
 
 
 
 

     รายงานการด าเนินงาน  
 

           งานบริหารวิชาการ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) 
            ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

      โดย 
       นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย 

        ต าแหน่ง คร ู
 

 
  โรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 



บันทึกข้อความ 
 

 
 

ส่วนราชการ    

 

ส่วนราชการ          โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ท่ี                                            วันท่ี   9 เมษายน 2564 

เรื่อง    รายงานผลการด าเนินงาน งานบริหารวิชาการ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2563 จ านวน 1 เล่ม 
 

 ด้วยข้าพเจ้า นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย ต าแหน่ง ครู ได้รับอนุมัติให้ด าเนินงาน ตามงาน งาน
บริหารวิชาการ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) มีลักษณะเป็น  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน
ประจ า  โดยได้จัดกิจกรรมการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 สิ้นสุดเมื่อ วันที่ 9 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 บัดนี้  การด าเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว  ข้าพเจ้าขอสรุปรายงานและประเมินผลการด าเนินงาน งาน
บริหารวิชาการ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) ดังกล่าวตามสิ่งที่แนบมาข้างต้น  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

(ลงช่ือ) ......................................................... 

            (นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย) 

                      ต าแหน่ง  ครู 
 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงานบริหารวิชาการ  ความคิดเห็นหัวหน้าแผนงาน 

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

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

 

(ลงช่ือ) .........................................................  (ลงช่ือ) ......................................................... 

              (นายบัณฑิต บุญเพชร)          (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 

   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงานบรหิารวิชาการ                            หัวหน้าแผนงาน 

 

 

-ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน - ทราบ ขอบคณุ - วางแผนในการจัดพัฒนาหลกัสตูร

เพอืรองรับสถานการณโ์รคระบาดโควดิ 19 ตอ่ไป



 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   ความคิดเห็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 

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

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

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

 

  (ลงช่ือ) .........................................................    (ลงช่ือ) ......................................................... 

               (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค)           (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

      รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMIN
Typewriter
เห็นสมควรตามที่หัวหน้าแผนงานเสนอ ควรปรับปรุง
หลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ และนำไปใช้จริง

BSTMK
Typewriter
ทราบ



ค าน า 

รายงานการด าเนินงาน งานบริหารวิชาการ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) ฉบับนี้  เป็นการรวบรวมผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป    

ผู้จัดท า ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้
การสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมส าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานการด าเนินงาน 
งานบริหารวิชาการ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อย่างเต็มรูปแบบ
ต่อไป 

 
 

         นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย                                                                                                                                                                                                                                                                             
                 ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
                                                                                                                                                          

หน้า  
ค าน า 
สารบัญ 
บทท่ี 1  บทน า                                                                           

ความเป็นมาและความส าคัญ                1 
วัตถุประสงค์                  2 
เครื่องมือที่ใช้ในการสรุป                 2 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ                  2 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                3  
หลักและแนวคิดเกี่ยวกบัการประเมินโครงการ               3 
บทท่ี 3  วิธีการด าเนินงาน                 6 

ข้ันตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)                         6 
ข้ันตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)                6 

 ข้ันตอนการ่วมกันประเมิน (Check)                                                             7 
ข้ันตอนการร่วมปรบัปรุง (Act)                                                              7 

บทท่ี 4  ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล               8 
การจัดกจิกรรมตามงานบรหิารวิชาการ                       10 

บทท่ี 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ              10
 วัตถุประสงค์                  11 
 เป้าหมาย                  11 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู               12 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล                                                                             12 
 สรปุผลการด าเนินการ                     12 
 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ                 12 
บรรณานุกรม                                                                                             12              
ภาคผนวก 
       สรปุแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดงานหลักสูตรสถานศึกษา 
         แบบแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบรหิาร 
 ตารางสรุปการใช้เงินตามงานบรหิารวิชาการ(งานหลักสูตรสถานศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ 2564



1 
 

 

บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดงานวันวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาให้กับสังคมรับทราบ และเป็นการน าเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปี
การศึกษา อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ เป็น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมกัน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพฒันาระบบการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มสีอดคลอ้งกับบรบิทของสถานศึกษาและมีความ

