ตัวอย่ างรายงานโครงการ

รายงานโครงการ
กิจกรรมวันภาษาไทย
ภาคเรี ยน ที่ 1 ปี การศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทย

โรงเรี ยนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิง่ ประชานุสรณ์)
สานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา เขต 10
จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการ / งาน/กิจกรรม วันภาษาไทย
แผนงบประมาณ
เร่ งรัดการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
ผลผลิตที่ 2
ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ, ผูจ้ บการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิง่ ประชานุสรณ์)
ผู้รับผิดชอบ
นางสุวรา เจียมสกุล
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน – กรกฎาคม 2558
_______________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่ดารงความเป็ นเอกราชมาช้านาน รวมถึ งมีภาษาทั้ง
ภาษาพูด และภาษาเขี ย นเป็ นของตนเอง ภาษาไทยจึ ง เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องชาติ และบ่ ง บอกถึ ง
วัฒนธรรมของชาติไทย ดังที่สอดแทรกอยูใ่ นคาประพันธ์ บทละครหรื อวรรณคดีต่างๆ นอกจากนี้
ภาษายังเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสาร ที่ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความเข้าใจในการเรี ยน ซึ่ งจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิได้ประสบความสาเร็ จ โดยการฟั ง การอ่าน การเขียน และการพูด
การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองทั้ง จากการฟั ง หรื อ การอ่ า น และการถ่ า ยทอดโดยการเขี ย นและการพู ด
นอกจากจะเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาเล่าเรี ยนแล้ว ยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถปรับตนเองให้มีชีวิตอยู่
ในโรงเรี ยน ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
ดัง นั้น เพื่อ ให้ผูเ้ รี ย นตระหนัก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของภาษาไทย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ภาษาไทยจึงเห็นควรจัดให้มีกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพือ่ ปลูกฝังให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาภาษาไทยให้คงอยูต่ ่อไป
2.2. นักเรี ยนสามารถใช้ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
2.3. นักเรี ยนมีโอกาสแสดงออกทางด้านภาษา เช่น การอ่านและเขียนคาประพันธ์
การแสดงบทละคร เป็ นต้น
3. เป้ าหมาย
3.1 ผลผลิต
1) เชิงปริมาณ
1.1 นักเรี ยนร้อยละ 90 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันภาษาไทย

1.2 นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาไทย
2) เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและความเป็ นมาของวันภาษาไทย
แห่งชาติ
2.2 นักเรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย
3.2 ผลลัพธ์
นักเรี ยนมีความสามารถและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น
4. กิจกรรมที่สาคัญและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
เป้ าหมาย
1 การเขียนและอ่านคาประพันธ์ นักเรี ยนทุกคน
2 วันภาษาไทยแห่งชาติ

นักเรี ยนทุกคน

งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ
500
มิ.ย. 58
นางสุวรา
เจียมสกุล
1,000 ก.ค. 58

5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ
ดังนี้
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 จัดสื่อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล
1,000
500
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

1,000
1,500

500

6. การประเมินผล
ตัวบ่ งชี้สภาพความสาเร็จ
1. เชิงผลผลิต
- ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมวันภาษาไทย
2. เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยมาก
ขึ้น

วิธีการวัด
และประเมินผล
- การใช้แบบสอบถาม

-การสังเกตและการ
ทดสอบ

เครื่องมือทีใ่ ช้ วัด
และประเมินผล
- แบบสอบถาม

- แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
นักเรี ยนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง หวงแหนและรู ้รักษ์ภาษาไทยมากขึ้น
ผูเ้ สนอโครงการ /กิจกรรม
(นางสุวรา เจียมสกุล)
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ/กิจกรรม
(นางจตุพร อาจเอื้อม)
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนฯ

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ/กิจกรรม
(นางสาววรรณา ปุจฉาการ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดบางกะพ้อม
(คงลาภยิง่ ประชานุสรณ์)

