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คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

ท่ี          /2563 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2566 

----------------------------------- 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให

การจัดการศึกษาของโรงเรียนไดดําเนินไปอยางมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัด

สามัคคีชัย) จึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ป ระหวางปการศึกษา 2563-2566 โดยมีการ

ระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ 

และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ดังนี้  

 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  

 1. นายธวัช  ตัสโต    ผูอํานวยการโรงเรียน  ท่ีปรึกษา  

 2. นางจรรยา  พุมคง    ครู คศ.3   ท่ีปรึกษา  

 3. นางเพลินจิตต  ไพรัตน   ครู คศ.2   ท่ีปรึกษา 

 หนาท่ี ใหคําปรึกษา คําแนะนํา อํานวยความสะดวกตลอดจนใหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตอการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

2. คณะกรรมการดําเนินการ  

 1. นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช   คร ูคศ.3  ประธานกรรมการ  

 2. นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ   ครู คศ.3  กรรมการ 

 3. นางสาวจุติมา  บุษยะจารุนางสาว คร ูคศ.2  กรรมการ  

 4. นายสิงหล  กลิ่นนอย   คร ูคศ.2  กรรมการ  

 5. นางชารินี  บางรัก    คร ูคศ.1  กรรมการ  

 6. นางสาววัชโรบล  มณีรัตน   คร ูคศ.1  กรรมการ  

 7. นางสาววิยะดา  ครุธนรสิงห  เจาหนาท่ีธุรการ  กรรมการและเลขานุการ  
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 หนาท่ี ศึกษานโยบายหนวยงานตนสังกัดและท่ีเก่ียวของ ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค  

ของโรงเรียนใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายในระยะ 4 ป 

(พ.ศ.2563-2566)  

 

 ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนตอทางราชการ  

 

    สั่ง ณ วันท่ี     มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 

      ( นายธวัช  ตัสโต )  

    ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
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(ตัวอยางแผนปฏิบัติการประจําป) 

 

คํานํา 

  โรงเรียน..............................................................ตระหนักและเห็นความสําคัญของการนํา 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการดาเนินการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนใหไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝายของโรงเรียน 

จึงรวมกันศึกษาและวิเคราะหแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ 

ประจาํป ปการศึกษา 25……....... ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาดังกลาว และนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป 

ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ  

 แผนปฏิบัติการประจาํปเลมนี้ มีสาระสําคัญ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

 สวนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 สวนท่ี 3 แผนการดําเนินโครงการ กิจกรรม 

 สวนท่ี 4 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะกรรมการ 

และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย  

 ขอขอบคุณในความรวมมือไว ณ โอกาสนี้ หวังวาเอกสารเลมนี้ จะเปนประโยชนในการดําเนินงาน

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพตอไป 

 

 

     ลงชื่อ............................................................ 

     (.............................................................) 

     ผูอํานวยการโรงเรียน...................................... 
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สวนท่ี 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

1. ประวัติความเปนมา นโยบายหรือเปาหมายของโรงเรยีน 

 1.1 ประวัติความเปนมาของโรงเรียน (โดยสังเขป) ………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.2 นโยบายหรือเปาหมายของโรงเรียน……………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ขอมูลครู บุคลากร และขอมูลนักเรียน 

 2.1 ขอมูลครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ีของโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.2 ขอมูลนักเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. แผนท่ีตั้งของโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. สิ่งอานวยความสะดวก 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (รอบปท่ีผานมา) 

 

กลยุทธท่ี 1................................... 

เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

    

    

    

    

ฯลฯ 
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปท่ีผานมา) 

ใหนําเสนอผลการประเมินเปนตารางตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในปนั้น ดังนี้ 

 8.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 25……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 8.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 25……….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ประมาณการรายรับของโรงเรยีน ปการศึกษา ………………… 

(ใชขอมูลนักเรียนปปจจุบันเปนฐานในการคิดงบประมาณ) 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1. เงินอุดหนุนรายบุคคล 

1.1 ระดับอนุบาล 

- ชั้นอนุบาลปท่ี 2 จํานวน.........คน 

- ชั้นอนุบาลปท่ี 3 จํานวน.........คน 

 

 

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

……………………………. 

 

1.2 ระดับประถมศึกษา 

- ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน..............คน 

- ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน..............คน 

- ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน..............คน 

- ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน..............คน 

- ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน..............คน 

- ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน..............คน 

 

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

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

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

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

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

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

 

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน..............คน 

- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน..............คน 

- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน..............คน 

 

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

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

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

 

รวม   
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สวนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1. วิสัยทัศน 

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

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

2. พันธกิจ 

2.1....................................................................................................................................... 

2.2....................................................................................................................................... 

3. เปาหมาย 

3.1........................................................................................................................................................ 

3.2............................................................................................................................. ........................... 

4. อัตลักษณของโรงเรียน 

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

5. เอกลักษณของโรงเรียน 

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

6. กลยุทธ เปาหมาย โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเรจ็ของโครงการ กิจกรรม และฝายท่ีรับผิดชอบ 

ปการศึกษา 25……….. 

กลยุทธท่ี 1 ................................................... 

เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 

    

    

    

 

กลยุทธท่ี 2................................................... 

เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 

    

    

    

ฯลฯ 
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สวนท่ี 3 แผนการดําเนินโครงการ กิจกรรม 

 

1. โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ จําแนกตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา 

 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ฝาย.................................................................... 

1.1 โครงการ…….............................................. 

1) กิจกรรม……........................................ 

2) กิจกรรม............................................. 

1.2 โครงการ................................................... 

ฯลฯ 

   

2. ฝาย................................................................... 

2.1 โครงการ…….............................................. 

1) กิจกรรม…………................................ 

2) กิจกรรม........................................ 

2.2 โครงการ.................................................. 

ฯลฯ 

   

3. ฝาย.................................................................. 

3.1 โครงการ……............................................. 

1) กิจกรรม………….............................. 

2) กิจกรรม.......................................... 

3.2 โครงการ.................................................. 

ฯลฯ 

   

4. ฝาย................................................................. 

4.1 โครงการ……............................................ 

1) กิจกรรม…………….......................... 

2) กิจกรรม......................................... 

4.2 โครงการ................................................. 