คล่องตัวในการบรหิารจัดการ 
2) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3) เพื่อสง่เสรมิให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาพฒันาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
4) เพื่อใหผู้้เรียนรูจ้ักการแสวงหาความรูจ้ากข้อมลู ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพ 

ส่วนตัว สังคม เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของตนเอง 

5) เพื่อพฒันายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับช้ันเรียนและระดบัชาติ 
6) เพื่อให้นกัเรียนได้พัฒนาศักยภาพตัวเองในระดบัที่สงูข้ึน 

1.3 เป้าหมาย    
เชิงผลผลิต (Output)   

1) ร้อยละ 100 ของผู้สอนมีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและท าวิจัยเพื่อพฒันาการ  
จัดการเรียนรู ้

2) ร้อยละ 100 ของผู้สอนมีการจัดท าข้อมลูสารสนเทศในทุกรายวิชา 
3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการเรียนทีสู่งข้ึน 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ผู้สอนได้มกีารพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลง และจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรู ้
2) ผู้สอนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่พัฒนาผลการเรียนของ

ผู้เรียนใหสู้งข้ึน  
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3) ผู้เรียนได้รับบรกิารทางด้านวิชาการตามความต้องการ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

targetgap)**   
 ผู้สอนมี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่ งผลต่อ นัก เรียน ให้มีสมรรถนะในการสื่ อสาร การ คิด  
การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีครบเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ใน
ศตวรรษที่ 21  รวมถึงการได้รับการบริการในด้านวิชาการที่ตรงความต้องการของผู้รับบริการ  
 ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 นัก เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยผ่านแหล่ งเรียนรู้ที่ ทั นสมั ย  
 และการแนะแนวการเรียนรู้ รวมถึงการบริการในด้านต่างๆ  ที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน
ร ว ม ถึ ง ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ส า ร ะ ส น เท ศ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ น า ม า ป รั บ ป รุ ง ก า ร ท า ง า น  
และการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
1.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ที่มีตอ่งานหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้เอกสารรายงานการด าเนินงาน งานบริหารวิชาการ 
2.  ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการเป็นข้อมลูส าคัญในการวางแผนพฒันาคุณภาพ 

การศึกษาและพฒันาการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนือ่ง 
 3. โรงเรียนมกีระบวนการเรียนรู้ทีห่ลากหลายสนองตอบความต้องการของผูเ้รียน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการด าเนินโครงการ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรที่จะด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิก
โครงการ 
      โสภา แซ่ลี (2558 : 9) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง กระบวนการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของ
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่พบในการประเมินโครงการน าไปใช้เปน็แนวทางด าเนนิ
โครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน หรือน าไปประกอบการพิจารณาตัดสิน ผลส าเร็จของโครงการว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการเป็น
กระบ วนก ารเก็ บ รวบ รวม ข้อมู ล  วิ เคร าะห์ ข้ อมู ลอย่ าง เป็ น ระบบ  เพื่ อ น าม าใช้ ในก ารตั ด สิ น ว่ า  
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิก
โครงการ 
 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายไปด าเนินการ 
การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไรเป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่
ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และท าให้
การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่
ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากข้ึน เพราะความเติบโตและ
เจริญงอกงามของสังคม ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มี
หน้าที่สอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียน
จ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการที่ก าหนดจากนโยบาย
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สูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อให้งานด าเนินไปตามวัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมิน
โครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการมี
จุดมุ่งหมายส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และน าไปปรับปรุง แก้ไข การ
ด าเนินโครงการ 
       3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานทีส่ าคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใดของ
โครงการมีความส าคัญมากทีสุ่ดซึง่จะต้องท าการประเมินเพือ่หาประสทิธิภาพและข้อมลูชนิดใดจะต้องเกบ็รวบรวม
เพื่อการวิเคราะห ์

2. เพื่อรวบรวมหลกัฐานความเป็นจรงิ และข้อมลูทีจ่ าเป็น เพื่อน าไปสู่การพิจารณาประสทิธิผลของ
โครงการ 

3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูและข้อเทจ็จริงต่าง ๆ เพื่อการน าไปสู่การสรปุผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงใดสามารถน าไปใช้ได ้

