รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร
ปีการศึกษา 2562

นางพันธ์พิศ โสทะ
กลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนเจริญวิทยา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเจริญวิทยา
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คานา
กิจกรรม วิเคราะห์หลักสู ตร จัดทาขึ้นเพื่อให้ครู ได้มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง มี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สามารถนาไปจัดกิ จกรรมได้จริ ง โดยมีการดาเนิ นอย่างเป็ นระบบ มี การศึกษา
สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการ การกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนา การวางแผน การปฏิบตั ิงาน
ตามแผน การนิ เทศติดตามผล และประเมิน ผล เพื่อนาผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็ นระบบ ผลการดาเนิ นงานช่วยให้โรงเรี ยนได้พฒั นาอย่างต่อเนื่ อง และส่ งผลให้ครู มี
ก าหนดเป้ า หมายคุ ณภาพผูเ้ รี ย นทั้ง ด้า นความรู ้ ทัก ษะกระบวนการ สมรรถนะและคุ ณลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ได้อย่างชัดเจน
ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทุกท่าน ที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นงานและ
ประเมินผล กิจกรรม วิเคราะห์หลักสู ตร จนทาให้การดาเนิ นงานบรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาหนด ซึ่ งเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา และผูเ้ กี่ ยวข้อง สาหรั บใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้า
ต่อไป

นางพันธ์พิศ โสทะ
ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม

สารบัญ
หน้า
บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ/กิจกรรม

ก

รายงานโครงการ/กิจกรรม
ความเป็ นมา/หลักการเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
ผลการดาเนินงาน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสารวจสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน / โครงการ
ตอนที่ 3 สรุ ปข้อเสนอแนะจากผูต้ อบแบบสอบถาม/ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
สรุ ปผลการประเมิน
งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

1
1
1
1
2
3
3
4
6
7
9
9
10

ภาคผนวก
เอกสารแนบท้ายรายงาน

ก

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ : โรงเรียนเจริญวิทยา
ที่ จร.บค.
/ 2562
วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
เรื่ อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมวิเคราะห์ หลักสู ตร
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
ด้วยข้า พเจ้า นางพันธ์ พิศ โสทะ ได้ดาเนิ นกิ จกรรมวิเคราะห์ หลักสู ตรขึ้ น ซึ่ งเป็ นโครงการ
ต่อเนื่องตามแผนงานฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ครู ได้มีการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ ง ซึ่ งเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา และผูเ้ กี่ ยวข้อง สาหรั บใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้า
ต่อไป
บัดนี้ การจัดดาเนิ นโครงการเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้ อยแล้ว จึงเสนอรายงานผลการปฏิ บตั ิงานโครงการ
ตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางพันธ์พิศ โสทะ)
ผูเ้ สนอโครงการ

(นางสุ วรรณี ชอบผล)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล

ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียนเจริ ญวิทยา
( ) ทราบ ( ) พิจารณาแล้วให้ปรับปรุ งแก้ไข
ลงชื่อ
(นายวิรัช หาญกล้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1

รายงานโครงการ/กิจกรรม
1. ชื่ อโครงการ
กิจกรรม (ถ้ามี)

ส่ งเสริมครู ให้ จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การวิเคราะห์หลักสู ตร

