
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารลำดับที ่006/2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ก 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้ ๑) การจัดทำและบริหาร
งบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง เรื่อง การพัฒนางาน
ด้านวิชาการ ๓) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน                     
๔) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
๑) การจัดทำและบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้               

การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดทำ

และบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่  2 มิถุนายน 2564 ใช้งบประมาณ ๓,๔20 บาท              
เป็นค่าอาหารกลางวัน 2,160 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,260 บาท  

ผลการดำเนินงาน พบว่า  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กำหนดบุคคล

ผู้รับผิดชอบและเตรียมการจัดการอบรมด้วยระบบออนไลน์ การลงทะเบียนเพื่อเก็บหลักฐาน (แคปภาพ) 
ข้อมูลผู้เข้าอบรม การรายงานผลจำนวนผู้เข้าอบรมเพ่ือจัดทำเกียรติบัตร การจัดทำแบบสอบถามและการ
รวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจในการอบรมโดยใช้ google form และการประชาสัมพันธ์ หรือช่องทาง
อัพโหลดข้อมูล สื่อต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                                         

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ ใน
วันที่  8-10 มิถุนายน 2564 ใช้งบประมาณ  15,800 บาท เป็นค่าตอบแทนวิทยากร 9,000 บาท              
ค่าวัสดุ 4,800 บาท และค่าจัดทำเกียรติบัตร 2,000 บาท  

ผลการดำเนินงาน พบว่า  
ผู ้บริหาร และครูในของสถานศึกษาที่จ ัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดตรัง  มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน
และพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการ

ของโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ใช้งบประมาณ  ๓,610 บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน 
2,280 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,330 บาท   

ผลการดำเนินงาน พบว่า 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้เครื่องมือ

นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
๒. นิเทศ ติดตามสถานศึกษาเอกชน ดำเนินการนิเทศโรงเรียน ทางเว็บไซต์ https://docs. 

google.com/forms/d/Q5zJFpI1P1n8HQQehRNY09dDGbOEeIff7hyU3NxgI/edit หรือ QR Code 
และให้โรงเรียนจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
ใช้งบประมาณ 4,000 บาท เป็นค่าวัสดุ 4,000 บาท  

ผลการดำเนินงาน พบว่า 
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง จำนวน ๓7 โรงเรียน ตอบแบบนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน จำนวน ๓๒ โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๔๙  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

งานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในวันที่  9 สิงหาคม 2564 ใช้งบประมาณ  
๖,๐๙๐ บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน ๑,๓๒๐ บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๗๗๐ บาท และค่าวัสดุ  
4,๐00 บาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้   

๑.๑ รายงานสรุปผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของโรงเรียนเอกชน 
๑.๒ สรุปรายละเอียดประเด็นสำคัญในการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน โดยมีรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
ถอดบทเรียน วิธีการถอดบทเรียน ขั้นตอนการดำเนินการถอดบทเรียน ประเด็นคำถามในการถอดบทเรียน  และ
บทเรียนที่ได้รับจากการถอดบทเรียน 

๑.๓ จัดทำแบบบันทึกการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
งานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

๒. ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ใช้งบประมาณ  ๒,๒๘๐ บาท เป็นค่าอาหาร
กลางวัน ๑,๔๔๐ บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๔๐ บาท  

ผลการดำเนินงาน พบว่า 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้บทเรียนแห่ง

ความสำเร็จในการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา งานด้านวิชาการของโรงเรียน
เอกชน 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ค 

กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานผลการพัฒนางานด้านวิชาการ ของโรงเรียนเอกชน 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดทำเอกสารรายงาน 

จำนวน 2 เรื่อง  
ผลการดำเนินงาน พบว่า 
๑. ได้เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน ๕ เล่ม ใช้งบประมาณ  
๙๐๐ บาท  

๒. ได้เอกสารรายงานการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน จำนวน ๔๕ เล่ม ใช้งบประมาณ  ๗,๒๐๐ บาท 

 

๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง เรื่อง การพัฒนา
งานด้านวิชาการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดตรัง เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้  

ผลการดำเนินงาน พบว่า 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 วันที ่ 8-10 มิถ ุนายน 2564   ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีผลการวิเคราะห์           
ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบ
ออนไลน์ ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ตำแหน่งของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๐ เป็นครูผู้สอน 
จำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ และเป็นครูวิชาการ จำนวน ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ โรงเรียนเอกชน           
ที ่ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน ๓๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๙ และโรงเรียนเอกชนที่ ไม่ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน ๓ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๑ 

ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับการอบรมที่มีต่อการอบรม 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับการอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน

ด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ              
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๐ รองลงมา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๐ เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังนี้ รายการและเนื้อหาการอบรมสอดคล้องกับ
ชื่อโครงการ “การพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน” โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๖๑.๓๐ รองลงมา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๐ จำนวนวัน เวลาที่เหมาะสมในการจัด
อบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๐ รองลงมา อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๐๐ การได้รับความรู้มากขึ้นหลังการอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ รองลงมา 
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๐ การถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน
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ง 

และน่าสนใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๐ รองลงมา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๓๖.๓๐ การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนในการอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๔๗.๕๐ รองลงมา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๐ การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่หรือ
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๐ รองลงมา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๕๐  

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรม 
1. เนื้อหาบางเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่อยากให้มีเวลามากขึ้น 
2. ควรมีกำหนดการที่แน่ชัดไว้ล่วงหน้า เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอบรมครั้งนี้ถือเป็น

ความสำเร็จ 
3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ถึงแม้จะสร้างความลำบากแก่การจัดการศึกษา แต่สิ่งดีที่

ได้รับคือ ความก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ซึ่งคงจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องต้องพัฒนาตนเองอย่างเร่งด่วนต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยี 

 

๓) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน  
การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน มีผลการ

ดำเนินงานการนิเทศ ผลการนิเทศ สรุปไดด้ังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
๑. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง  จำนวน ๓7 โรงเรียน ตอบแบบนิเทศฯ จำนวน ๓๒ โรงเรียน 

คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๔๙  
๒. จำนวนนักเรียนทั้งหมดในทุกระดับชั้น ๒๖,๒๑๓ คน   
๓. จำนวนบุคลากรทั้งหมด ๑,๖๙๑  คน จำแนกได้ ดังนี้ 

ผู้บริหาร   จำนวน       ๙๙  คน 
ครู   จำนวน  ๑,๒๕๐  คน 
บุคลากร   จำนวน     ๓๔๒  คน 

๔. ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก      จำนวน      ๑๒  โรง 

ขนาดกลาง จำนวน      ๑๐  โรง 

ขนาดใหญ่ จำนวน        ๗  โรง 

ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน        ๓  โรง 

ตอนที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         

ผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ที่เกิด
จากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พบว่า 

๑. โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๓.๙๓) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า โรงเรียนเอกชน
ดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อยู่ในระดับ
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มากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย=๔.๐๕) รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย=๓.๙๗) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวัดและประเมินผล 
(ค่าเฉลี่ย=๓.๖๘) 

๒. โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด้านหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๔.๐๕) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ค่าเฉลี่ย=๔.๒๗) รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย=๔.๑๗) ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ค่าเฉลี่ย=๓.๕๗)  

๓. โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๓.๙๗) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูมี
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ (ค่าเฉลี่ย=๔.๒๒) รองลงมา คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการตรวจสอบความรู้ หรือทักษะ
ของผู้เรียนหลังจากการสอนทุกครั้ง (ค่าเฉลี่ย=๔.๑๖) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูนำความรู้
เกี ่ยวกับกระบวนการโค้ชไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้  และจัดทำแผนการเรียนรู้ที ่ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบูรณาการตาม
สถานการณ์โควิด 19 (ค่าเฉลี่ย=๓.๕๖)  

๔. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ มีรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แบบออนแฮนด์ (On Hand) จำนวน ๑๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนที่จัด
แบบออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๐๐ โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) และโรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ 
(Online) ออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๕ โรงเรียนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๖๗ โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) จำนวน ๓ โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๐๐ และโรงเรียนที่
จัดแบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) และโรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ (On Air) จำนวน 
๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 

๕. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) โรงเรียนที ่จัดแบบออนแฮนด์ (On Hand) และ          
ออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๖ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ รองลงมา ได้แก่ 
โรงเรียนที่จัดแบบแบบออนไลน์ (Online) และโรงเรียนที่จัดแบบออนแฮนด์ (On Hand) จำนวน ๕ 
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ฉ 

โรงเรียนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) และ
ออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ โรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ (On 
Air) โรงเรียนที่จัดแบบออนดีมานด์ (On Demand) โรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ (On Air) และออนไลน์ 
(Online) และโรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) ออนแอร์ (On Air) และออนไซต์ 
(On Site) จำนวน ๑ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 

๖. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๗ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ มีรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แบบออนไลน์ (Online) จำนวน ๑๐ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔ รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนที่
จัดแบบออนแฮนด์ (On Hand) โรงเรียนที่จัดแบบออนดีมานด์ (On Demand) โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ 
(Online) และออนแฮนด์ (On Hand) โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) แบบออนแฮนด์ (On Hand) และ
ออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๓ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ โรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ 
(On Air) โรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ (On Air) และออนไลน์ (Online) และโรงเรียน ที่จัดแบบออนไลน์ 
(Online) ออนแฮนด์ (On Hand) ออนแอร์ (On Air)ออนไซต์ (On Site) และออนดีมานด์ (On Demand) 
จำนวน ๑ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 

