

3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่   1  

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     ชื่อผู้รับผิดชอบ 

 
 
1.นางเยาวเรศ     จันทร์ทิพย์ 
2.นางสาววารุณี    เกาะสมัน 

   กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้    กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
   กลุ่มบริหาร      กลุม่งานบริหารงานวิชาการ 

5. วัตถุประสงค์ 

 

 

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมพัฒนาตนเองตามศักยภาพความสามารถของตนเองสู่ความเป็นเลิศ                                                                                                                                

5.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

6.  เป้าหมาย 

      6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษจำนวน 575 คน   
      6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ที่มีผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้สูงขึ้น 

7.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

     7.1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามความสามรถของตนเอง 
     7.2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
8.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ประกอบด้วยกิจกรรมตามโครงการ จำนวน  2 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการ
ดำเนินงานดังนี้ 

            กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน  

ระดับโรงเรียน 
    ไม่มีการดำเนินงาน 
สาเหตุ 
การระบาคของโควิด -19 - กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน  

ระดับเครือข่าย 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่ 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ระดับชาติ  การเข้าแข่งขันงานศิลปะ

หตักรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  วันที่  6 - 8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี
การศึกษา 2562 โดยนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรงั  เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6   กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คือ เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนีและ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง 
ป.1 - ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ดนตรี (ดนตรีไทย ) เด็กหญิงญาณิศา  ทรายทอง   ผลการ
แข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลเข้ารว่มทั้งสองรายการ 

            กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ 

- กิจกรรมตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวท. กิจกรรมที่มี
ลักษณะของกิจกรรม คือ การส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีม่ีความสนใจเข้าร่วมสอบแข่งขัน
ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ของสสวท. ประจำปีการศึกษา 
2562 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที ่9  พฤศจิกายน 2562 ณ สนานสอบโรงเรียนห้อยยอดกลึง  โรงเรียนได้
จัดส่งนักเรียนทีม่ีความสนใจเข้าสอบจำนวน  24   คน ปรากฎผลดังนี้นักเรียนที่มีผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์สามารถเข้าสอบคัดเลือกรอบท่ีสองของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
จำนวน 2 คน คือเด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี และเด็กหญิงพิชญาภา  ไชยบุตร   

- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ  กิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การส่งนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีม่ีความสนใจเข้าร่วมสอบการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 17 ประจำปี
การศึกษา 2562 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที ่7  ธันวาคม 2562 ณ สนานสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนได้จัดส่งนักเรียนทีม่ีความสนใจเข้าสอบจำนวน  4   คน เด็ก
หญิงณฐัชยา  รุ่งโรจน์อสนี   เด็กหญิงพิชญาภา ไชยบุตร  เด็กหญิง พิชญ์สินี  หีบเพชร  
เด็กหญิงปัทมาพร คดรัตน์ ปรากฏผลนักเรียนไม่ได้รับรางวัล  

 



 

- กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลโครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ  ประจำปี 2563 (รอบแรก ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ) ลักษณะของกิจกรรม คือ การส่งนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 - 6 สมัครเข้าร่วมสอบการแขง่ขันโดยโรงเรียนส่งนักเรียน
เขา้สมัครเข้าร่วมแข่งขนัครั้งนี้จำนวน 36 คน รายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 2  คน รายวิชา
วิทยาศาสตร์จำนวน 34  คน  โดยจัดขึน้เมื่อวันที่ 12  มกราคม  พ.ศ.  2563 ณ  สนานสอบ
โรงเรียนห้วยยอดกลึง  นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ รายวิชาวิทยาศาสตร์  ไดร้บัรางวัลเหรียญทอง 
3  คน เหรียญเงิน 6 คน และเหรียญทองแดง 8  คน  รายวิชาคณิตศาสตร์ไดร้ับรางวัลเหรียญทอง 
1  คน เหรียญทองแดง 1 คน และได้เข้ารว่มแข่งขันรอบที่สอง ระดับประเทศจำนวน 10 คน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 9 คน รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 คน ซ่ึงทำการสอบแข่งขันในวันที่ 1 มีนาคม 
2563 จังหวัด สงขลา นักเรียนไม่ได้รับรางวัลในการเข้าสอบแข่งขันครั้งนี้ 

   
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
      -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
                -  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                -  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
                
10.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1. รอ้ยละของนักเรียนที่ได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศตามความสามารถของตนเอง 

ร้อยละ  80   รอ้ยละ 100 
  

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ  85   ร้อยละ 100 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  83        100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        10.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ   100 
ระดบัความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย    4.00 

       อยู่ในระดับ   มาก 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถึง   ระดบั    มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50    หมายถึง   ระดับ    มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 –  3.50    หมายถึง   ระดับ   ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 –  2.50    หมายถึง   ระดับ    น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 –  1.50    หมายถึง    ระดับ  น้อยที่สุด 

11.  งบประมาณ 
       11.1 ประเภทงบประมาณ (√ ) เงนิอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายไดส้ถานศึกษา 
(  ) เงินอ่ืนๆ 

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

       11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ 30,000      บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  17,480      บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ           12,520       บาท 
 
12.  สรุปในภาพรวม 
 

จากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ    มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
          1.จุดเด่นของโครงการ 

      ครูและบุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีรับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ  
มาพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ ซ่ึงส่งผลให้นักเรยีนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนเองที่มี
ผลต่อการเรียนของนักเรียนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2.จดุควรพัฒนาของโครงการ 
                        ครูควรศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความสามารถสูงทางวิชาการ และควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้ฝึกคิด ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น  
 
 
 
 



 
 

3.ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
                           โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสอย่างมากให้

นักเรียน เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงตามความสนใจและความถนัดของตนผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูและ
นักเรยีนทำงานและเรียนรู้ได้สะดวกข้ึน เช่น สนับสนุนให้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าที่ดีอยู่เสมอ  และ 

              การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
 
                   ลงชื่อ 

            (นางเยาวเรศ      จนัทร์ทิพย์) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 
1.ภาพกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ของ สสวท.    

     เมื่อวันที ่9  พฤศจิกายน 2562 ณ สนานสอบโรงเรียนห้อยยอดกลึง  โรงเรียนได้จัดส่งนักเรียนทีม่ีความสนใจ
เข้าสอบจำนวน  24   คน  

 

                   
 
          2.ภาพกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขนั 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 6 - 8  มกราคม 2563  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ปีการศึกษา 2562  

              
 
       3.ภาพกิจกรรมตามโครงการพัฒนาความสามารถ ทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2563  

                
 



                    
 
 
                                      
 

 
 

 
 
 
 
 

 
เกียรติบัตรนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ฯ แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

           จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป  

 

 

รวม 

    

    ร้อยละ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

 

 

1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 74 59 72 61 72 71 409 97.38 

คณิตศาสตร์ 73 60 70 62 75 68 408 97.14 

วิทยาศาสตร์ 73 53 60 58 69 71 384 91.43 

สังคมศึกษา 77 60 72 63 75 71 418 99.52 
ประวัติศาสตร์ 77 60 72 63 75 71 418 99.52 

สุขศึกษาและพลศึกษา 79 60 72 63 75 71 420 100.00 

ศิลปะ 75 60 72 63 75 71 416 99.05 

การงานอาชีพฯ 76 57 72 63 75 67 410 97.62 

ภาษาอังกฤษ 76 59 72 63 75 71 416 99.05 

คอมพิวเตอร์ - - - - - - - - 
หน้าที่พลเมือง 77 60 72 63 75 71 418 99.52 

การป้องกันการทุจริต 76 60 72 63 75 71 417 99.29 

ภาษาจีน 79 60 72 62 70 71 414 98.57 

การสร้างสรรค์ศิลป์บนผืนผ้า    63 75 71 209 100.00 

ดนตรี 79 60 72 63 75 71 420 100.00 

 
 
 

 

จำนวนนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 

 

 

 

 

 



 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ                  ชาย             หญิง 
2. สถานะภาพ        ครู         ผู้ปกครอง           นักเรียน            

ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 

        2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน 
ระดับเครือขา่ยวิเศษวิทย์ 

     

2. กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

     

3.กิจกรรมส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมทดสอบความสามารถตาม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท.    

     

4. กิจกรรมส่งนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมสอบแข่งขันโครงการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการนกัเรียนผ่านกระบวนการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 
2563 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  

     

5.กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
ครั้งที่ 69  

     

6. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

     

7. นักเรียน  ครู  และผู้ปกครอง ตระหนักถึงความสำคัญให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพของโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  

     

8. ท่านมีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือกับกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
ความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

     

9. ความเหมาะสมของงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

     

10. ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

     



11.ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ       

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

1.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………..……………………………….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