ผลสรุ ปการประเมินกิจกรรมวันภาษาไทย

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2558 ภาคเรี ยนที่ 1
ชื่อโครงการ กิจกรรมวันภาษาไทย
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2 ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทยฯ
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 3 ผู้เรี ยนมีทักษะในการแสวงหความรู้ด้วยตนเอง รั กเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่ อเนื่อง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1. ชื่องาน / โครงการ กิจกรรมวันภาษาไทย
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 3 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2558
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน / โครงการ
1. วัตถุประสงค์งาน / โครงการ
1.1 เพื่อปลูกฝั งให้ นักเรี ยนเห็นคุณค่ าและช่ วยกันรั กษาภาษาไทยให้ คงอยู่ต่อไป
1.2 นักเรี ยนสามารถใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารได้ อย่างถูกต้ อง
1.3 นักเรี ยนมีโอกาสแสดงออกทางด้ านภาษา เช่ น การอ่ านและเขียนคาประพันธ์
การแสดงบทละคร เป็ นต้ น
2. การดาเนินงาน (/ ) ดาเนินงานสาเร็จแล้ว ( ) ยังไม่ได้ดาเนินการ
3. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ วันที่ 27-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
4. เป้ าหมาย (ระบุกิจกรรม/คุณลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น ระบุจานวนหรื อหน่วย)
4.1 เป้ าหมายระบุในงาน / โครงการ
1) นักเรี ยนร้ อยละ 90 ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมวันภาษาไทย
2) นักเรี ยนอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีความสามารถในการฟั ง พูด อ่ านและ
เขียนภาษาไทย
3) นักเรี ยนมีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและความเป็ นมาของวัน
ภาษาไทยแห่ งชาติ
4) นักเรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย
1.2 ปฏิบตั ิได้จริ ง
1) นักเรี ยนร้ อยละ 85.00 เข้ าร่ วมกิจกรรมวันภาษาไทย

2) นักเรี ยนร้ อยละ 75 มีความสามารถในการฟั ง พูด อ่ านและเขียนภาษาไทย
3)

นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและความเป็ นมาของวัน

ภาษาไทยแห่ งชาติ
4) นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย
5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน งาน/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 1,500 บาท จ่ายจริ ง 1,450 บาท
ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของโครงการ / งาน
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยูใ่ นระดับ ต่ากว่า 60%
2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยูใ่ นระดับ 60 - 69%
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยูใ่ นระดับ 70 – 79 %
4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยูใ่ นระดับ 80 % ขึ้นไป
กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย / ตามรายการที่เห็นว่าเป็ นจริ งหรื อเหมาะสม

รายการประเมิน

คะแนน
1

2

1. ผลการดาเนินงาน / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็จของงาน / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด

3

4

/
/

3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด

/

4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด

/

5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด

/

6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการอยูใ่ นระดับใด

/

7. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด

/

8. งาน / โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด

/

ผลรวม

2

ค่าเฉลี่ย ( ผลรวมหารด้วย 8)

3.13

15

8

คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป แสดงว่า การดาเนินงาน / โครงการอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.5 – 3.4 ขึ้นไป แสดงว่า การดาเนินงาน / โครงการอยูใ่ นระดับดี
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5 – 2.4 ขึ้นไป แสดงว่า การดาเนินงาน / โครงการอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป แสดงว่า การดาเนินงาน / โครงการอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
สรุ ปผลการประเมินภาพรวมของงาน / โครงการ ( ) ดีมาก ( / ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ข้อเสนอสาหรับการดาเนินการโครงการในปี งบประมาณต่อไป ( / ) ควรดาเนินการต่อ
( ) ควรดาเนินการต่อแต่ตอ้ งปรับปรุ ง
( ) ยกเลิกการดาเนินงานในปี ต่อไป
ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปัญหา อุปสรรค

สภาพปัญหา อุปสรรค

แนวทางแก้ ไข / ข้ อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

-

-

2. ด้านงบประมาณ / ค่าใช้จ่าย

-

-

3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์
4. การประสานงานและการบริ การ

สิ่งของบางอย่างเก่าหมดอายุ
-

ร.ร.ควรดาเนินการซื้อใหม่
-

ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
( นางสุวรา เจียมสกุล )
ลงชื่อ………………………………………
( นางจตุพร อาจเอื้อม )
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย

ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่ วมกิจกรรมวันภาษาไทย ประจาปี 2558
(n= 27 )
ข้อ

รายการ
น้อย

1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับความพึงพอใจ (%)
ปานกลาง มาก

ผลงานนักเรี ยน……………………………………
การแสดงของนักเรี ยน…………………………….
บรรยากาศขณะร่ วมกิจกรรม………………………
สาระความรู ้ที่ได้รับ.............................……………
การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงออก.................
การให้ขวัญและกาลังใจ เช่น ของรางวัล การชมเชย..
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม……………………….
การบริ การต่างๆ เช่น เครื่ องเสี ยง…………………..

11.11
11.11
3.70
7.41
11.11
11.11
7.41

14.82
11.11
22.22
29.63
25.92
37.04
37.04
25.92

74.07
77.78
77.78
66.67
66.67
51.85
51.85
66.67

ร้อยละเฉลี่ย

7.87

25.46

66.67

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่ วมกิจกรรมวันภาษาไทย ประจาปี 2558
(n = 27 )
ข้อ

รายการ
น้อย

1
2
3
4
5
6
7
8

ผลงานนักเรี ยน……………………………………
การแสดงของนักเรี ยน…………………………….
บรรยากาศขณะร่ วมกิจกรรม………………………
สาระความรู ้ที่ได้รับ.............................……………
การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงออก.................
การให้ขวัญและกาลังใจ เช่น ของรางวัล การชมเชย.
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม……………………….
การบริ การต่างๆ เช่น เครื่ องเสี ยง…………………..
คะแนนเฉลี่ย

3
3
1
2
3
3
2
2.12

คะแนนความพึงพอใจ
ปานกลาง มาก
8
6
12
16
14
20
20
14
13.75

60
63
63
54
54
42
42
54
54

จากตาราง 1 และตาราง 2 จะเห็นได้วา่ นักเรี ยนมีความพึงพอใจบรรยากาศขณะร่ วมกิจกรรม
และการแสดงของนักเรี ยนเป็ นลาดับแรก (77.78 %, 63 คะแนน) รองลงมาได้แก่ผลงานนักเรี ยน (
74.07%, 60 คะแนน) สาระความรู ้ที่ได้รับ การแสดงออกของนักเรี ยน การเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้
แสดงออก และการบริ การต่างๆ เช่น เครื่ องเสี ยง (66.67%, 54 คะแนน ) ตามลาดับ ทั้งนี้ นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมวันภาษาไทยในภาพรวมที่คะแนนเฉลี่ย 54 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 66.67

ภาพถ่ายกิจกรรมวันภาษาไทย

ภาคผนวก

- แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่ วมกิจกรรมวันภาษาไทย
- คาสัง่ โรงเรี ยนวัดบางกะพ้อมฯ ที่ 53/2558

แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่ วมกิจกรรมวันภาษาไทย ประจาปี 2558
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความรู ้สึกที่แท้จริ งในการเข้าร่ วมกิจกรรมฯ
(

= พอใจน้อย,

= พอใจปานกลาง,

=

พอใจมาก )
ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ

ผลงานนักเรี ยน……………………………………
การแสดงของนักเรี ยน…………………………….
บรรยากาศขณะร่ วมกิจกรรม………………………
สาระความรู ้ที่ได้รับ.............................……………
การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงออก.................
การให้ขวัญและกาลังใจ เช่น ของรางวัล การชมเชย..
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม……………………….
การบริ การต่างๆ เช่น เครื่ องเสี ยง…………………..

ความพึงพอใจ

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

…………
…………
…………
…………
…………
………..
………...
…………

…………
…………
…………
…………
…………..
……………
…………….
……………..