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพื่อน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไปตัดสินใจและน าไปใช้ ได้ โดย
ค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมิน
จะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการ
ด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดงักล่าวแล้ว พอสรปุได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน ดัง
กล่าวคือ ก่อนที่จะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดที่
ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาดความแน่นอนที่แจ่มชัดจะต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูลใดหรือ
ปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
กับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน 
ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 
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3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน ดังนี้
เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (impact) ของโครงการ และ
ท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมิน
โครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ  เพราะการ
ประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายของ
ผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการจะ
ช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขใน
การด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติ
โครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมปีระโยชน์ในการช่วยให้ผูเ้กี่ยวข้องง่ายข้ึน ทั้งการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง 
หรือการยุติโครงการ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนนิการ 

รายงานผลการด าเนินงาน งานบรหิารวิชาการ(งานหลกัสูตรสถานศึกษา)  ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้น า
วงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ 4 ข้ันตอน ดังนี ้

1.  ข้ันตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ข้ันตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ข้ันตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ข้ันตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ข้ันตอนน้ีเป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี ้
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2 จัดท างานบริหารวิชาการ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัตงิานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการตามงานบรหิารวิชาการ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ประจ าปี

การศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  โดยมีกิจกรรมด าเนินการ
ดังนี้ 

2.2.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานบริหารวิชาการ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) 
2.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลกัสูตร  
2.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรูจ้ัดพิมพ์ หลกัสูตรทีป่รบัปรุงใหมแ่ละน าสง่ต่อวิชาการ 
2.2.4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าหลักสูตร ไปในการจัดการเรียนรู ้
2.2.5 ประเมินผลการใช้หลกัสูตร 
2.2.6 รายงานการใช้หลักสูตร 
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3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกจิกรรมตามโครงการท างานบริหารวิชาการ (งานหลกัสูตรสถานศึกษา) 

โดยใช้แบบบันทกึกิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็น  
3.2 ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉลี่ย  (X) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในรายข้อและภาพรวม เทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดบัมากที่สุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดบัปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดบัน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
 3.3 ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกจิกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง (Content 
Analysis) 
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. ค่าเฉลี่ย (X) 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผูบ้รหิารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุม่งาน

ผู้รบัผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศที่ได้มาปรับปรงุ พัฒนาการด าเนินงานใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  4 

ผลการด าเนนิการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมงานบรหิารวิชาการ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา2563 
สามารถสรปุตามขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี ้

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ข้ันตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่าง

หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการท าโครงการเป็น
อย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม 
แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้ง
ด้านสถานที่ ลักษณะกิจกรรม พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธี
ประเมินผล ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อ

ขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการงานบริหารวิชาการ งานหลักสูตร
สถานศึกษา ) ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า งานหลักสูตรสถานศึกษา คณะครูให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี  

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกจิกรรมงานบรหิารวิชาการ (งานหลกัสูตรสถานศึกษา) โดยใช้แบบสอบถาม

ความคิดเห็น/สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม โดย

แปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรสีะอาด (2556: 121) ดังนี ้
     4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัต ิอยู่ในระดับมากที่สุด 

      3.51-4.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัต ิอยู่ในระดับมาก 
     2.51-3.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัต ิอยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัต ิอยู่ในระดับน้อย 
            1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัต ิอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด  
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี ้

 (รายการประเมินอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
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  ข้อที่ รายการ (X) (S.D.) ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
2 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
3 การก าหนดโครงสร้างและสัดส่วนเวลาเรียนในหลักสูตรสถานศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
4 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัรายปีในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5 การเขียนค าอธิบายรายวชิาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และ 
สาระการเรียนรู้แตล่ะกลุ่มสาระ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6 กระบวนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 4.96 0.17 มากที่สุด 

7 วิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรสอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

4.72 0.57 มากที่สุด 

8 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลได้ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวการวัด
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.90 0.29 มากที่สุด 

9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4.96 0.17 มากที่สุด 

10 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนไดเ้หมาะสมกับบทเรยีน
หรือตามสถานการณ์ 