2. ความเป็ นมา (สรุ ปจากหลักการและเหตุผล)
กิจกรรมวิเคราะห์หลักสู ตร เป็ นโครงการต่อเนื่องตามแผนงานฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ของโรงเรี ยน
เจริ ญวิทยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ครู ได้มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพของผูเ้ รี ยน แสดงการ
เชื่ อมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างชัดเจน พร้ อมทั้งมีการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่แสดงถึ งการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดย
กาหนดเป้ า หมายคุ ณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุ ม ทั้ง ด้า นความรู ้ ทัก ษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และชัดเจน
ดังนั้น ครู โรงเรี ยนเจริ ญวิทยาทุกคน ได้ทราบถึงนโยบาย หลักการ แนวทางในการจัดทาหลักสู ตร
พร้ อ มทั้ง มี แ นวทางในการแก้ไ ขปั ญหา ข้อเสนอแนะร่ ว มกัน และมี ส่ วนร่ วมในการก าหนด จัดท า
ประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา และกากับ ติดตาม ตรวจสอบ หลักสู ตรในแต่ละตัวบ่งชี้ ที่จดั ทาแล้วนามา
สรุ ปผลประเมินให้ระดับคุณภาพ
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2.เพื่อให้ครู สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรสถานศึกษากับ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน
3.เพื่อให้ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
4.เพื่อให้ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
5.เพื่อให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน
4. เป้ าหมาย
เชิงปริมาณ ครู ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์หลักสู ตรในจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบตั ิจริ ง มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ งได้

2
เชิ งคุณภาพ
1.ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2.สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน
3.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
4.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
5.สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน
5.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ(  ) สาเร็จตามเป้ าหมาย ( ) ไม่ สาเร็จตามเป้ าหมาย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ
ร้ อยละ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ทีไ่ ด้
5
4
3
2
75.15
1.ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตาม
หลักสู ตรสถานศึกษา
86.67
2.สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน
84.24
3.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
84.24
4.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
สาคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
90.91
5.สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
สาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน
สรุ ปจานวนความถี่ระดับคุณภาพทีไ่ ด้ ระดับดีขึน้ ไป
421.21
695/825*100=84.24
สรุ ปเฉลี่ยจานวนครู ที่ได้ ระดับดีขนึ้ ไป 695/825*33 = 28 คน
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6. การประเมินโครงการ/กิจกรรม
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
6.1.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
6.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ครู
6.2 วิธีดาเนินการ ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ได้ดาเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสารวจสอบถาม
ตารางที่ 1 ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ครู
33
100
ผูบ้ ริ หาร
0
0
รวม
33
100
ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นครู
จานวน 33 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100
เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 0 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0
รวมทั้งสิ้ น 33 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน / โครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน / โครงการ
ชื่ องาน / กิจกรรมการวิเคราะห์ หลักสู ตร
คาชี้แจง

กลุ่มงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล

โปรดใส่ เครื่ องหมาย () ตามรายการที่เป็ นจริ งหรื อเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง ประเมินผลอยูใ่ นระดับต่ากว่า 40 %
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ประเมินผลอยูใ่ นระดับ 40 -59 %
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ประเมินผลอยูใ่ นระดับ 60 -79 %
ระดับ 4 หมายถึง ดี ประเมินผลอยูใ่ นระดับสู งกว่า 80 -89 %
ระดับ 5 หมายถึง ดีเยีย่ ม ประเมินผลอยูใ่ นระดับสู งกว่า 90 %

5
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
2
3
4

1

1. ด้ านทรัพยากรทีใ่ ช้
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ
1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดาเนินการจริ ง
1.3 ความร่ วมมือของบุคลากร ผูเ้ กี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน /โครงการ
1.4 ปริ มาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน/โครงการ
1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการดาเนินงาน/ โครงการ
2. ประเมินกระบวนการดาเนินงานตามกระบวนการ
2.1 โครงการมีการดาเนิ นงานตามขั้นตอนและวิธีการดาเนินโครงการ
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดาเนินโครงการ
2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดาเนินโครงการสามารถส่ งผลให้
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย เชิงคุณภาพ
2.4 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินโครงการมีการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ระหว่าง ผูร้ ับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

0
0
0
0
0

2
2
0
0
1

2
2
0
2
2

4
3
3
3
3

25
26
30
28
27

0
0
0

1
0
2

3
3
2

5
3
2

24
27
27

0

2

3

5

23

2

2

2

27

2

2

5

24

0

0

3

30

3. ประเมินผลการดาเนินงาน
0
3.1 ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้มากน้อย
เพียงใด
3.2 ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายเชิ งคุณภาพที่กาหนดไว้มาก 0
น้อยเพียงใด
3.3 ผลการดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายเชิงปริมาณที่กาหนดไว้มาก 0
น้อยเพียงใด
รวม
0
ค่ าเฉลีย่ 1.41+3.48+8.28+80.30=93.47

