
 
รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕6๓ 
 
 
 
 
 

 

โครงการการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้
โดยให้ผู้เรียนปฏิบตัิจริง( Active  Learning) 

 
 
 
 
 

 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
อำเภอวังวเิศษ  จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
  



๑ 

 
 

บันทึกข้อความ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ที่ ...๒๖๗.../256๓ วันที่  ๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.256๓ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
       (Active  Learning) 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

   ข้าพเจ้านางทัศนีย์  เต็มแก้ว  ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ 
โครงการ  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active  Learning) 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕6๓ เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ  

    1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าในบริหารหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              2. เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

    3. เพ่ือให้ครูจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง(Active Learning) 

    โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
บัดนี้ โครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active  Learning)ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงไดร้ายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง(Active  Learning) ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการเอกสารตามแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ลงชื่อ 
                (นางทัศนีย์  เต็มแก้ว) 
              ผู้รายงาน 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. .......................................................... 

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

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

                                                                 ลงชือ่      
       (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 



                                  ๒ 
 

คำนำ 
 
 

       รายงานการดำเนินงานโครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
(Active  Learning)จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้ว ัดความสำเร็จ        
ของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง ทั ้งนี ้เพื ่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงาน           
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนวัดเขาวิเศษเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหาร                
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐาน           
ทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที ่เกี ่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 

          
          

         กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
                           วันที่  ๙  ตลุาคม  พ.ศ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

๓ 

สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active  Learning) 

 ๑ 

คำนำ  ........................................................................................................................... ..............................  ๒ 
สารบัญ  .......................................................................................... ............................................................  ๓ 
แบบรายงานการดำเนินงานโครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน 
ปฏิบัติจริง (Active  Learning) 

 ๔ 

ภาคผนวก  ............................................................................................................................. ......................  ๙ 
- *  ประมวลภาพการดำเนินงาน  

*  แบบประเมินความพึงพอใจ 
- *  แบบประเมินผลการใช้หลักสูตาสถานศึกษา  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  พุทธศักราช  ๒๕๖๒   
-    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   
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                                                                                                                                 ๔ 
                                                                                                                               

 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕6๓ 
 

๑.  ชื่อโครงการ   การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง (Active  Learning)  

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

 ข้อที ่1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ข้อที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 

           ข้อที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
           ข้อที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
           มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน 
           มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
           มาตรฐานที่  3   การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ผู้รับผิดชอบ    ๑.  นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 
    ๒.  นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ       

๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือให้ครมูีความรู้ ความเข้าใจบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา                
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๕.๒  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา                
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
          ๕.๓  เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง(Active  Learning)  
๖.  เป้าหมาย 
 ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ๖.๑.๑  คณะครแูละบุคลากรของโรงเรียนวัดเขาวิเศษจำนวน  ๓๑ คน ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

       ๖.๑.๒ นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ –  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน  ๕๗๕  
    ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างถูกต้องและ 
สอคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มีความก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
 
 
 



 
๕ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๗.๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจการบริหารการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง  พุทธศักราช  2551    ร้อยละ  ๑๐๐ 

๗.๒ ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง (ActiveLearning) ร้อยละ  ๘๐ 
๘.  การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง               
(Active  Learning)  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๒  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. กิจกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  ชี้แจงสภาพของปัญหาในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มีความสอดคล้อง  และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด  จำนวน  ๓๑  คน   

1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
1.3 มอบหมายการปฏิบัติงาน / แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา           

ตามหลักสูตแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งระดับปฐมวัย และระดับ
ขั้นพ้ืนฐาน 

      1.4 ดำเนินการจัดทำปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
          ๑.๕  นำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้เป็นแนวในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุขในการดำเนินชีวิต 

๒. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active Learning) 
2.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active Learning) 
2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
2.3 มอบหมายการปฏิบัติงาน /แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
๒.๔  คร ูผู้สอนดำเนินการ การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active Learning) 

เน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



      ๖ 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
     การดำเนินงานโครงการการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง (Active  Learning)    
มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เข้ามามีบทบาทในการให้ความเห็นชอบในการจัดทำหลักสูตร 
สถานศึกษา 
- ผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุน  จัดหาสื่อให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง(Active  Learning)     

๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ      
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
ผลการดำเนิน เป้าหมาย 

1. ร้อยละของครูมีความรู้  ความเข้าใจการบริหาร การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาได้ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง  พุทธศักราช  2551 
 

