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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ใน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  เป้าหมาย คนไทยทุก
ช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งภายใต้โครงการนี้มี
มาตรการช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการก้าวสู่ความส าเร็จท่ียั่งยืนใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.Q–Coach ทีมเพื่อน
ร่วมทางช่วยจุดประกาย เปิดประเด็น ริเริ่มการจัดกระบวนการช่วยเหลือ 2.Q-PLCs เสริมสร้างชุมชนครูท่ีเข้มแข็ง น า
ประเด็นพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนนักเรียน 3.Q-Info ป้อนข้อมูลแก่ผู้บริหาร ทีมท างานของโรงเรียนส ารวจสถานะ
นักเรียน และเกิดระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ ลดภาระธุรการ 4.Q-Goal เป้ากระตุ้นการมีส่วนร่วม ของบุคลากรและ
ชุมชน ตรงตามประเด็นเป้าหมายคุณภาพ Q-Goal แต่ละภาคเรียน และ 5.Q-Networkเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ข้ามโรงเรียน เรียนรู้จากเพื่อนท่ีQ-Goal ก้าวหน้าต่อไป  
ดังนั้นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจึงตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงก าหนดให้มีการพัฒนาโรงเรียน    คุณ
ภาพต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งตอบสนองลดความเล่ือมล้ าและได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.2 วัตถุประสงค์  
1.เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณภาพและตระหนักในความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จน
เป็นวัฒนธรรม  
2.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี21 
1.3 เป้าหมาย    
เชิงผลผลิต (Output)   
1.ร้อยละ 80 ของครูมีคุณภาพและตระหนักในความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรม  
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1.ครูได้รับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
2.นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to targetgap)**   
นักเรียนมีสมรรถนะในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีครบเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การเปล่ียนแปลง ในศตวรรษท่ี 21  
ผลที่คาดว่าจะเกิด 
1.ครูได้รับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
2.นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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1.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
1.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการQ-Info 
2.  แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ได้เอกสารรายงานการด าเนินงานโครงการโรงเรยีนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(TSQP2)  
2. ครูได้รับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
3. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

หลักและแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการด าเนินโครงการ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรท่ีจะด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิก
โครงการ 
      โสภา แซ่ลี (2558 : 9) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง กระบวนการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการ
อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติการด าเนินงานโครงการ
นั้นเสีย หรือน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคท่ีพบในการประเมินโครงการน าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินโครงการท่ีมีลักษณะท่ี
ใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา หรือปรับปรุง
คุณภาพของการด าเนินงาน หรือน าไปประกอบการพิจารณาตัดสิน ผลส าเร็จของโครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการเป็นกระบวนการ
เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  เ พื่ อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ว่ า  
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมายไปด าเนินการ การ
ติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไรเป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วง
แต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และท าให้การ
ด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าท่ีของ
การศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงาม
ของสังคม ความต้องการของสังคมเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าท่ีสอนเพียงอย่าง
เดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนิน
ไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการท่ีก าหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินโครงการ เพื่อให้งานด าเนินไปตามวัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญ
ตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการมี
จุดมุ่งหมายส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และน าไปปรับปรุง แก้ไข การด าเนิน
โครงการ 
       3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
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  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อแสดงถึงเหตุผลท่ีชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใดของ

โครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพื่อ
การวิเคราะห์ 

2. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลท่ีจ าเป็น เพื่อน าไปสู่การพิจารณาประสิทธิผลของโครงการ 
3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพื่อน าข้อมูล
ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไปตัดสินใจและน าไปใช้ได้ โดยค านึงถึง
ความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการด าเนินงาน
แต่ละโครงการ 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมี
ความชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนท่ีจะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดท่ีไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หาก
ขาดความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มท่ี ท้ังนี้ เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของ
โครงการข้อมูลใดหรือปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ใน
จ านวนหรือปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป 
จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดท่ีขาดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วน
หนึ่งของแผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) 
ของโครงการ และท าให้โครงการมีข้อท่ีท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะ
การประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการ แต่เป็นการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามา
ซึ่งผลงานท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้องท้ังปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนด
นโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การ
ประเมินโครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้
และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้
ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 