28 69 164 1590
1.41 3.48 8.28 80.30
93.47

สรุ ปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 )
* ถ้าคะแนนเฉลี่ยตัง่ แต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการดาเนินงานเป็ นที่น่าพอใจ
 การดาเนินงานเป็ นที่น่าพอใจ
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 การดาเนินงานควรปรับปรุ ง

6

จากการดาเนิ นงาน กิ จกรรมการวิเคราะห์หลักสู ตร กลุ่มงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ผลการ
ดาเนิ นงานจากการประเมินระดับความพึงพอใจในการดาเนิ นโครงการผลสรุ ปว่า มีดา้ นทรัพยากรที่ใช้
ประเมินกระบวนการดาเนิ นงานตามกระบวนการ และประเมินผลการดาเนิ นงาน โดยรวม คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 93.47 อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม

ตอนที่ 3 สรุ ปข้ อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 สถานศึกษาควรมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู ้ หรื อ อบรมพัฒนาครู ดา้ น
การวิเคราะห์หลักสู ตร และการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อมาใช้ในการวางการจัดการ
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ต่อไปในอนาคต
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สรุปผลการประเมิน
1. สรุ ปผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่

วัตถุประสงค์ ของ โครงการ / กิจกรรม

1. 1.เพื่อให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจใน
เป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร
สถานศึกษา
2. 2.เพื่อให้ครู สามารถแสดงการเชื่อมโยง
เป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ของหลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน

สภาพความสาเร็จ
บรรลุ
ไม่ บรรลุ




3. 3.เพื่อให้ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของ
หลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบตั ิจริ ง



4. 4.เพื่อให้ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
กาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุม
ทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้อย่างเหมาะสม



5. 5.เพื่อให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน
ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน



ผลการดาเนินงาน
1.ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร
สถานศึกษา ร้อยละ 75.15
2.ครู สามารถแสดงการเชื่อมโยง
เป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
สถานศึกษากับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ได้อย่างชัดเจน ร้อยละ 86.67
3.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของ
หลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
ร้อยละ 84.24
4.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
กาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยน
ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 84.24
5.ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน
ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ชัดเจน ร้อยละ 90.91
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2. สรุ ปผลการดาเนินงานตามเป้ าหมาย / ตัวชี้วดั
สภาพความสาเร็จ
เป้ าหมาย / ตัวชี้วดั ของ โครงการ /
ที่
บรรลุ ไม่ บรรลุ
กิจกรรม
1. เชิงปริมาณ ครู ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80 มี 
การวิเคราะห์หลักสู ตรในจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั
ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบตั ิจริ ง มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ งได้

2. เชิ งคุณภาพ

3.

4.

5.

6.

1.ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2.สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของ
หลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน
3.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของ
หลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบตั ิจริ ง
4.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
กาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุม
ทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
5.สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แสดงถึง
การพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
สาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ชัดเจน









ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ ครู มีการวิเคราะห์หลักสู ตร
ในจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสู ตร
สถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง มี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปจัด
กิจกรรมได้จริ งได้ร้อยละ 84.85
1.ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
ร้อยละ 75.15
2.ครู สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของ
หลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน ร้อยละ 86.67
3.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของ
หลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบตั ิจริ ง ร้อยละ 84.24
4.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
กาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุม
ทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 84.24
5.ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แสดงถึง
การพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
สาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ชัดเจน ร้อยละ 90.91