ฯลฯ 

   

รวมงบประมาณท้ังสิ้น …………………………    

 

หมายเหตุ 

- ตองเปนโครงการ กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และเปนโครงการ กิจกรรมท่ีสนองอัต

ลักษณ เอกลักษณ หรือตามความจําเปนของสถานศึกษา สนองนโยบาย หรือจุดเนนของหนวยงานตนสังกัด 

- โครงการ กิจกรรมท่ีสนองอัตลักษณ เอกลักษณ ความจําเปนของสถานศึกษา สนองนโยบายหรือจุดเนนของหนวยงานตน

สังกัด อาจจัดเรียงไวในฝายท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสม 
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2. รายละเอียดโครงการ กิจกรรม 

 รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม ท่ีบรรจุไวในแผนปฏบิัติการประจําป ควรมีหัวขอตอไปนี้ 

1. โครงการ: ……………………..…………………………………………………………………………………..………………………… 

กิจกรรม : ……………….………………………………………………………………………………………………………………….. 

แผนงาน : .................................................................................................................................................. 

ลักษณะโครงการ : ……………………………………………………........................................................................... 

สนองกลยุทธโรงเรียน : ………………………………………………………………………………………………………..………. 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : …………………………………………………………………………. 

ผูรับผิดชอบโครงการ : ............................................................................................................................... 

ฝายท่ีรับผิดชอบ : ………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

2. หลักการและเหตุผล 

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

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

3. วัตถุประสงค 

3.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. เปาหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ : 

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

4.2 เชิงคุณภาพ : 

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

5. วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.    

2.    

3.    

ฯลฯ    

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. งบประมาณ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. หนวยงาน / ผูท่ีเก่ียวของ 

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

9. สถานท่ีดําเนินการ 

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

10. การประเมินผลโครงการ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

    

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

11.1 ........................................................................................................................................................... 

11.2 ............................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ…………………………………....ผูเสนอโครงการ ลงชื่อ……………………..…….……..ผูอนุมัติ 

 (..........................................)                      (...................................) 
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สวนที ่4 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 การกับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาตามแผนปฏิบัติการประจาป มีความสําคัญตอ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรเรียน จึงตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินการกํากับ ติดตาม และ 

ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินโครงการ กิจกรรมอยางนอย 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือเสนอใหผูบริหารรับทราบและใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 แผนการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  

ดังนี้ 

1. ฝาย.............................. 

เปาหมายตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 

วิธีการและ

เครื่องมือ 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบและผู

ประเมิน 

      

      

      

      

      

2. ฝาย.............................. 

เปาหมายตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 

วิธีการและ

เครื่องมือ 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบและผู

ประเมิน 

      

      

      

      

      

 

ภาคผนวก 

- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน หรือคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

- บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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2. การประเมิน จัดเก็บ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 การดําเนินการประเมิน จัดเก็บ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ดําเนินการ ดังนี้ 

 2.1. การประเมินโครงการ กิจกรรม 

 การประเมินโครงการ กิจกรรม ควรกําหนดวิธีการและสรางเครื่องมือใหครอบคลุม 

วัตถุประสงค หรือตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กิจกรรม การประเมินมีวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย 

เชน 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. การสังเกต 

 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบมาตรประมาณคา 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

2. การสอบถาม  - แบบสอบถาม 

3. การสัมภาษณ  - แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง 

- แบบสัมภาษณอยางไมมีโครงสราง 

4. การทดสอบ  - แบบทดสอบ 

5. การสํารวจ  - แบบบันทึกรายการ 

6. การตรวจผลงาน  - แบบประเมินผลงาน 

- เกณฑการใหคะแนน 

 

 วิธีการสรางเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงาน มีแนวทางดังนี้ 

  1. ศึกษาวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กิจกรรม 

  2. กําหนดวิธีการประเมินผลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  3. สรางเครื่องมือตามวิธีการท่ีกําหนดไว 

 2. 2 การจัดเก็บรวบรวมโครงการ กิจกรรม 

 เม่ือดําเนินโครงการ กิจกรรมเสร็จสิ้นแลว ผูรับผิดชอบควรมีการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดการดําเนิน

โครงการ กิจกรรมอยางเปนระบบ ประกอบดวย 

  1. รายงานผลหรือสรุปผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม 

  2. ขอมูลและรายละเอียดของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ควรจัดเก็บใหเปนระบบตาม

วงจรคุณภาพ PDCA ประกอบดวย 

  P (plan) เชน่  - โครงการ 

    - กิจกรรม 

  D (Do) เชน่  - คําสัง่แตง่ตัง้คณะทํางาน/กรรมการ 
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    - หนงัสือเชิญประชมุ บนัทกึการประชมุ 

    - หลกัฐานการประสานงาน เชน่ การเชิญวิทยากร การขออนญุาต 

ศกึษาดงูาน การขอใช้สถานท่ี การตดิตอ่คา่ยลกูเสือ เป็นต้น 

    - เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ตารางการอบรม เอกสารประกอบ 

การอบรม เป็นต้น 

  C (Check) เชน่ - ขอบข่าย/กรอบการกํากบั ตดิตามและประเมินผล การดําเนินโครงการ 

กิจกรรมตามวตัถปุระสงค์หรือตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

    - ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม 

 

  A (Act) เชน่  - วิธีการนาผลการประเมินไปใช้ 

  3. ภาคผนวก เชน่ เคร่ืองมือการประเมิน ภาพประกอบ เป็นต้น 

 2.3 การรายงานผล หรือสรุปผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม 

 หลังจากการดําเนินโครงการ กิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว ผูรับผิดชอบโครงการ กิจกรรมควรจัดทํา

รายงานผล หรือสรุปผลการดําเนินโครงการ กิจกรรมเพ่ือเสนอผูบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบ รวมท้ัง

นําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินโครงการ กิจกรรมใหประสบผลสําเร็จยิ่งข้ึนตอไป อาจใชรูปแบบ

ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ :……………………………………………………………………………………………………….……. 