มีความรู้ความเข้าใจการ
บริหาร การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาได้
ถูกต้อง สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง  
พุทธศักราช  2551 
ร้อยละ ๑๐๐ เป็นไป
ตามเป้าหมายและ 
โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา เอกสาร
ประกอบหลักสูตร
สถานศึกษาทุก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้      
ที่ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับ          
การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร  พุทธศักราช  
๒๕๖๐ และหลักสูตร
แกนกลาง พุทธศักราช  
๒๕๕๑  

๑๐๐ 

2.ร้อยละของครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดการจัดการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active  Learning) 
 

ครูมีความรู้ ความเข้าใจ              
การจัดการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนปฏิบัติจริง
(Active Learning) 
ร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

๘๐ 

 
 
 



๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย    ๕ 

       อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย    5 . หมายถึง ระดับ  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย    ๔ หมายถึง ระดับ  มาก 
ค่าเฉลี่ย    ๓ หมายถึง ระดับ  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย    ๒ หมายถึง ระดับ  น้อย 
ค่าเฉลี่ย    ๑ หมายถึง ระดับ  น้อยที่สุด 

๑๑.  งบประมาณ 
๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ  

( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา 
(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ ................................................................ ................ 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕,๐๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป    -         บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๕,๐๐๐   บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุง พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษาแต่ละกลุ่มสารการเรียนรู้  เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
     การจัดทำพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ยังไมถู่กต้อง สมบูรณ์  จึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

          ๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
   ครูทุกคนจะต้องดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้

ถูกต้อง  เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
สามารถ ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

 
 
ลงชื่อ 

            (นางทัศนีย์  เต็มแก้ว)  
                 ผู้รายงาน 
 
 
 



 
                                                                                                                            ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 

 

ประชุมคณะครู  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ๓ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 
 

 

 
คณะครูดำเนินการ  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  ๓ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 

 

 
 
 



 
 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
  

 

 



 
ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
 

เอกสารปพ. ๕   และ  ปพ. ๖ 
 
 

 

เอกสารธุรการชั้นเรียนระดับปฐมวัย 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

1. เพศ       ชาย หญิง 
2. อายุ     .................................... ปี 
3. ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  อนุปริญญา/เทียบเท่า   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
 

4. สอนระดับชั้น 
  ระดับปฐมวัย   ระดับชั้น  ป. 1 - ๓   ระดับชั้น  ป. ๔ – ๖  
   
 
ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักฐานทางการศึกษา 

ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักฐานทางการศึกษาในระดับใด 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

1. โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครองตลอดชุมชนและสังคม 

     

2. โรงเรียนสามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเหมาะสม 

     

3. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน  และสังคมมีส่วนร่วมใน
การกำหนดหลักสูตร 

     

4. โรงเรียนจัดทำหลักสูตรโดยบูรณาการเนื้อหาสาระ กลุ่มาสาระ
การเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม 

     

5.  โรงเรียนมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

     

 

2.1 สิ่งที่ท่านต้องการให้โรงเรียนดำเนินการในปีการศึกษา 2562 
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของท่านต่อการร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักฐานทางการศึกษา (แบบ 
ปพ  5   และ  แบบ  ปพ .6 ) 

1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง  เขต ๒ 
       *************************************************************************************************** 
ชื่อครูผู้ประเมิน........................................................................... ......................ตำแหน่ง.............................................. 
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................รหัสวิชา....................................ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่................ 

 
*********************************************************************************** 

 
คำชี้แจง 
๑. แบบประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า ๓  ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะแบ่งเป็น  ๓  ตอน  ประกอบด้วย 
ตอนที่ ๑   องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  
ตอนที่ ๒   การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ 
ตอนที่ ๓   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่กำหนด 
๓. ระดับคุณภาพ ให้เขียนเครื่องหมายถูก (√) ลงในช่องระดับคุณภาพ ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม ทุกรายการ 
  ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง  มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุงแก้ไข 
  ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง  ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
๔.  ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตอนที่  ๑องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

๑.  ส่วนนำ 
     ๑.๑  ความนำ    
            แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้น 
และความต้องการของโรงเรียน 

    

     ๑.๒  วิสัยทัศน์ 
            แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
ครอบคลมุสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  มีความ
ชัดเจนสามารถปฏบิัติได ้

    

     ๑.๓  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
            มีความสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

    

     ๑.๔  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            มีความสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น กรอบ
หลักสตูรระดับท้องถิ่นสอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน 