9
7.งบประมาณ
7.1งบประมาณที่ต้ งั ไว้ในโครงการ/กิจกรรม
7.2งบประมาณที่ใช้จริ ง
กิจกรรม/รายการ
ลาดับที่
1.เตรี ยมการ
(Plan)
2.ดาเนินการ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)

4. ปรับปรุ ง/
พัฒนา
(Act)

เขียนโครงการ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
-แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
-ประชุมครู ผเู ้ กี่ยวข้อง
2.ครู ทุกคนศึกษา หลักสู ตร และบันทึก
ข้อมูลในแบบบันทึก
3.นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
4.ศึกษาเอกสารการจัดทาหลักสู ตรเพื่อ
พัฒนา
5.ดาเนินการจัดทาหลักสู ตรเพื่อพัฒนา
6.ใช้หลักสู ตรเพื่อพัฒนา
7.จัดแสดงผลงานที่ได้จากการใช้หลักสู ตร
8.ประเมินผลการใช้หลักสู ตร
เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดาเนินงาน และคอยอานวยความสะดวกใน
การดาเนิ นกิจกรรมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็ นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ กาหนด
1. สรุ ปประเมินโครงการฯ
2. จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอฝ่ าย
บริ หาร

7.3คงเหลือ (เพียงพอ) / จ่ายเพิ่ม (ไม่เพียงพอ)

1,500 บาท
1,500 บาท รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
ผู้ดาเนินการ
00.00 อ.พันธ์พิศ
1,200.00 ผอ.วิรัช หาญกล้า
บุคลากรครู ทุกคน

00.00 อ.สุ จินดา
อ.พันธ์พิศ

300.00 อ.พันธ์พิศ

0.00

บาท

8.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
ครู ผสู ้ อนที่พ่ ึงเข้ามาใหม่ยงั ไม่ค่อยจะเข้าใจวิธีการ การวิเคราะห์หลักสู ตร

10
9.ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานต่ อไป
 ในการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์หลักสู ตร หัวหน้าฝ่ ายวิชาการควรจะชี้แจงรายละเอียดทุกๆ
ครั้งในการจัดทากิจกรรมการวิเคราะห์หลักสู ตรในการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้แก่
ครู ผสู ้ อนทุกคนทราบก่อนเสมอทุกครั้งเพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 โครงการนี้ เป็ นโครงการที่ ดี เนื่ องจากสถานศึ ก ษาต้องการส่ งเสริ ม สนับ สนุ น จัดให้
ครู ผสู ้ อนมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ ดังนั้น
จึงเห็นควรที่จะต้องให้มีการดาเนินงานโครงการนี้ ต่อไป

10.เอกสารแนบท้ายรายงาน
10.1สาเนาคาสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ดาเนิ นโครงการ/กิจกรรม
10.2สาเนาภาพถ่ายตลอดโครงการ (เรี ยงลาดับตามกิจกรรมสาคัญ)
10.3สรุ ปผลการประเมินและสาเนาเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม
10.4สาเนาหลักฐานอื่น ๆ
ลงชื่อ

ผูส้ รุ ป/รายงานผล
( นางพันธ์พิศ โสทะ) วันที่ 27 มีนาคม 2563

ความเห็นของรองผู้อานวยการ/หัวหน้ ากลุ่ม/หัวหน้ าสายชั้ น
( ) ตรวจสอบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการรายงานครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
( ) พบข้อผิดพลาดในเรื่ อง
ลงชื่อ
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
( นางสุ วรรณี ชอบผล ) วันที่ 27 มีนาคม 2563
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียนเจริ ญวิทยา
( ) ทราบ ( ) พิจารณาแล้วให้ปรับปรุ งแก้ไข
ลงชื่อ

ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
( นายวิรัช หาญกล้า ) วันที่ 30 มีนาคม 2563

ภาคผนวก
-บันทึกข้อความขออนุญาตการดาเนินงาน
-โครงการ/กิจกรรม
-เครื่ องมือ/แบบประเมิน
-ภาพกิจกรรม