   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายข้ึน ท้ังการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือ
การยุติโครงการ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเนื่อง(TSQP2) ประจ าปีการศึกษา2563ได้น าวงจร
คุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี ้
1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2 จัดท าโครงการโรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเนื่อง(TSQP2) เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี พาหนะในการเดินทาง 
1.6 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเนื่อง(TSQP2) ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
กิจกรรม พัฒนาครูให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
2.2.1 อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้น าระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Quality Learning 
Information System)(Q-Info) 
2.2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)  
2.2.3 น าเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(TSQP2)โดยใช้แบบบันทึก
กิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็น  
3.2 ข้อมูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉล่ีย  (X) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ท้ังในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 
      4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
      2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

1.51-2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3.3 ข้อมูลท่ีเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง (Content Analysis) 
 3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าเฉล่ีย (X) 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
3.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึง
ได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่  4 
ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเนื่อง(TSQP2) ประจ าปีการศึกษา2563 สามารถ
สรุปตามข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการท าโครงการเป็นอย่างดี และ
น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจ
กับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี ลักษณะ
กิจกรรม พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขอ

อนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการตามโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง(TSQP2)ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  
พบว่า โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(TSQP2)นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความสนใจและเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(TSQP2)โดยใช้แบบสอบถามความ

คิดเห็น/สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม โดยแปลความหมาย 
เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี ้
4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี ้
  ข้อที่ รายการ (X) (S.D.) ระดับความ

พึงพอใจ 
1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.67 0.49 มากท่ีสุด 
2 การใช้เวลาตามท่ีก าหนดในการอบรม 4.61 0.50 มากท่ีสุด 
3 การตอบค าถามข้อซักถามของวิทยากรในการ

ฝึกอบรม 
4.56 0.51 มากท่ีสุด 

4 สถานท่ีอบรมในการอบรม 4.78 0.43 มากท่ีสุด 
5 อาหารว่าง/เครื่องด่ืมมีความเหมาะสม 4.50 0.51 มาก 
6 บรรยากาศในภาพรวมการอบรม 4.61 0.50 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดสถานท่ีอบรมในการอบรม( X= 4.78 ,SD = 0.43  ) รองลงมาคือการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน( X=4.67  ,SD =   0.49) น้อยท่ีสุด คืออาหารว่าง/เครื่องด่ืมมีความเหมาะสม          
( X=4.50  ,SD =  0.51 )ตามล าดับ 

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

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศท่ีได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผล
การท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน ตามโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(TSQP2)ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณภาพและตระหนักในความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จน
เป็นวัฒนธรรม  
2.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต (Output)    
1.ร้อยละ 80 ของครูมีคุณภาพและตระหนักในความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรม  
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1.ครูได้รับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
2.นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการQ-Info 
2.  แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1.  ผู้รับผิดชอบให้คณะครู  ผู้มีส่วนเกี่ยวของแต่ละกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (TSQP2) 
2.  ครูแต่ละกลุ่มจัดท ารายงานผลการด าเนินงานPLC 

สรุปผลการด าเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
1.   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา2563ภายใต้โครงการโดยด าเนินการแล้ว
เสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารท้ังส้ิน จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเนื่อง (TSQP2) สรุปโดย
ภาพรวม พบว่า การจัดโครงการ ปีการศึกษา 2563  ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 การวางแผนด าเนินงานในช่วงสถานการณ์ต่างๆอาจส่งผลให้กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ 
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ตารางสรุปการใช้เงินตามโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (TSQP2) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ/งาน ชื่อกิจกรรม เงินงบประมาณได้รับ เงินงบประมาณที่ใช้จริง 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยากร 

งบอื่น ๆ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยากร 

งบอื่น ๆ รวม 

โรงเรียนพฒันา             
คุณภาพต่อเนื่อง 

(TSQP2) 

กิจกรรมท่ี2: พัฒนา
ครูให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน 
2.1 อบรมพัฒนาครู
ให้มีความรู้(Q-Info) 
2.2 ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้(PLC)  
2.3 น าเสนอ
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

32,000    18,862    18,862 

รวม 32,000    18,862    18,862 

 เงินคงเหลือ 13,138 บาท 
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เงินเหลืแบบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ปีงบประมาณ  2564 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

โครงการ“โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนือ่ง (TSQP2)” 
หน่วยงาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ความเก่ียวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรสุดา  แสงงาม 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง              โครงการใหม่ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            
         : M1 
 
(หลัก)ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2)  ประเด็น  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (11.3) 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 

รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต 

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : เด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21  
         ชื่อปัจจัย : ทักษะการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการคิด
วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
(สนับสนุน         ช่ือองค์ประกอบ : การพัฒนาทักษะชีวิต 
              ชื่อปัจจัย : หลักสูตรการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่น 
                       ชื่อองค์ประกอบ : ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
                       ชื่อปัจจัย : ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษท่ี 21  ความรู้ ความเข้าใจและเห็น    
คุณค่าความแตกต่างของแต่ละบุคคล  บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
กลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ท่ี  
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                   
         : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ใน

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  เป้าหมาย คนไทยทุก
ช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งภายใต้โครงการนี้มี
มาตรการช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการก้าวสู่ความส าเร็จท่ียั่งยืนใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.Q–Coach ทีมเพื่อน
ร่วมทางช่วยจุดประกาย เปิดประเด็น ริเริ่มการจัดกระบวนการช่วยเหลือ 2.Q-PLCs เสริมสร้างชุมชนครูท่ีเข้มแข็ง น า
ประเด็นพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนนักเรียน 3.Q-Info ป้อนข้อมูลแก่ผู้บริหาร ทีมท างานของโรงเรียนส ารวจสถานะ
นักเรียน และเกิดระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ ลดภาระธุรการ 4.Q-Goal เป้ากระตุ้นการมีส่วนร่วม ของบุคลากรและ
ชุมชน ตรงตามประเด็นเป้าหมายคุณภาพ Q-Goal แต่ละภาคเรียน และ 5.Q-Networkเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ข้ามโรงเรียน เรียนรู้จากเพื่อนท่ีQ-Goal ก้าวหน้าต่อไป  
ดังนั้นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจึงตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงก าหนดให้มีการพัฒนาโรงเรียน    คุณ
ภาพต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งตอบสนองลดความเล่ือมล้ าและได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณภาพและตระหนักในความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จน
เป็นวัฒนธรรม  
2.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3) เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1.ร้อยละ 80 ของครูมีคุณภาพและตระหนักในความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรม  
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1.ครูได้รับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
2.นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)** 

นักเรียนมีสมรรถนะในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีครบเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การเปล่ียนแปลง ในศตวรรษท่ี 21  

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1.ครูได้รับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
2.นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1.ร้อยละ 80 ของครูได้รับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
1.ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
2.นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4) ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ ประมาณการงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 : 
การจัดการเรียนการ
สอนท่ียืดหยุ่น 
หลากหลาย 
เหมาะสมกับความ
ถนัดและศักยภาพ
ของนักเรียน 
1.1 จัดแผนการ
เรียนรู้บูรณาการ
แบบ Active 
Learning 
1.2 จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ 
6 ข้ันตอนของOECD 
กับวงจรคุณภาพ 6A 
Battery cycle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูและนักเรียนร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2563 -
มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพรสุดา 
แสงงาม 

กิจกรรมท่ี 2: พัฒนา
ครู ให้ เป็ น ผู้ ใ ฝ่ รู้ ใ ฝ่
เรียน 
2.1 อบรมพัฒนาครู
ให้มีความรู้ 
2 .2 ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้(PLC)  
2.3 น าเสนอ
นวัตกรรมการเรียนรู ้

 
 
 
ครูร้อยละ100 
 
ครูร้อยละ100 
 
ครูร้อยละ80 

 
 
 

21,000 

 
 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
 
 

นางสาวพรสุดา 
แสงงาม 

กิจกรรมท่ี 3:
กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อินเตอร์เน็ตและการ
ประชุมทางไกล 
(โครงการTSQP2 
สนับสนุนช่วงโควิด
เพื่อใช้ประชุมผ่าน
ระบบZoom) 
3.1 ประชุมผ่าน
ระบบZoom 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

 
ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
นางสาวพรสุดา 
 แสงงาม 

กิจกรรมท่ี 4:
กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม 
(โครงการTSQP2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



16 
 

สนับสนุนช่วงโควิด
เพื่อใช้ปรับสภาพ
ส่ิงแวดล้อม
ห้องเรียน) 
4.1 ปรับสภาพ
ห้องเรียน 

ร้อยละ 100 2,000 ธันวาคม 2563 นางสาวพรสุดา 
 แสงงาม 

รวมวงเงิน  32,000 
 

 

  

