
 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดมหาการ 

ที่ 29/2564                    วันที่  1 ตุลาคม 2564 

เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจุรีพร เฉิดฉิ้ม ต าแหน่ง ครู ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บัดนี้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้น

แล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ

ฉบับนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

      ลงชื่อ     ผู้รายงาน 

                        (นางฐาลินี  หีมหมะ) 

 

 

ความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

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

 

           ลงชื่อ  

     (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

1. ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา   

   สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวจุรีพร  เฉิดฉิ้ม 

 กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.วัตถุประสงค์ 

 4.1  เพ่ือให้ครูและบุคลากร  มีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ 
           4.2  เพ่ือให้ครูและบุคลากร  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
 4.3   เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้         
  
5. เป้าหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

   5.1  ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 
           5.2  ครูและบุคลากรร้อยละ 80 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
           5.3  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ             เรียน
ตามเป้าหมาย 
2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
โรงเรียนก าหนด 
3.  นักเรียนมีทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และ
เขียนสื่อความ 
4.  ครูและบุคลากรมีการวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริงและเป็นระบบ 

-  ทดสอบระหว่างเรียน / 
ทดสอบ 
   หลังเรียน 
-  ประเมินคุณลักษณะอันพึง 
   ประสงค ์
-  ประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
-  ตรวจบันทึกการเก็บ
คะแนน 

-  แบบบันทึกคะแนน 
 
-  สมุดบันทึกการพัฒนา
ผู้เรียน            (ปพ.5 ) 
-  แบบรายงานพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายคน  ( ปพ.5 , ปพ.6 ) 
-  แบบบันทึกการส่งงาน 
-  เอกสารชั้นเรียน 

5. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอน 
6. ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดการ เรียนการสอน 
 
 

- ประเมินการนิเทศการสอน 
- ประเมินทักษะการจัดการ
เรียนการสอนของครู 
- สังเกตการณ์น าไปใช้ 
วิธีการ สื่อการสอน 
นวัตกรรม 

-  แบบประเมินการนิเทศการ
สอน 
-  แบบประเมินทักษะการ
จัดการเรียนการสอนของครู 
- การสังเกต 

 7.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ -.  จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ 
-  จัดหาหนังสือ 

-  .แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. ผลการด าเนินงาน 

 7.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  การด าเนินงาน โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 

กิจกรรม จ านวน........6.........กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที่ด าเนินการ สรุปดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(ที่ระบุตามโครงการ) 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา/สถานที่

ด าเนินการ 
การด าเนินงาน 

1. กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะสาระการเรียนรู้สู่
มาตรฐานการศึกษา (8 กลุ่มสาระ) 

พ.ย. 63 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม
ทักษะสาระการเรียนรู้สู่
มาตรฐานการศึกษา (8 
กลุ่มสาระ) 

2. กิจกรรมที่ 2 การสอนซ่อมเสริม พ.ย. 63 – ก.ย. 64 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 การสอน
ซ่อมเสริม 

3. กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล พ.ย. 63 – ก.ย. 64 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการวัดผล
และประเมินผล 

พ.ย. 63 – ก.ย. 64 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
ประสิทธิภาพการวัดผล
และประเมินผล 

  



ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(ที่ระบุตามโครงการ) 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา/สถานที่

ด าเนินการ 
การด าเนินงาน 

5 กิจกรรมที่ 5 วิจัยในชั้นเรียน พ.ย. 63 – ก.ย. 64 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 5 วิจัยในชั้น
เรียน 

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต พ.ย. 63 – ก.ย. 64 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 5 วิจัยในชั้น
เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1.ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีการวัดและ
ประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
2  ครูและบุคลากรร้อยละ 80 จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ  ความสามารถและความ
ถนัดของผู้เรียน 
3 . ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 
 

 
บรรลุ 
 
 
บรรลุ 
 
 
 
บรรลุ 

  
1.ครูและบุคลากรร้อยละ 80      
มีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 
2.ครูและบุคลากรร้อยละ 80  
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถและความถนัดของ
ผู้เรียน 
3 . ผู้เรียนร้อยละ 80  มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ 
 

ด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากร  มีการวัดและประเมิน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 
2.ครูและบุคลากร  จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนที่ส่ งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการความสามารถและความถนัดของ
ผู้เรียน 
3.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 

 
บรรลุ 
 
 
บรรลุ 
 
 
 
บรรลุ 

  
1. ครูและบุคลากร  มีการวัดและ
ประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมี
คุณภาพ 
2.ครูและบุคลากร  จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ
ความสามารถและความถนัดของ
ผู้เรียน 
3.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ 
 

 

 

 

 



8. งบประมาณ 

 8.1 การใช้งบประมาณ 

  1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....................20,000.................................บาท 

  2) งบประมาณที่ใช้ไป...............................11,236...................................บาท 

  3) งบประมาณคงเหลือ...............................8,764.................................บาท 

 

 8.2 งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามประเภทของเงิน 

ประเภทของเงิน ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 11,236 8,764  
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
3. เงินรายได้สถานศึกษา 
   3.1 .......................................................... 
   3.2 .......................................................... 
   3.3 .......................................................... 