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ: โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ที่ จร.บค. /2562
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เรื่ อง ขออนุญาตดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมการวิเคราะห์หลักสู ตร
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
ตามที่ ขา้ พเจ้า นางพันธ์ พิศ โสทะ กลุ่ มงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุ คคล ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
ได้รับมอบหมายให้จดั ดาเนิ นงานตามโครงการ/กิ จกรรมการวิเคราะห์ หลักสู ตรขึ้ น โดยมี วตั ถุ ประสงค์
เพื่อให้ครู ทราบถึงนโยบาย หลักการ แนวทางในการจัดทาหลักสู ตร พร้ อมทั้งมี แนวทางในการแก้ไข
ปั ญหา ข้อเสนอแนะร่ วมกัน และมีส่วนร่ วมในการกาหนด จัดทา ประเมินหลักสู ตรสถานศึ กษา และ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ หลักสู ตร สรุ ปผลประเมินให้ระดับคุณภาพซึ่ งเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อโรงเรี ยน
เจริ ญวิทยา และผูเ้ กี่ยวข้อง ให้กา้ วหน้าต่อไป
ดังนั้น จึงขออนุ มตั ิดาเนิ นการจัดดาเนิ นงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป ตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมที่แนบมาด้วยนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อ
1.โปรดทราบ
2. โปรดพิจารณาลงนามในหนังสื อบันทึกข้อความ จานวน 1 ชุด
3.โปรดพิจารณาลงนามในแบบโครงการ จานวน 1 ชุด
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางพันธ์พิศ โสทะ)
ผูเ้ สนอโครงการ

(นางสุ วรรณี ชอบผล)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล

ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียนเจริ ญวิทยา
( ) อนุมตั ิตามที่เสนอ ( ) ไม่อนุมตั ิดว้ ยสาเหตุ
ลงชื่อ
(นายวิรัช หาญกล้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.ชื่ อกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
สนองมาตรฐานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การวิเคราะห์ หลักสู ตร
กิจกรรมต่ อเนื่อง
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1)
นางพันธ์ พศิ โสทะ
ฝ่ ายงานบริ หารบุคคล โรงเรียนเจริญวิทยา
พฤษภาคม 2562– มีนาคม 2563

***************************************************************************
2.หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวิเคราะห์หลักสู ตร เป็ นโครงการต่อเนื่องตามแผนงานฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ของโรงเรี ยน
เจริ ญวิทยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ครู ได้มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพของผูเ้ รี ยน แสดงการ
เชื่ อมโยงเป้ าหมายคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างชัดเจน พร้ อมทั้งมีการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่แสดงถึงการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดย
กาหนดเป้ า หมายคุ ณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุ ม ทั้ง ด้า นความรู ้ ทัก ษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และชัดเจน
ดังนั้น ครู โรงเรี ยนเจริ ญวิทยาทุกคน ได้ทราบถึงนโยบาย หลักการ แนวทางในการจัดทาหลักสู ตร
พร้ อ มทั้ง มี แ นวทางในการแก้ไ ขปั ญหา ข้อเสนอแนะร่ ว มกัน และมี ส่ วนร่ วมในการก าหนด จัดท า
ประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา และกากับ ติดตาม ตรวจสอบ หลักสู ตรในแต่ละตัวบ่งชี้ ที่จดั ทาแล้วนามา
สรุ ปผลประเมินให้ระดับคุณภาพ
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2.เพื่อให้ครู สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรสถานศึกษากับ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน
3.เพื่อให้ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
4.เพื่อให้ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
5.เพื่อให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน

4. เป้ าหมาย
เชิงปริมาณ ครู ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์หลักสู ตรในจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบตั ิจริ ง มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ งได้
เชิ งคุณภาพ
1.ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2.สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน
3.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
4.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
5.สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
กิจกรรม/รายการ
ลาดับที่
1.เตรี ยมการ
(Plan)
2.ดาเนินการ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ปรับปรุ ง/
พัฒนา
(Act)