2. ความเปนมา (จากหลักการและเหตุผล) 

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

3. วัตถุประสงค 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. เปาหมาย 

4.1 เชิงคุณภาพ : 

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

4.2 เชิงปริมาณ : 

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

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

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

6. ผลการดําเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. งบประมาณ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

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

9. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไป 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ผูรายงาน 

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

11. ความคิดเห็นผูบริหาร 

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

 2.4 การรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป เปนการนําผลท่ีเกิดจากการกํากับ 

ติดตามผลการดําเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาํปมาจัดทํารายงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง 

นําขอมูลไปใชในการปรับ พัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปใหมีคุณภาพสอดคลองตามเหตุการณ นโยบาย หรือ 

สภาพปญหาในขณะนั้น และนําขอมูลไปใชในการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 

ฝายหรือกลยุทธ.......................(อาจรายงานเปนฝาย หรือตามกลยุทธตามความเหมาะสม) 

เปาหมาย 

(ตามแผน 

พัฒนาฯ) 

โครงการ 

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จของ 

โครงการ 

กิจกรรม 

ผลการดําเนิน 

โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย 

(โครงการ 

กิจกรรม) 

ปญหา 

อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 
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ตัวอยาง การกําหนดกรอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ประเด็นพิจารณา 

วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล 
แหลงขอมูล 

มาตรฐานท่ี 1 

คุณภาพของ 

เด็ก 

1.1 มีพัฒนาการ 

ดานรางกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัย 

ท่ีดี และดูแล 

ความปลอดภัย 

ของตนเองได 

- มีนาหนัก สวนสูง 

ตามเกณฑมาตรฐาน 

1. สังเกตพฤติกรรมจริง 

2. ตรวจผลการช่ัง

นํ้าหนัก- 

วัดสวนสูง 

3. ตรวจผลการประเมิน 

พัฒนาการ 

4. ตรวจผลการดําเนิน 

โครงการ กิจกรรม 

- ตัวเด็ก/พฤติกรรมของเด็ก 

- ครู ผูปกครอง บุคคลตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

- แบบบันทึกผลการช่ังนา

หนัก-วัด 

สวนสูง 

- สมุดรายงานประจาตัวเด็ก 

- สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 

- สรุปผลโครงการ กิจกรรม 

- ภาพถายกิจกรรม 

  - เคลื่อนไหวรางกาย 

คลองแคลว ทรงตัว 

ไดด ี

-ใชมือและตา 

ประสานสัมพันธไดด ี

1. สังเกต/สอบถาม/ 

สัมภาษณ 

2. ตรวจผลการประเมิน 

พัฒนาการ 

3. ตรวจผลการดาเนิน 

โครงการ กิจกรรม 

- ตัวเด็ก/พฤติกรรมของเด็ก 

- ครู ผูปกครอง บุคคลตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

- สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 

- สมุดรายงานประจาตัวเด็ก 

- บันทึกผลการจดั

ประสบการณ 

- สรุปผลโครงการ กิจกรรม 

- ภาพถายกิจกรรม 

  - ดูแลรักษาสุขภาพ 

อนามัยสวนตนและ 

ปฏิบัติจนเปนนิสัย 

1. สังเกต/สอบถาม/ 

สัมภาษณ 

2. ตรวจผลการประเมิน 

พัฒนาการ 

3. ตรวจผลการดาเนิน 

โครงการ กิจกรรม 

- ตัวเด็ก/พฤติกรรมของเด็ก 

- ครู ผูปกครอง บุคคลตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

- สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 

- บันทึกผลการจดั

ประสบการณ 

- สมุดรายงานประจาตัวเด็ก 

- สรุปผลโครงการ กิจกรรม 

- ภาพถายกิจกรรม 
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ตัวอยาง แบบบันทึกการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

รายละเอียดของมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล 

ความปลอดภัยของตนเองได 

- มีนาหนัก สวนสูงตามเกณฑ 

มาตรฐานของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 

- เด็กอนุบาลช้ันปท่ี 2 จํานวน.............คน 

มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

คิดเปนรอยละ........ 

- เด็กอนุบาลช้ันปท่ี 2 จํานวน.............คน 

มีนาหนักสวนสูงไมเปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง 

สาธารณสุข คดิเปนรอยละ........ 

 - เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว 

ทรงตัวไดด ี

-ใชมือและตา ประสานสัมพันธได 

ดี 

 

 - ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวน 

ตนและปฏิบัติจนเปนนิสยั 

 

 - ปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับ 

ความปลอดภัย 

- หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค 

สิ่งเสพตดิ และระวังภัยจากบุคคล 

สิ่งแวดลอม และสถานการณท่ี 

เสี่ยงอันตราย 

 

 

 

หมายเหตุ แหลงท่ีมาของผลการประเมิน เชน 

 1) จากแหลงขอมูลท่ีบันทึกไว เชน ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก เปนตน 

 2) จากการสังเกตตัวเด็ก/พฤติกรรมของเด็กตามสภาพจริง 

 3) จากการสอบถาม หรือสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ 

 4) จากการศึกษาเอกสารหนางานท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริง 

 5) จากการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร ผูปกครอง ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษา 
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ตัวอยาง รายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน 

ของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐาน รายละเอียดของ

มาตรฐาน 

ผลการประเมิน แนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 

คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการดาน 

รางกาย แข็งแรง มีสุข

นิสัยท่ีดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได 

- เด็กอนุบาลชั้นปท่ี 2 

จํานวน.............คน 

มีน้ําหนักสวนสูงตาม 

เกณฑมาตรฐานของกรม 

อนามัย กระทรวง 

สาธารณสุข 

คิดเปนรอยละ........ 

1. สงเสริมใหเด็กท่ีมี 

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 

รับประทานอาหารเสริม 

2. สงเสริมใหเด็กท่ีมี 

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 

ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน 
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ตัวอยาง แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินการ 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ........................... 