 
 1) ค่าใช้จ่าย   
        เงินอุดหนุน   -     บาท  
        เงินบริจาค           -       บาท  
        เงินระดมฯ        -    บาท  
        เงินผู้เข้าร่วมโครงการ      -    บาท  
        เงินอื่น ๆ (โครงการTSQP2)               32,000   บาท  
 2) ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ท่ี รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1.  กิจกรรมท่ี 1 : การจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่น 

หลากหลาย เหมาะสมกับความถนัดและศักยภาพ
ของนักเรียน 
1.1 จัดแผนการเรียนรู้บูรณาการแบบ Active 
Learning 
1.2 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 6 
ขั้นตอนของOECD กับวงจรคุณภาพ 6A Battery 
cycle 
- หมึกปริ้นเตอร์  (EPSON L 3110)                                     
- กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4  (2ลัง)            
-  แม็คขนาด 35  (4)                                  
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 (24 กล่อง/แพ็ค)                            
- กระดาษโฟโต้ ผิวมัน เอ4 (180 แกรม) (2ห่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
1,100 
1,400 
800 
300 
400 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,100 
1,400 
800 
300 
400 

2. กิจกรรมท่ี 2: พัฒนาครูให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
2.1 อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ 
2.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
2.3 น าเสนอนวัตกรรมการเรียนรู ้
- ค่าวิทยากร 
- ค่าอาหาร                                             
- ค่าอาหารว่าง                                         
- กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4  (2 ลัง)       - 
ปากกาลูกล่ืน 0.5 มม.(200 ด้าม)                 - 
ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว คละสี (2 กล่อง)      - 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

8,000 
1,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1,400 
480 
280 

 
 
 
 

5,000 
8,000 
1,000 
1,400 
480 
280 
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กรรไกร 8 นิว้ ตราช้าง (4 อัน)                    - 
คัตเตอร์ด้ามสแตนเลส (4 อัน)                    - 
เทปโฟมกาวสองหน้า ( 6 อัน )                             
- ของท่ีระลึก                                            
-แฟ้มตราช้าง 3 ห่วง (9แฟ้ม)                         
-ไส้แฟ้ม A4 

 
 
 

2,500 
 
 
 
 

200 
190 
500 

 
930 
500 

200 
190 
500 

2,500 
950 
500 

3. กิจกรรมท่ี 3:กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
อินเตอร์เน็ตและการประชุมทางไกล (โครงการ
TSQP2 สนับสนุนช่วงโควิดเพื่อใช้ประชุมผ่าน
ระบบZoom) 
3.1 ประชุมผ่านระบบZoom 

 
 
 
 

5,000 

   
 
 
 

5,000 
4. กิจกรรมท่ี 4:กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม 

(โครงการTSQP2 สนับสนุนช่วงโควิดเพื่อใช้ปรับ
สภาพส่ิงแวดล้อมห้องเรียน) 
4.1 ปรับสภาพห้องเรียน 

 
 
 

2,000 

   
 
 

2,000 
 
 3) การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล  
เกณฑ์การประเมิน  

1. ครูได้รับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) แบบรายงานประเมินผล ร้อยละ 80 
2. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ 80 

 
 4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ครูได้รับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
2. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 ลงช่ือ  ผู้เสนอโครงการ      ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ   
 
4
 
บู
ร
ณ
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กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
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กิจกรรม อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
(Quality Learning Information System)(Q-Info) 
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กิจกรรม น าเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เข้ารับการอบรมต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม 

“การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Quality Learning 
Information System)(Q-Info)” 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  ครูผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 18 คน   
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 

ความพึงพอใจต่อการอบรม ความรู้ การน าไปใช้ 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น เฉล่ีย 

รายข้อ 5 4 3 2 1 
1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 12 6    4.66 
2 การใช้เวลาตามท่ีก าหนดในการอบรม 11 7    4.6 
3 การตอบค าถามข้อซักถามของวิทยากรในการฝึกอบรม 10 8    4.32 
4 สถานท่ีอบรมในการอบรม 14 4    4.76 
5 อาหารว่าง/เครื่องด่ืมมีความเหมาะสม 9 9    4.5 
6 บรรยากาศในภาพรวมการอบรม 11 7    4.6 

ค่าเฉล่ีย 4.62 
ร้อยละ 92.41 

ข้อเสนอแนะ   - 
 
สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมมีค่าเฉล่ีย 4.62 คิดเป็นร้อยละ  92.41 อยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด 
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