ข้อคิดเห็นอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

คาสัง่ โรงเรี ยนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิง่ ประชานุสรณ์)
ที่ ๕๓ / ๒๕๕๘
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และภาษาไทย ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
ด้วยกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยโรงเรี ยนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิง่ ประชานุสรณ์) จัดกิจกรรม
วันสุนทรภู่และภาษาไทย ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ บริ เวณใต้อาคารสมุทรสารโสภณ เพือ่ ให้นกั เรี ยนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนควรรักษาไว้ เพือ่ ให้การจัด
กิจกรรมเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอแต่งตั้งครู ปฏิบตั ิหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นางสาววรรณา
ปุจฉาการ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางจตุพร
อาจเอื้อม
กรรมการ
๑.๓ นางเรี ยม
ช่วงแย้ม
กรรมการ
๑.๔ นายวัฒณา
ตระกูลศักดิ์
กรรมการ
๑.๕ นางสาวอรวรรณ
สุขไพบูลย์
กรรมการ
๑.๖ นางสุวรา
เจียมสกุล
กรรมการและ
เลขานุการ
๑.๗ นางสายชล
มาลากรอง
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่ วางแผนดาเนินงานและการจัดกิจกรรมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินการ
๒.๑ ฝ่ ายสถานที่
๒.๑.๑ นายวัฒณา
ตระกูลศักดิ์
หัวหน้า
๒.๒.๒ นายอภิชาติ
กึมรัมย์
ผูช้ ่วย
๒.๒.๓ นายกิติศกั ดิ์
สิมะกุล
ผูช้ ่วย
มีหน้ าที่ เขียนป้ าย จัดเตรี ยมสถานที่ และเครื่ องเสียง
๒.๒. ฝ่ ายพิธีกร

๒.๒.๑ นางสาวธนาภรณ์ หงษ์ยนต์
หัวหน้า
๒.๒.๒ นางสาวศิลาพร
หงษ์ยนต์
ผูช้ ่วย
๒.๒.๓. นางสาววราภรณ์ หงษ์ยนต์
ผูช้ ่วย
มีหน้ าที่ ดาเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็ นไปตามขั้นตอนและกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
๒.๓ ฝ่ ายจัดเตรียมรางวัล
๒.๓.๑ นางสุ วรา
เจียมสกุล
หัวหน้า
๒.๓.๒ นางสายชล
มาลากรอง
ผูช้ ่วย
๒.๓.๓ นางพิมสิริ
ประสงค์สุข
ผูช้ ่วย
มีหน้ าที่ จัดเตรี ยมรางวัลสาหรับการดาเนินการจัดกิจกรรม
๒.๔ ฝ่ ายบันทึกภาพ
นายวัฒณา
ตระกูลศักดิ์
มีหน้ าที่ บันทึกภาพการทากิจกรรมต่างๆ
๒.๕ ฝ่ ายกิจกรรมนักเรียน
๒.๕.๑ ประกวดวาดภาพ
๒.๕.๑.๑ นายอภิชาติ
กึมรัมย์
หัวหน้า
๒.๕.๑.๒ นางปราณี
พันธ์ประสิทธิเวช
ผูช้ ่วย
มีหน้ าที่ ตัดสินภาพในการประกวดที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญและคุณค่าของภาษาไทย
๒.๕.๒ ประกวดแต่ งกลอนสุภาพ
๒.๕.๒.๑ นางสุ วรา
เจียมสกุล
หัวหน้า
๒.๕.๒.๒ นางสายชล
มาลากรอง
ผูช้ ่วย
มีหน้ าที่ ตัดสินการประกวดแต่งกลอนที่มีเนื้อหาถึงความสาคัญและคุณค่าของภาษาไทย
๒.๖ ฝ่ ายประเมินผลการจัดกิจกรรม
นางสาวกนกรัตน์
ศรี วจิ ิตร์
มีหน้ าที่ ประเมินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
๒.๗ ฝ่ ายดูแลนักเรียน
๒.๗.๑ นายกิติศกั ดิ์
สิมะกุล
หัวหน้า
๒.๗.๒ นายวัฒณา
ตระกูลศักดิ์
ผูช้ ่วย
๒.๗.๓ นางสาวอรวรรณ
สุขไพบูลย์
ผูช้ ่วย
มีหน้ าที่ ดูแลนักเรี ยนในระหว่างการทากิจกรรมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย

ทั้งนี้ต้งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
สัง่ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาววรรณา ปุจฉาการ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิง่ ประชานุสรณ์