4.93 0.24 มากที่สุด 

11 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 4.90 0.29 มากที่สดุ 

12 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

13 ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียน
สนใจ และมีความถนัด 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

14 มีการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับบทเรียน 5.00 0.00 มากที่สดุ 

15 มีการใช้สื่อที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มีความหลากหลายและสง่ผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

4.90 0.29 มากที่สดุ 

16 มีการวดัผลประเมินผลทีส่อดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.87 0.33 มากที่สดุ 

17 ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง 5.00 0.00 มากที่สดุ 

18 ก าหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลตามแนวการวัดผลฯ ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

19 มีการจัดท าเอกสารการวัดผลประเมินผลฯ อย่างถูกต้องตามแนว 
การวัดผลประเมินผลที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.72 0.57 มากที่สดุ 

20 มีการบันทึกผลการให้คะแนนอย่างสม่ าเสมอเป็นปกติวิสยั 4.90 0.29 มากที่สดุ 

21  มีการแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบตามแนวการวัดผลฯ 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

4.72 0.93 มากที่สดุ 
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  ข้อที่ รายการ (X) (S.D.) ระดับความ
พึงพอใจ 

22 มีการน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 4.90 0.29 มากที่สดุ 

23 การจัดตารางสอน 4.84 0.36 มากที่สดุ 

24 การจัดครูเข้าสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

25 การจัดสอนซ่อมเสริม 4.66 0.64 มากที่สดุ 

26 การแก้ไขปัญหาดา้นการเรียนของนักเรียน 5.00 0.00 มากที่สดุ 

27 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม 
นักเรียน เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุมนุม/ ชมรมต่าง ๆ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

28 การจัดเวลาสัมมนา/แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน 5.00 0.00 มากที่สดุ 

29 ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานของคณะครู 5.00 0.00 มากที่สดุ 

30 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น 
การทักทาย พบปะ พูดคุยกับนักเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน 

4.90 0.29 มากที่สดุ 

เฉลี่ย 4.93 10.86 มากที่สุด 

 

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศที่ได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 บทที่ 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน ตามงานบริหารวิชาการ (งานหลกัสูตรสถานศึกษา) ได้ผลสรุปดงันี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มีสอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษาและมีความ
คล่องตัวในการบรหิารจัดการ 

2) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3) เพื่อสง่เสรมิให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาพฒันาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเอง

รับผิดชอบ 
4) เพื่อใหผู้้เรียนรูจ้ักการแสวงหาความรูจ้ากข้อมลู ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพ 

ส่วนตัว สังคม เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของ
ตนเอง 

5) เพื่อพัฒนายกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับช้ันเรยีนและระดบัชาติ 
6) เพื่อให้นักเรียนได้พฒันาศักยภาพตัวเองในระดับที่สงูข้ึน 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
          1) ร้อยละ 100 ของผู้สอนมสี่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและท าวิจัยเพื่อพฒันาการจัดการ
เรียนรู ้
          2) ร้อยละ 100 ของผู้สอนมกีารจัดท าข้อมลูสารสนเทศในทุกรายวิชา 
          3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการเรียนทีสู่งข้ึน 
          เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
          1) ผู้สอนได้มีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลง และจัดท าวิจัยเพื่อพฒันาการจัดการ
เรียนรู ้
          2) ผู้สอนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลการเรียนของ
ผู้เรียนใหสู้งข้ึน  
          3) ผู้เรียนได้รับบริการทางด้านวิชาการตามความต้องการ 



12 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ทีม่ีต่อการจัดกจิกรรม ภายใต้งานบริหารวิชาการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ให้คณะครูประเมินผล
การจัดกิจกรรมต่าง ๆของงานบริหารวิชาการ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) 

สรุปผลการด าเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
 1.  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ภายใตก้ารบริหารงาน
วิชาการ โดยด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารทั้ งสิ้ น จ านวน 1 งาน ได้แก่ งานหลักสูตร
สถานศึกษา สรุปโดยภาพรวม พบว่า งานหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดข้ึนภายใต้กลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ข้ึนอยู่กับ
ผลการประเมิน) 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
- หลักสูตรของบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังต้องมีการแก้ไขปรบัปรุงในส่วนของการพิมพเ์อกสารให้