 

ระยะเวลา.......................... 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

รายละเอียด เกณฑคุณภาพ ผลการดําเนินงาน 
ปญหา/อุปสรรค/ 

ขอเสนอแนะ 

1.1 เด็กทุกคน/รอยละ 

.....ของเด็กมีพัฒนาการ 

ดานรางกาย แข็งแรง ม ี

สุขนิสัยท่ีดี และดูแล 

ความปลอดภัยของ 

ตนเองได 

- เด็กทุกคน/รอยละ....ของเด็กมีนํ้าหนัก 

สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรม

อนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

  

-เด็กทุกคน/รอยละ.....ของเด็กเคลือ่นไหว 

รางกายไดอยางคลองแคลว มีการประสาน 

สัมพันธของกลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก 

และมีความสามารถในการใชกลามเน้ือเล็ก 

ประสานสัมพันธระหวางมือกับตาไดตาม

วัยและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย 

  

-เด็กทุกคน/รอยละ.....ของเด็กดูแลรักษา 

สุขภาพอนามัยสวนตน ไดแก ลางมือกอน 

รับประทานอาหาร และ หลังเขาหองนํ้า 

แปรงฟนหลังรับประทานอาหาร ดูแล

รักษาสุขอนามัยของตนเอง รับประทาน

อาหารท่ีมีประโยชนไดเหมาะสมตามวัย 

และปฏิบัติจนเปนนิสัย 

  

-เด็กทุกคน/รอยละ...........ของเด็กปฏิบัติ

ตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย 

บอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาได 

ปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา และ

หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค 

อุบัติเหตภุัย และสิ่งเสพติดไดดวยตนเอง 

และปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

จนเปนนิสัย 

  

 

   ลงช่ือ ........................................................ ผูรายงาน 

    (.............................................) 

   วันท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. .......... 
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ตัวอยาง 

แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา ........... 

วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 

โครงการ ............................................................................................................................................................. 

กิจกรรม .............................................................................................................................................................. 

ผูรับผิดชอบ ........................................................................................................................................................ 

กลุมงาน/ฝายงาน ............................................................................................................................... 

 

วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

  ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

    ลงชื่อ ........................................................ ผูรายงาน 

     (.................................................) 

    วันท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. ........... 
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ตัวอยางการใชขอมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของครู 

 

ระยะท่ี 1 การจัดเตรียมขอมูล 

 รวบรวมขอมูลท่ีจะนามาใชในการพัฒนาผูเรียนดานตาง ๆ เชน ดานการจัดการเรียนรูดานการ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เปนตน 

 ระยะท่ี 2 วางแผนการใชขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากระยะท่ี 1 เก่ียวกับความรูความสามารถของผูเรียน ท้ังในดาน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา รวมท้ังมีการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการเรียนรูของตน เพ่ือนําขอมูลไป 

ใชในการวางแผนพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 

 ระยะท่ี 3 การปฏิบัติงานตามแผน 

 พัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางการพัฒนาผูเรียน ซ่ึงอาจจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู 

หรือแผนปฏิบัติงานของครูท่ีสอดคลองกับขอมูลดานคุณภาพของผูเรียนท่ีไดวิเคราะหไว แลวจึงจัดการ 

เรียนการสอน/ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว ดําเนินการประเมินความกาวหนาของผูเรียน เพ่ือใหไดขอมูล 

สารสนเทศของผูเรียน แลวนําขอมูลดังกลาวไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพตอไป 

 สรุป กระบวนการใชขอมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท้ัง

โรงเรียน ท่ีตองอาศัยความรวมมือ รวมพลังจากครู และบุคลากรทุกฝาย โดยการสรางวัฒนธรรมการใชขอมูล

ใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา และเนนจุดท่ีควรพัฒนาอยูท่ีคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารถือเปนกลไกหลัก

ในการสนับสนุน สงเสริม และเปนผูนําในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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ตัวอยาง : การพัฒนาการเรยีนรูของผูเรียนดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 

ข้ันตอนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 

ข้ันท่ี 1 กําหนดเปาหมายการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 สมาชิกชุมชนรวมกันวิเคราะหผลการจัดการเรียนรู หรือพฤติกรรมของผูเรียนวามีเรื่องใดท่ีตองพัฒนา

หรือแกไข เลือกปญหาท่ีเรงดวนมากําหนดเปนเปาหมายการพัฒนา เชน การอานไมคลอง การคิดคํานวณไมได 

พัฒนาการไมเปนไปตามเกณฑ ไมรับผิดชอบ ขาดเรียนบอย ไมสนใจการเรียน เรียนไมทันเพ่ือน เปนตน 

 

ข้ันท่ี 2 กําหนดวิธีการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 เปนการกําหนดวิธีการแกปญหา หรือพัฒนาผูเรียน และออกแบบการจัดการเรียนรูหรือวิธีการ

แกปญหาท่ีพบ โดยสมาชิกชุมชนบางคนหรือกลุมยอย (2-3 คน) รับเปนผูออกแบบ และจัดทําแผนการจัดการ 

เรียนรู (ยกรางแผนฯ ) หรือเครื่องมือท่ีใชในการแกปญหา หรือพัฒนาผูเรียน 

 

ข้ันท่ี 3 สะทอนความคิดเพ่ือพัฒนาวิธีการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 3.1 เปนการนําวิธีการแกปญหา หรือแผนการจัดการเรียนรูท่ีสมาชิกกลุมยอยในข้ันท่ี 2 ออกแบบไว

เขาสูท่ีประชุมของชุมชน รวมกันสะทอนความคิดเห็นในแงมุมตางๆ อยางรอบดาน เชน เปนแผนการจัดการ

เรียนรู หรือวิธีการท่ีสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม เนนความรูความจํามากไปหรือไมผูเรียนได

แสดงออกเพียงใด เปนตน 

 3.2 รวบรวบความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนมาสรุปรวมกัน เพ่ือปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู 

หรือวิธีการท่ีกําหนดไวใหมีคุณภาพและสมบูรณยิ่งข้ึน 

 

ข้ันท่ี 4 นําแผนสูการปฏิบัติและสังเกตการวิธีการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 4.1 นําวิธีการ หรือแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการปรับปรุงแลวสูการเรียนรูกับผูเรียนในชั้นเรียนท่ี

รับผิดชอบ 

 4.2 สมาชิกของชุมชนสวนหนึ่งเขารวมสังเกตการสอน พรอมจดบันทึก หรืออาจถายเปนวีดิทัศน

พรอมไปดวย 

 4.3 สิ่งท่ีควรบันทึกการสังเกตการสอน 

  1) ขอมูลพ้ืนฐาน เชน ชื่อรายวิชา กลุมสาระการเรียนรู หรือเรื่องท่ีสอน ระดับชั้น วัน 