    

4. เงินอ่ืนๆ (ระบุ)  
   4.1 .......................................................... 
   4.2 .......................................................... 

    

รวม 20,000 11,236 8,764  

9. ปัญหา/อุปสรรค 

 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะสาระการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา (8 กลุ่มสาระ) 

 -  พบว่าครูผู้สอนขาดสื่อในการจัดการเรียนการสอน 

 กิจกรรมที่ 2 การสอนซ่อมเสริม 

- ไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนในการสอนซ่อมเสริม 

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- ไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ด าเนินการวิเคราะห์นักเรียนรายชั้นเรียน 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผล 

- แบบบันทึกการวัดผลอาจจะยังไม่ทันต่อการต้องการของครูผู้สอน 

กิจกรรมที่ 5 วิจัยในชั้นเรียน 

- ครูผู้สอนศึกษาบริบทของนักเรียนค่อนข้างยาก เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนในสถานการณท่ีมี

โรคระบาด 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

- หนังสือไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

 

 



10. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะสาระการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา (8 กลุ่มสาระ) 

 -   เพ่ิมสื่อการสอนให้มีมากข้ึนในทุกกลุ่มสาระ 

 กิจกรรมที่ 2 การสอนซ่อมเสริม 

- ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนในการสอนซ่อมเสริม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- ควรมีแบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผล 

- ตรวจสอบการวัดผลผลและประเมินผล 

 กิจกรรมที่ 5 วิจัยในชั้นเรียน 

-  ด าเนินการหาข้อแก้ไขให้กับนักเรียน 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

- จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการ 

 

             ลงชื่อ  

                (นางสาวจุรีพร  เฉิดฉิ้ม.) 

          ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนวัดมหาการ 
 

 

  
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะสาระการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา (8 กลุ่มสาระ)   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เพศ       ชาย                 หญิง  
       คร ู                              นักเรียน                              
......................................................................................................................................................................  
 

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ที ่ ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน        

2 ท่านได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม      

3 ท่านได้รับความรู/้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไปปรับใช้ได้      

4 รูปแบบ/หัวข้อ ในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม      

5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม       

6 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม      

7 สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      

8 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอยา่งด ี      

9 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถดูแลช่วยเหลือในการด าเนินงานไดเ้ป็นอย่างดี      

10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมครั้งนี ้      
 

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 
........................................................................................................................... ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 
 

 

 



         สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
1.เพศ 

 ผู้ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ทั้งหมด 80 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ เพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.75 
2.สถานภาพ 

ผู้ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ทั้งหมด 80 คน เป็นครูจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 เป็นนักเรียน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และ
ผู้ปกครองจ านวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 
 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ที ่ ประเด็นความพึงพอใจ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

( x ) 

ระดับ
คุณภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน  72 

(90.00) 

5 

(6.25) 

3 

(3.75) 

  
4.86 มากที่สุด 

2 ท่านได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 78 

(97.50) 

2 

(2.50) 

   
4.98 มากที่สุด 

3 ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อไปปรับใช้ได้ 

64 

(80) 

10 

(12.50) 

6 

(7.50) 

  
4.73 มากที่สุด 

4 รูปแบบ/หัวข้อ ในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

80 

(100) 
 

   
5.00 มากที่สุด 

5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  70 

(87.50) 

8 

(10.00) 

2 

(2.50) 

  
4.85 มากที่สุด 

6 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 79 

(98.75) 

1 

(1.25) 

   
4.99 มากที่สุด 

7 สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 75 

(93.75) 

5 

(6.25) 

   
4.94 มากที่สุด 

8 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อ

ซักถามไดเ้ป็นอย่างด ี
  

   
  

9 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถดูแลช่วยเหลือในการ

ด าเนินงานได้เป็นอย่างด ี
  

   
  

10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมครั้งนี ้        

รวมผลคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 92.50 5.54 1.96   4.91 

ร้อยละความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 98.04 มากที่สุด 



 
 

จากตาราง สอบถามความพึงพอใจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.91 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และร้อย
ละ 98.04 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
หมายเหตุ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
คะแนน 4.51 - 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
คะแนน 3.51 - 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
คะแนน 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ร้อยละความพึงพอใจ 
ร้อยละ 91 – 100 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ร้อยละ 71 – 90 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
ร้อยละ 51 – 70 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ร้อยละ 31 – 50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
ร้อยละ 21 – 30 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