    

๒.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๒.๑ โครงสร้างเวลาเรียน    
             มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ที่เป็นเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมจำแนกแต่ละช้ันปีอย่าง
ชัดเจนระบุเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำแนกแต่ละช้ันปีอย่าง
ชัดเจนเวลาเรียนรวมของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้าง
เวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 

    

๒.๒  โครงสร้างหลักสูตร  
          มีการระบุรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ระบุรหัสวิชา ช่ือ
รายวิชา พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิตมีการระบุกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  รายวิชา
เพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมที่กำหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของ
โรงเรียน 
 

    

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

   ๓.  คำอธิบายรายวิชา 
         มีการระบุรหัสวิชา ช่ือรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ช้ันปีท่ีสอน จำนวนเวลาเรียนและ/หรือหน่วยกติ ไว้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน 
          การเขยีนคำอธบิายรายวิชาได้เขยีนเป็นความเรียงโดยระบุองค์
ความรู้  ทักษะกระบวนการ  และคณุลักษณะหรือเจตคติที่ต้องการและ
ครอบคลมุตัวช้ีวัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง  
        ระบุรหัสตัวช้ีวัด ในรายวิชาพื้นฐานและจำนวนรวมของตัวช้ีวัด
และระบุผลการเรียนรู้ ในรายวิชาเพิ่มเตมิและจำนวนรวมของผลการ
เรียนรู้ถูกต้อง 
        มีการกำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  สอดแทรกอยู่ใน
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม 

    

 ๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  
ได้ระบุกิจกรรม และจัดเวลา สอน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
        มีการจัดทำโครงสร้างและแนวการจัดกิจกรรม  แนวทางการวัด
และประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง ๓ กิจกรรมที่ชัดเจน   

    

  ๕.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
       ระบุเวลาเรียน/หน่วยกติ  ท้ังรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเตมิตามเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียน ชัดเจน  
       ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนไว้
อย่างชัดเจน  
       ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่าง
ชัดเจน 
       ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ตอนที่  ๒ การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้  (เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

๑.  โครงสร้างรายวิชา 
๑.๑การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
            จัดกลุ่มมาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวช้ีวัดที่มีความสัมพันธ์กัน
และเวลา ในแต่ละหน่วยการเรยีนรู้เหมาะสม 

    

      ๑.๒ การจัดทำสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
            ได้วิเคราะห์แก่นความรูข้องทุกตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ มาจัดทำสาระสำคญั/ความคิดรวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและ
ครบทุกหน่วยการเรียนรู ้

    

      ๑.๓ การต้ังชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
           สะท้อนให้เห็นสาระสำคญั หรือประเด็นหลักในหน่วยการ
เรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถของ
ผู้เรยีน 

    

       ๑.๔ การกำหนดสัดส่วนเวลาเรียน 
            กำหนดสัดส่วนเวลาเรยีนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม 
และรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตร 

    

        ๑.๕ การกำหนดสัดส่วนนำ้หนักคะแนน 
             กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนนแต่ละหน่วยการเรยีนรู้
เหมาะสมและรวมตลอดปี  เท่ากับ 100 คะแนน 

    

  ๒. หน่วยการเรียนรู้ 
 ๒.๑การวางแผนจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
             มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบทุกหน่วย 
การเรยีนรู้ และทุกกลุ่มสาระฯ 

    

        ๒.๒การจัดทำหน่วยการเรียนรู้: การกำหนดเป้าหมาย 
กำหนดมาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวช้ีวัด สาระสำคญั/ความคิดรวบยอด  
สาระการเรียนรู้  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ถูกต้อง  เหมาะสมมีความสอดคล้องกัน 

    

        ๒.๓  การจัดทำหน่วยการเรียนรู้: การกำหนดหลักฐาน  
การเรียนรู้ 
            กำหนดช้ินงาน /ภาระงาน  การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรยีนรู้ 

    

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

      ๒.๔  การจัดทำหน่วยการเรียนรู้: ออกแบบกิจกรรม               
การเรียนรู้ 
            ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ ไดส้อดคล้องกับตัวช้ีวัด/
มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

    

๓. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างยั่งยืน 
๓.๑ มีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    

๓.๒มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง     

๓.๓นำผลการประเมินการใช้หลกัสูตรสถานศกึษามาวางแผนใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

    

 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
        
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ  .......................................................  ผูป้ระเมิน 
      (......................................................) 
   ตำแหน่ง ........................................................ 
............./................/............. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 