เวลาท่ีสอน จํานวนชั่วโมงท่ีสอน อุปกรณท่ีใชประกอบการสอน เปนตน 

  2) บรรยากาศการนําเขาสูบทเรียน 

  3) ลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 

  4) การแสดงพฤติกรรมของนักเรียน 
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  5) การดําเนินงานกับนักเรียนท่ีบรรลุหรือไมบรรลุผลการเรียนรูตามเปาหมายท่ีกําหนด 

  6) กระบวนการจัดการเรียนรูใดท่ีเปนจุดแข็ง หรือจุดออน ควรไดรับการแกไขอยางไร 

 

ข้ันท่ี 5 สะทอนความคิดตอผลการปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 5.1 สมาชิกชุมชนรวมกันตั้งคําถามเพ่ือสะทอนความคิดเห็นตอผลการปฏิบัติในข้ันท่ี 4 โดยมุงหา

ขอสรุปใหไดอยางนอย 4 ประเด็น คือ 

  1) ผูเรียนไดเรียนรูและเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใด 

  2) รูไดอยางไรวาผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีพฤติกรรมตามเปาหมายนั้นแลว 

  3) ผูเรียนท่ีบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวจะดําเนินการอยางไรตอไป 

  4) ผูเรียนท่ีไมบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวจะดําเนินการอยางไรตอไป 

 5.2 รวมกันหาขอสรุป พรอมเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี ท้ังวิธีการแกปญหา เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขใน

โอกาสตอไป 

 

ข้ันท่ี 6 นําสูการวางแผนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในรอบตอไป 

 นาขอสรุปจากข้ันท่ี 5 มาดําเนินการอยางนอย 2 ประการ 

  1) บันทึกเปนขอมูลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสูเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีรองรอยและ 

เปนรูปธรรม 

  2) นําขอสรุปจากผลการดําเนินงานสูการวางแผนการจัดการเรียนรูในรอบใหมใหมีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพมากกวาเดิมท้ังนี้ การนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานจะ

ดําเนินการ 6 ข้ันตอน เชนเดียวกับดานการจัดการเรียนรู 
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ตัวอยาง : สมุดบันทึก Logbook 

บันทึกการพัฒนางานหรือการเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

-------------------------------------------------------- 

โรงเรียน................................ระดับการศึกษา...............................ชั้น........................................... 

-------------------------------------------- 

 

1. รายชื่อผูรวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

1.1 ................................................................ 

1.2 ................................................................ 

1.3 ............................................................... 

1.4 ……………………………..…………… 

1.5……….……………………..…………… 

1.6………..………………………………… 

2. ผูรับผิดชอบ.......................................................................................................................................... 

3. ผูเชี่ยวชาญ/ผูอํานวยการ/ผูรับมอบหมาย.............................................................................................. 

4. วันท่ี.................................เวลาท่ีเริ่ม-สิ้นสุด .............. จํานวน .........ชม........นาที สถานท่ี…………..……. 

ปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข ออกแบบกิจกรรม นําสูการปฏิบัติ 

และสะทอนคิด 

     

     

     

     

     

 

 

   ลงชื่อ...........................................ผูรายงาน 

         (...........................................) 

 

   ลงชื่อ...............................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

                                            (..............................................) 
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ตัวอยาง : แบบรายงาน 

การใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (เม่ือส้ินสุดโครงการ) 

ผูรายงาน......................................โรงเรียน................................................................................................ 

------------------------------------------------- 

1. ชื่อชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ…………………………………………………………..………… 

2. จํานวนสมาชิกของชุมชนประกอบดวย 

ท่ี  ชื่อ-สกุล  ปฏิบัติหนาท่ี 

1  1 ประธาน 

2  รองประธาน 

3  สมาชิก 

4  สมาชิก 

5  เลขานุการ 

6  ผูชวยเลขานุการ 

 ฯลฯ  

 

3. ขอตกลงของชุมชน 

3.1 ............................................................................................................................................................ 

3.2 ........................................................................................................................................................... 

4. เปาหมาย ภารกิจ สถานท่ี และเวลาปฏิบัติงานของชุมชน 

 4.1 เปาหมายการพัฒนา.............................................................................................................. 

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

 4.2 ภารกิจหรืองาน................................................................................................................................ 

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

 4.3 สถานท่ีปฏิบัติงาน........................................................................................................................... 

 4.4 เวลาปฏิบัติงาน................................................................................................................................ 

5. กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 ข้ันท่ี 1 ................................................................................................................................................... 

 ข้ันท่ี 2 ................................................................................................................................................... 

 ข้ันท่ี 3 ................................................................................................................................................... 

 ข้ันท่ี 4 ................................................................................................................................................... 

 ข้ันท่ี 5 ................................................................................................................................................... 

 ข้ันท่ี 6 .................................................................................................................................................. 

6. การสรางเครือขาย และผูมีสวนรวมสนับสนุนภารกิจของชุมชน 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

7. สรุปผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง (ตองตอบเปาหมายในข้ันท่ี 1) 

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

8. ปจจัยท่ีสงผลใหการดําเนินงานสําเร็จ 

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

9. อุปสรรค/ขอจํากัด/ขัดของ 

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

10. ขอเสนอแนะในการดําเนินการครั้งตอไป 

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

11. นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

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

12. เอกสาร/หลักฐาน/ภาพถาย อางอิง 

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

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

 

 

    ลงชื่อ................................................ผูรายงาน 

           (..............................................) 

                                           วันท่ี ........... เดือน................. พ.ศ. ............ 

 

 

13. คํารับรองของผูบริหารสถานศึกษา 

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

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

 

 

    ลงชื่อ.................................................ผูบริหารโรงเรียน 

           (..............................................) 

                                     ตําแหนง ................................................ 

                                       วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ........... 
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ตัวอยาง : แบบสังเกตการสอน 

 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน 

ชื่อผูสอน..........................................................ระดับการศึกษา........................................................................ 

เรื่อง..........................................................ชั้น..................................โรงเรียน.................................................... 

วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ. ...............เวลา................. จํานวนชั่วโมงท่ีสอน.................................. 

2. แผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดประสบการณ 

 2.1 ความสมบูรณของแผนฯ................................................................................................................... 

 2.2 เครื่องมือ สื่อ อุปกรณประกอบการเรียนรูตามแผนฯ....................................................................... 