เขียนโครงการ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
1.ประชุมครู ผเู ้ กี่ยวข้อง/-แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
2.ครู ทุกคนศึกษา หลักสู ตร และบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก
3.นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
4.ศึกษาเอกสารการจัดทาหลักสู ตรเพื่อพัฒนา
5.ดาเนินการจัดทาหลักสู ตรเพื่อพัฒนา
6.ใช้หลักสู ตรเพื่อพัฒนา
7.จัดแสดงผลงานที่ได้จากการใช้หลักสู ตร
8.ประเมินผลการใช้หลักสู ตร
เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการดาเนินงาน และคอยอานวย
ความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมตามภาระงานที่ กาหนด
1. สรุ ปประเมินโครงการฯ
2. จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอฝ่ ายบริ หาร

ผู้ดาเนินการ
อ.พันธ์พิศ
ผอ.วิรัช หาญกล้า
บุคลากรครู ทุกคน

อ.สุ จินดา
อ.พันธ์พิศ
อ.พันธ์พิศ

6.งบประมาณ โดยประมาณ 1,500 บาท
7. การประเมินโครงการ/กิจกรรม
7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
8. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
9. การติดตามและประเมินผล (วัดและประเมินผลจากเป้ าหมาย)
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีวดั และประเมินผล
เชิงปริมาณ ครู ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80 มีการ
ดูอ้างอิงจาก หลักสู ตร
วิเคราะห์หลักสู ตรในจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
สถานศึกษา
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสู ตร
1.วิเคราะห์ประเมิน
สถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยผ่าน
การใช้หลักสู ตร
กระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง มีแผนการจัดการ สถานศึกษา
เรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ งได้
2.ติดตาม ตรวจสอบ
เชิ งคุณภาพ
ปรับปรุ งความสาเร็ จ
1. ครู ร้อยละ 80 มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้าหมาย ของโครงการ
คุณภาพของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2. ครู ร้อยละ 80 สามารถแสดงการเชื่อมโยง
เป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน
3. ครู ร้อยละ 80 ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสู ตร
สถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
4. ครู ร้อยละ 80 ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
กาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
5. ครู ร้อยละ 80 สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แสดง
ถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน

เครื่ องมือวัดและประเมินผล
ดูอ้างอิงจาก หลักสู ตร
สถานศึกษา
1.แบบวิเคราะห์ประเมินการ
ใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
2. แบบสรุ ปผลติดตาม
ตรวจสอบ ปรับปรุ ง
ความสาเร็ จของโครงการ

10. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ครู ผูส้ อนมีก ารวิเคราะห์หลักสู ตร จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ตัวชี้ วดั ของ
หลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
แสดงถึงการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และชัดเจน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
( นางพันธ์พิศ โสทะ )

ผูเ้ สนอ

(นางสุ วรรณี ชอบผล)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล

ความเห็นของผู้บริ หาร  อนุมตั ิ
 เห็นควรต้องพิจารณา เนื่องจาก.........................................................................

ลงชื่อ.......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ/กิจกรรม
(นายวิรัช หาญกล้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน
กิจกรรม การวิเคราะห์ หลักสู ตร

กลุ่มงาน ฝ่ ายบริหารงานบุคคล

คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในแต่ละข้อรายการต่อไปนี้ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของผูป้ ระเมิน

ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
ระดับ 3 หมายถึง ดี

ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง

ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
5

4

3

2

1

1.ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตาม
หลักสู ตรสถานศึกษา
2.สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน
3.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
4.ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
สาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
5.สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
สาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน
สรุ ปจานวนความถี่ระดับคุณภาพ
สรุ ปผลการประเมิน/ข้ อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ภาพประกอบกิจกรรม
การวิเคราะห์หลักสู ตรโดยการเรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง

การเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรสถานศึกษากับ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้

ครู มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง

การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อการสอนวิจยั