ถูกต้องตรงตามรปูแบบที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
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ภาคผนวก 
      
               
         - สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2563 
 - ตารางสรปุการใช้เงินตาม งานบริหารวิชาการ (งานหลกัสตูรสถานศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 - แบบแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบรหิาร 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ของครูผู้สอนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าอธิบาย  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ประเมินความพึงพอใจตอ่หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรงุและพฒันาหลักสูตรตอ่ไป 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
               - ครูโรงเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จ านวน 33 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

1. การมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา 33 0 0 0 0 
2. วิสยัทัศน์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 33 0 0 0 0 
3. การก าหนดโครงสร้างและสดัส่วนเวลาเรียนในหลักสตูรสถานศึกษา 33 0 0 0 0 
4. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัรายปีในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

33 0 0 0 0 

5. การเขยีนค าอธบิายรายวิชาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และ 
สาระการเรียนรู้แตล่ะกลุ่มสาระ 

33 0 0 0 0 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 32 1 0 0 0 
7. วิธีการวดัผลประเมินผลผูเ้รียนตามหลักสตูรสอดคล้องกับ 
 กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

26 5 2 0 0 

8. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลได้ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวการวัด
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

30 3 0 0 0 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัด้วยวิธีการที ่
หลากหลาย 

32 1 0 0 0 

10. จดักิจกรรมการเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียนได้เหมาะสมกับ 
บทเรยีนหรือตามสถานการณ์ 

31 2 0 0 0 

11. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
การเรียนรู้ 

30 3 0 0 0 

12. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 33 0 0 0 0 
13. ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียน 
สนใจ และมีความถนัด 

33 0 0 0 0 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การใช้สือ่การเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู ้
14. มีการใช้ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับบทเรียน 33 0 0 0 0 
15. มีการใช้สื่อทีท่ันสมัยและมีคุณภาพ มีความหลากหลายและส่งผล 
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

30 3 0 0 0 

การวัดผลการประเมินผลการเรียนรู ้
16. มีการวดัผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ 29 4 0 0 0 
17. ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง 33 0 0 0 0 
18. ก าหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลตามแนวการวัดผลฯ ที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

33 0 0 0 0 

19. มีการจัดท าเอกสารการวัดผลประเมินผลฯ อย่างถูกต้องตามแนว 
การวัดผลประเมินผลที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

26 5 2 0 0 

20. มีการบันทึกผลการให้คะแนนอย่างสม่ าเสมอเป็นปกติวิสยั 30 3 0 0 0 
21. มีการแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบตามแนวการ 
วัดผลฯ ในหลักสูตรสถานศึกษา 

29 2 1 0 0 

22. มีการน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 30 3 0 0 0 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
23. การจดัตารางสอน 28 5 0 0 0 
24. การจดัครูเข้าสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 33 0 0 0 0 
25. การจดัสอนซ่อมเสริม 25 5 3 0 0 
26. การแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน 33 0 0 0 0 
27. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม 
นักเรียน เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุมนุม/ ชมรมต่าง ๆ 

33 0 0 0 0 

28. การจดัเวลาสัมมนา/แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน 33 0 0 0 0 
29. ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานของคณะครู 33 0 0 0 0 
30. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น 
การทักทาย พบปะ พูดคุยกับนักเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน 

30 3 0 0 0 

ค่าเฉลี่ย 4.62 
ร้อยละ 92.42 

สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ  92.42 อยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด 
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ตารางสรุปการใช้เงินตาม งานบริหารวิชาการ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ/
งาน 

ชื่อกิจกรรม/งาน เงินงบประมาณได้รับ เงินงบประมาณท่ีใช้จริง 
เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยากร 

งบอ่ืน ๆ เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

เงินกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยากร 

งบอ่ืน ๆ รวม 

งานบรหิาร
วิชาการ 

งานหลกัสูตรสถานศึกษา 5,000 - - - - - - - - 

รวม 5,000 - - - - - - - - 
คงเหลือ 5,000 - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