 2.3 กิจกรรมและเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูตามแผนฯ..................................................................... 

 2.4 รูปแบบ/กระบวนการเรียนรูท่ีใชในการจัดการเรียนรู……………………………………………………………. 

3. บรรยากาศการเรียนรูข้ันนําเขาสูบทเรียน………………………………..………...……………………………………………….. 

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

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการและข้ันตอนตามแผนฯ 

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

5. การแสดงออกและการมีสวนรวมของผูเรียน.................................................................................................... 

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

6. นักเรียนท่ีบรรลุผลการเรียนรูตามเปาหมาย มีท้ังสิ้น..................คน คิดเปนรอยละ…………….… 

7. นักเรียนท่ีไมบรรลุผลการเรียนรูเปาหมาย มีท้ังสิ้น...................คน คิดเปนรอยละ……………… 

8. นักเรียนท่ีบรรลุผลตามเปาหมาย และไมบรรลุผลตามเปาหมายครูผูสอนไดดําเนินการ กับเด็ก 2 กลุมนี้ 

อยางไร ............................................................................................................................................................. 

9. การบวนการเรียนรูตามแผนฯ 

9.1 สิ่งท่ีเปนจุดแข็ง......................................................................................................................................... 

9.2 สิ่งท่ีเปนจุดออน......................................................................................................................................... 

10. สิ่งท่ีควรไดรับการปรับปรุงแกไข.................................................................................................................... 

 

 

 

    ลงชื่อ............................................................ผูสังเกตการสอน 

     (...................................................) 
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ตัวอยาง 

เคร่ืองมือประเมินผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม 

 

 การประเมินผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม ตองสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการ กิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวจากตัวอยางโครงการสรางหนูนอย

นักวิทยาศาสตร สามารถสรางเครื่องมือประเมินผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม ตามเปาหมายและตัวชี้วัด

ความสําเร็จ ไดดังนี้ 

 

 

 

 

เปาหมายท่ี 1 รอยละ 90 ของเด็กชั้นอนุบาลปท่ี 3 ไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี 1 รอยละของเด็กชั้นอนุบาลปท่ี 3 ไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม 

 

เครื่องมือฉบับท่ี 1 แบบสํารวจจํานวนเด็กท่ีเขารวมกิจกรรมตามโครงการสรางหนูนอยนักวิทยาศาสตร 

 

คําช้ีแจง : ขอความรวมมือครูประจําชั้นกรอกจํานวนเด็กท่ีเขารวมกิจกรรมตามโครงการสรางหนูนอย 

นักวิทยาศาสตรในชั้นท่ีรับผิดชอบ 

 

จํานวนเด็กช้ันอนุบาล 

ชั้น จํานวนเด็กท้ังหมด จํานวนเด็กท่ีเขารวม

กิจกรรม 

หมายเหตุ 

อนุบาล 2    

อนุบาล 3    

รวม    

 

    ลงชื่อ.........................................................ผูกรอกขอมูล 

           (........................................................) 

 

 

 

 

ตัวอยางเครื่องมือ 

ประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ กิจกรรม 
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เปาหมายท่ี 2    รอยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเกิดการ 

                      เรียนรูดวยตนเองระดับปฏิบัติได 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละของเด็กชั้นอนุบาล มีทักษะดานการสังเกต การทดลอง การพยากรณ 

                         การลงความเห็นจากขอมูล และเกิดการเรียนรูดวยตนเองระดับปฏิบัติได 

เปาหมายท่ี 3        รอยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาล สามารถคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร และคิดรวบ 

                        ยอดระดับปฏิบัติได 

เครื่องมือฉบับท่ี 2 แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กดาน 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) การเรียนรู 

ดวยตนเองและ 3) การคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร และคิดรวบยอด 

 

คําช้ีแจง 1. ศึกษาพฤติกรรมของเด็กตามรายการประเมินและเกณฑการประเมินท่ีระบุไว ดังนี้ 

 

ท่ี  รายการประเมิน  เกณฑการประเมิน 

1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

-ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ปฏิบัติได 

-ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ปฏิบัติไดบางครั้ง 

-ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ควรเสริม 

1.1 การสังเกต 

- บอกสิ่งท่ีพบเห็นไดตรงกับความเปนจริง 

 

1.2 การพยากรณ 

- การทํานายหรือคาดคะเนสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนจาก

การทดลอง 

 

1.3 การทดลอง 

- ดําเนินการทดลองตามข้ันตอนท่ีครูแนะนํา 

 

1.4 การลงความเห็นจากขอมูล 

- บอกผลท่ีเกิดจากการสังเกตและทดลองได 

 

2 การเรียนรูดวยตนเอง 

- บอกวิธีการและข้ันตอนการทดลองได 

 

3 การคิดคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตรและคิดรวบ

ยอด 

 

3.1 เปรียบเทียบขอมูลจากการสังเกตไดอยางมี

เหตุผล 

 

3.2 บอกผลการทดลองของตนเองได  
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2. โปรดขีด √ ลงในตารางตามระดับคุณภาพการประเมินท่ีเด็กปฏิบัติไดตามความเปนจริง 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 

1. 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2. 

การเรียนรู 

ดวยตนเอง 

3. 

การคิดเชิงเหตุผลทาง 

วิทยาศาสตรและคิดรวบยอด 

1.1 

การ

สังเกต 

1.2 

กา

พยากรณ 

1.3 

การ 

ทดลอง 

1.4 

การลง 

ความเห็น 

3.1 

เปรียบเทียบ

ขอมูลจาก 

การสังเกต 

3.2 

บอกผล 

การทดลอง 

ของตนเอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 เด็กหญิง...                      

2 เด็กหญิง...                      

3 เด็กหญิง...                      

4 เด็กหญิง...                      

ฯลฯ ฯลฯ                      

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

ผลการประเมินความสําเร็จตามเปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตารางท่ี 1 แสดงคารอยละของจานวนเด็กท่ีไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม 

ช้ัน จํานวนเด็กท้ังหมด 
จํานวนเด็กท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

คิดเปน 

รอยละ 
หมายเหตุ 

อนุบาล 2 36 36 

98.61 

เด็ก 1 คน เขารวม

กิจกรรมเพียงบาง

กิจกรรม 

อนุบาล 3 36 35 

รวม 72 71 

 

จากตาราง พบวา มีเด็กชั้นอนุบาล จํานวนท้ังหมด 72 คน ไดรับประสบการณตรงจากการเขา 

รวมกิจกรรม จํานวน 71 คิดเปนรอยละ 98.61 
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ตารางท่ี 2 แสดงคารอยละของจํานวนเด็กท่ีเขารวมกิจกรรม และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

             เกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดวิเคราะหและการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตรและ 

             คิดรวบยอดระดับปฏิบัติได ระดับปฏิบัติไดบางครั้ง และระดับควรปรบัปรุง 

ท่ี รายการประเมิน 

จานวนเด็ก 

ท่ีเขารวม 

กิจกรรม(คน) 

ผลการประ เมิน 

คิดเปนรอยละ 

3 2 1 

1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  72 91.44 4.79 1.11 

1.1 การสังเกต 

- บอกสิ่งท่ีพบเห็นไดตรงกับความเปนจริง 
72 95.00 3.77  

1.2 การพยากรณ 

- การทํานายหรือคาดคะเนสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนจากการทดลอง 
72 92.45 5.31  

1.3 การทดลอง 

- ดําเนินการทดลองตามข้ันตอนท่ีครูแนะนํา 
72 89.62 3.77 1.57 

1.4 การลงความเห็นจากขอมูล 

- บอกผลท่ีเกิดจากการสังเกตและทดลองได 
72 88.68 6.29 0.63 

2 การเรียนรูดวยตนเอง 

- บอกวิธีการและข้ันตอนการทดลองได 
72 87.74 5.66 1.26 

3 การคิดคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตรและคิดรวบยอด 72 87.74 5.66 1.26 

3.1 เปรียบเทียบขอมูลจากการสังเกตไดอยางมีเหตุผล 72 77.36 10.06 2.52 

3.2 บอกผลการทดลองของตนเองได 72 75.47 7.55 4.40 

 รวมเฉลี่ย 72 85.20 6.42 1.94 

 

 

 จากตาราง พบวา เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถ 

คิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร และคิดรวบยอดระดับปฏิบัติได คิดเปนรอยละ 85.20 ระดับปฏิบัติไดบางครั้ง 

คิดเปนรอยละ 85.20 ระดับปฏิบัติไดบางครั้งรอยละ 6.42 และระดับควรปรบัปรุง รอยละ 1.94 

เม่ือพิจารณาผลการพัฒนาระดับปฏิบัติไดเปนรายดาน พบวา เด็กมีทักษะดานกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตรระดับปฏิบัติได คิดเปนรอยละ 91.44 ดานการเรียนรูดวยตนเอง เด็กบอกวิธีและข้ันตอนการ

ทดลองระดับปฏิบัติได คิดเปนรอยละ 87.47 ดานการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร และคิดรวบยอดระดับ

ปฏิบัติไดคิดเปนรอยละ 76.42 
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ตัวอยาง 

การรายงานผลหรือสรุปผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม 

 

1. ช่ือโครงการ : สรางหนูนอยนักวิทยาศาสตร 

 

2. ความเปนมา (จากหลักการและเหตุผล) 

 การเรียนรูเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองเตรียมคน

ใหมีความพรอมท้ังความรู ทักษะในการแสวงหาความรู การทํางานเปนกลุม ความสามารถในการคิด ดังนั้น ใน

การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรสาหรับเด็ก จึงเปนการจัดประสบการณท่ีมุงใหเด็กไดคนควาทดลอง และลงมือ

ปฏิบัติจริง ชวยสรางใหเด็กเกิดความสนุกเพลิดเพลิน เกิดความอยากรู รูจักสังเกต ตั้งคําถาม หาคําตอบดวย

ตนเอง ปจจุบันพบวาการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก ยังขาดกิจกรรมท่ีเปนการจัด

ประสบการณตรง ในการฝกใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีจะนําไปสูทักษะการคิดประกอบกับ

การประเมินภายนอก รอบสาม ตัวบงชี้ท่ี 4 มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช แสดงถึงเด็กยังขาดทักษะการ

คิด ดังนั้น เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาทักษะการคิด ไดรับประสบการณตรง เกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยผาน

กิจกรรมท่ีเด็กสนใจ สนุกสนาน ทาทาย และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัย จึงจัดทํา 

โครงการนี้ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหเด็กมีประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม 

 3.2 เพ่ือใหเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

 3.3 เพ่ือใหเด็กมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร และการคิดรวบยอด 

 

4. เปาหมาย 

 4.1 เชิงปริมาณ : รอยละ 90 ของเด็กชั้นอนุบาล ไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม 

4.2 เชิงคุณภาพ : 1) รอยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเกิดการเรียนรู

ดวยตนเองระดับปฏิบัติได 

  2) รอยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาล สามารถคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร และคิดรวบยอด 

ระดับปฏิบัติได 

 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 5.1 รอยละของเด็กชั้นอนุบาล ไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม 
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 5.2 รอยละของเด็กชั้นอนุบาล มีทักษะดานการสังเกต การพยากรณ การทดลองและการลงความเห็น

จากขอมูล 

 5.3 รอยละของเด็กชั้นอนุบาล เปรียบเทียบขอมูลจากการสังเกตไดอยางมีเหตุผล 

 5.4 รอยละของเด็กชั้นอนุบาล บอกผลการทดลองของตนเองได 

 

6. ผลการดําเนินงาน 

 6.1 การดําเนินงานตามข้ันตอนการดําเนินงาน/กิจกรรมสําคัญ (ท่ีกําหนดไวในวิธีดําเนินงานของ 

โครงการ) 

 กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสาหรับเด็กอนุบาล 

เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น มีครูระดับอนุบาลเขารับการอบรม จานวน 2 คน ไดรับ

ความอนุเคราะหวิทยากรจาก สพป.ชพ.1 จากการสอบถามผูเขารับการอบรม พบวา ผูเขารับการอบรมรอยละ 

100 มีความรู ความเขาใจ และรอยละ 100 คิดวาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการจัดประสบการณได 

 กิจกรรมท่ี 2 จัดทําแผนการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

กอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 2-10 พฤษภาคม 2561 ครูท่ีเขารับการอบรมทุกคนรวมกัน 

วางแผนการนาความรูไปใช โดยจัดทําแผนการจัดประสบการณ จากการตรวจแผนการจัดประสบการณ 

และแผนการดําเนินงาน รวมท้ังจากการสังเกตการเตรียมงานของครู พบวาครูทุกคน มีแผนการดําเนินงาน 

ท่ีชัดเจนปฏิบัติไดจริง และสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณเปนรายหนวยท่ีเนนทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร มีกิจกรรมการทดลองเพ่ือใหเด็กไดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการสังเกต 

การพยากรณ การทดลอง และการลงความเห็นจากขอมูล มีกิจกรรมท่ีฝกใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเองฝกการคิด

เชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร การคิดรวบยอด และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณพรอมสถานท่ีในการจัดกิจกรรมได

สอดคลองกับกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนการจัดประสบการณ 

 กิจกรรมท่ี 3 จัดทําเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ของโครงการเม่ือวันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2561 ผูรับผิดชอบโครงการประชุมรวมกับคณะทํางานจัดทา

เครื่องมือประเมินผลการดําเนินโครงการตามเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีระบุไวในโครงการไดเครื่องมือ 

จํานวน 2 ฉบับ คือ 

 ฉบับท่ี 1 แบบสํารวจจํานวนเด็กท่ีเขารวมกิจกรรมตามโครงการสรางหนูนอยนักวิทยาศาสตร 

 ฉบับท่ี 2 แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กดาน 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) การเรียนรู 

ดวยตนเอง และ 3) การคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร และคิดรวบยอด 

 เครื่องมือฉบับท่ี 1 สงใหครูกรอกขอมูลหลังจัดประสบการณครบตามแผนท่ีวางไว สวนฉบับท่ี 2 

มอบใหครูใชในการสังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีเขารวมกิจกรรมเปนระยะๆ และสรุปผลสงผูรับผิดชอบโครงการ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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 กิจกรรมท่ี 4 จัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรตามแผนการจัดประสบการณท่ีกําหนดไว เม่ือ

เปดภาคเรียนท่ี 1 ครูทุกคนไดนําแผนการจัดประสบการณท่ีพัฒนาไวไปจัดประสบการณกับเด็กในชั้นท่ี

รับผิดชอบตลอดปการศึกษาตามแผนท่ีวางไว 

 กิจกรรมท่ี 5 นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรระหวางท่ีครูจัด

ประสบการณตามแผนท่ีวางไวผูรับผิดชอบโครงการไดประชุมคณะกรรมการจัดทําปฏิทินและเครื่องมือการ

นิเทศ และนิเทศ ติดตามผลการจัดประสบการณเพ่ือชวยเหลือหรือแนะนําครูใหสามารถจัดประสบการณได

อยางมีประสิทธิภาพ จากการนิเทศ ติดตามผลโดยการเยี่ยมชั้นเรียน และการสังเกตการจัดประสบการณ 

พบวา ครูทุกคนคิดเปนรอยละ 100 สามารถจัดประสบการณไดสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณท่ี

กําหนดไว เด็กชั้นอนุบาลปท่ี 3 ท่ีเขารวมกิจกรรมทุกคนไดเรียนรูจากประสบการณตรง 

 กิจกรรมท่ี 6 สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการเม่ือไดรับผลการประเมินครบถวน

ผูรับผิดชอบโครงการนําผลมาวิเคราะห สรุป และจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการ เสนอใหผูบริหาร

รับทราบและใหความเห็นชอบ 

 6.2 การดําเนินงานตามโครงการ 

 จากการสํารวจ พบวา มีเด็กชั้นอนุบาล จํานวนท้ังหมด 72 คน ไดรับประสบการณตรงจาก 

การเขารวมกิจกรรม จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 98.61 บรรลุตามเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ท่ีกําหนดไว 

 จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะเขารวมกิจกรรม พบวาเด็กมีทักษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร เกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร และคิดรวบยอดไดเหมาะสม 

กับวัย คิดเปนรอยละ 93.29 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาเด็กมีทักษะดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 

96.54 โดยเด็กมีทักษะการสังเกตรอยละ 98.11 การพยากรณรอยละ 97.48 การทดลองรอยละ 94.97 

การลงความเห็นจากขอมูลรอยละ 95.60 ดานการเรียนรูไดดวยตนเอง เด็กบอกวิธีการและข้ันตอนการทดลอง 

ได คิดเปนรอยละ 94.65 ดานการการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร และคิดรวบยอด คิดเปนรอยละ 88.68 

โดยเด็กเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดจากการสังเกตไดอยางมีเหตุผล รอยละ 89.94 และบอกผลการทดลอง 

ของตนเองได รอยละ 87.42 พบวา ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและชี้วัดความสําเร็จท่ีกําหนดไว 

ทุกตัวชี้วัดเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 

7. งบประมาณ 

  ไดรับ จํานวน 20,500 บาท 

  ใชจริง จํานวน 19,500 บาท 

  คงเหลือ จานวน 1,000 บาท 

 

8. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
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 - บางครั้งไมสามารถจัดกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากมีกิจกรรมอ่ืนท่ีโรงเรียนตองดําเนินการ 

 - แผนการจัดประสบการณบางแผน ตองใชเวลามาก ทําใหเด็กบางคนหมดความสนใจในการเขารวม 

กิจกรรม 

 

9. ขอเสนอแนะในการดาเนนิงานตอไป 

 - ครูควรจัดหาอุปกรณทองถ่ินท่ีมีราคาถูก และหาไดงายในการจัดกิจกรรม 

 - ครูควรใหเวลาเด็กในการทดลอง และนําเสนอผลการทดลองเพ่ิมข้ึน 

 - ครูควรปรับการจัดประสบการณใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละวัย 

 - โรงเรียนควรจัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนใหครูและบุคลากรทุกคนไดทราบ 

ท่ัวกัน เพ่ือจัดประสบการณใหสอดคลองกับปฏิทินงานของโรงเรียน 

 

 

    ลงชื่อ..................................................ผูรายงาน 

     (.................................................) 

ความเห็นผูบริหาร.......................................................................................................................................... 

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

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

 

 

    ลงชื่อ....................................................... 

     (.......................................................) 

    ตําแหนง....................................................... 
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