๗. โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๓.๖๘) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู  ในปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมากถึงระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ มีการสร้างการรับรู้เกี ่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
(ค่าเฉลี ่ย=๔.๐๐) รองลงมา คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื ่องการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (ค่าเฉลี่ย=๓.๘๘) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการวัดและประเมินผลโดยใช้ Digital Platform (ค่าเฉลี่ย=๓.๔๔)  

 

๔) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทำรูปเล่มรายงานผล จำนวน 2 เรื่อง ผลการดำเนินงาน พบว่า 
๑) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด

และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน ๕ เล่ม  
๒) รายงานการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการ

ของโรงเรียนเอกชน จำนวน ๔๕ เล่ม เพื่อส่งให้โรงเรียนเอกชน ๓๗ โรง ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป  
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค 
๑. การดำเนินงานกิจกรรมโครงการมีอุปสรรค จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน 

๒. การอบรมออนไลน์ไม่สามารถเห็นพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เข้าอบรมได้ทั่วถึง 
ไม่สามารถทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวได้ 

แนวทางแก้ไข 
๑. เปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม

ออนไลน์ เช ่น 1)Microsoft Teams 2) Google Hangouts Meet 3) Zoom Cloud Meetings และ 
4) Line  

๒. เปลี่ยนรูปแบบบการนิเทศเป็นการนิเทศออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://docs.google.com/ 
forms/d/1Q5zJFpI1LP1n8HQQehRNY09dDGbOEeIff7hyU3NxgI/edit หรือQR Code  

ข้อเสนอแนะ  
๑. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณต่อไป 
๑.๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการพัฒนา

หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดตรัง 

๑.๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรมีรูปแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ของโรงเรียนเอกชนในปีงบประมาณต่อไป 

๒. ข้อเสนอแนะสำหรับการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   มีข้อเสนอแนะ

แนวทางในการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้  
๒.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และทักษะของผู้เรียน                    

ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการโค้ชเพื่อให้ครูนำความรู้ไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้  และจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ครอบคลุมทั ้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ  สมรรถนะสำคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบูรณาการตามสถานการณ์โควิด 19  

2.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ด้วยรูปแบบ Active Learning ที่หลากหลาย  

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้นในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาเอกชน งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นรายการค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน  
และเพื่อให้ผู ้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการของ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้  

ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้  โดยได้รับความร่วมมือ
และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะทำงานที่ร่วม
จัดทำรายงานสรุปผลจนเสร็จสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานสรุปผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรังต่อไป 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กันยายน 2564 
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๑.๑ หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 
มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล  รวมทั้ง
ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เอกชน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ          
การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน  

งานด้านวิชาการเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา โดยเกี่ยวข้องกับงานด้าน
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทั้งการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือ
โรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  และมีประสิทธิภาพที่สุด สิ่งสำคัญของงาน
ด้านวิชาการ คือ หลักสูตรเป็นตัวกำกับงานด้านวิชาการ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards – based Curriculum) 
ซึ่งกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดให้ครูใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน โดยมาตรฐานและตัวชี้วัด
จะครอบคลุมความรู้ ทักษะ และเจตคติ หรือคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นๆ 
แต่กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency 
Standards) ที่การกำหนดมาตรฐาน จะมุ่งเป้าหมายไปท่ีสมรรถนะของผู้เรียนว่า ผู้เรียนจะต้องทำอะไรได้ 
โดยยึดความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก    

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโรงเรียนเอกชน
ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการช่วยพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้ตามศักยภาพของผู้เรียน   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาให้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ขึ้น 

๑. ความเป็นมาของโครงการ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒ 

๑.๒ วัตถุประสงค ์

๑.2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ด้านวิชาการของโรงเรียน  

๑.2.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน
วิชาการของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑.๓ ขอบเขตการดำเนินงาน 

๑.๓.๑ การจัดทำและบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้               
การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑.๓.๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง เรื่อง การพัฒนา
งานด้านวิชาการ 

๑.๓.๓ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน  
๑.๓.๔ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

 
๑.๔ กิจกรรมดำเนินงาน 

๑.๔.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
๑.๔.๒ นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน  
๑.๔.๓ ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการ

ของโรงเรียนเอกชน 
๑.๔.๔ จัดทำรายงานผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

 
๑.๕ ระยะเวลาดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ มิถุนายน 2564  – กันยายน 2564 
 

๑.๖ งบประมาณ 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาเอกชน งบรายจ่ายอ่ืน  เพ่ือเป็นรายการค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งบประมาณ ๙๕,๙๖๓ บาท 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๓ 

 

 

 

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน 

๒.๑.๑ การจัดทำและบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้   
การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้อนุมัติโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาเอกชน งบรายจ่ายอ่ืนงบประมาณ ๙๕,๙๖๓ บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการ
จัดทำและบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
2. วิธีการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
1. กำหนดกรอบแนวทางแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ

ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. นำเสนอโครงการแผนการปฏิบัติงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ
ระยะเวลาการดำเนินงาน  

3. แต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้ 
๓.๑ คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่  ๒๒๖/2564 เรื่อง  แต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

๒. ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๔ 

๓.๒ คำสั่ งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่  ๒๔๗/2564 เรื่อง  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

๓.๓  คำสั่ งสำนักงานศึกษาธิการจั งหวัดตรัง ที่  ๒๙๗/2564 เรื่อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนผ่านระบบออนไลน์ 

4. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และระยะเวลา
การดำเนินงานตามโครงการ ฯ ที่กำหนด  
 

วิธีการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้าน

วิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่  2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.  
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย 18 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่ม 
และบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน   

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ 
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีกลุ่มเป้าหมาย 
85 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด  

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน
เอกชน 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการ             
จังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย 19 คน ประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด 
พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน   

๒. นิเทศ ติดตามสถานศึกษาเอกชน ดำเนินการนิเทศโรงเรียน ทางเว็บไซต์ https:// 
docs.google.com/forms/d/Q5zJFpI1P1n8HQQehRNY09dDGbOEeIff7hyU3NxgI/edit หรือ 
QR Code และให้โรงเรียนจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 30 
กรกฎาคม 2564 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย 18 คน ประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์/
ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน   



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๕ 

๒. ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2564 แต่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ไม่สามารถดำเนินการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชนผ่านระบบออนไลน์ได้ เนื่องจากในวันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีการอบรมตลาดนัดเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ ๒ คุณธรรม จริยธรรม
เด็กทางรอดของสังคม ส่งผลให้ครูไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ จึงขออนุมัติจัดประชุมสัมมนา           
ถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย 18 คน 
ประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน   

กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานผลการพัฒนางานด้านวิชาการ ของโรงเรียนเอกชน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทำรูปเล่มรายงานผล จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน ๕ เล่ม  
๒. รายงานการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้าน

วิชาการของโรงเรียนเอกชน จำนวน ๔๕ เล่ม เพ่ือส่งให้โรงเรียนเอกชน ๓๗ โรง ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป  

ผลการดำเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที่  1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้าน

วิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่  2 มิถุนายน 2564 ใช้งบประมาณ ๓,๔20 
บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน 2,160 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,260 บาท โดยมีผลการ
ดำเนินงานการปฏิบัติการจัดเตรียมความพร้อมในการอบรม ดังนี้   

กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบและเตรียมการจัดการอบรมด้วยระบบออนไลน์              
การลงทะเบียนเพ่ือเก็บหลักฐาน (แคปภาพ) ข้อมูลผู้ เข้าอบรม การรายงานผลจำนวนผู้ เข้าอบรม                   
เพ่ือจัดทำเกียรติบัตร การจัดทำแบบสอบถามและการรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจในการอบรมโดย
ใช้ google form และการประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางอัพโหลดข้อมูล สื่อต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                                         

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ 
ในวันที่  8-10 มิถุนายน 2564 ใช้งบประมาณ  15,800 บาท เป็นค่าตอบแทนวิทยากร 9,000 บาท              
ค่าวัสดุ 4,800 บาท และค่าจัดทำเกียรติบัตร 2,000 บาท ผลการดำเนินงานมีดังนี้   

ผู้บริหาร และครูในของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดตรัง  มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน
และพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๖ 

กิจกรรมที่  2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ใช้งบประมาณ  ๓,610 บาท เป็นค่าอาหาร
กลางวัน 2,280 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,330 บาท  ผลการดำเนินงาน  ได้เครื่องมือนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

๒. นิเทศ ติดตามสถานศึกษาเอกชน ดำเนินการนิเทศโรงเรียน ทางเว็บไซต์ https:// 
docs.google.com/forms/d/Q5zJFpI1P1n8HQQehRNY09dDGbOEeIff7hyU3NxgI/edit หรือ QR 
Code และให้โรงเรียนจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 
2564 ใช้งบประมาณ 4,000 บาท เป็นค่าวัสดุ 4,000 บาท  

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในวันที่  9 สิงหาคม 2564 ใช้งบประมาณ  
๖,๐๙๐ บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน ๑,๓๒๐ บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๗๗๐ บาท และค่าวัสดุ  
4,๐00 บาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้   

๑.๑ รายงานสรุปผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของโรงเรียน
เอกชน 

๑.๒ สรุปรายละเอียดประเด็นสำคัญในการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน โดยมีรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
ถอดบทเรียน วิธีการถอดบทเรียน ขั้นตอนการดำเนินการถอดบทเรียน ประเด็นคำถามในการถอดบทเรียน  
และบทเรียนที่ได้รับจากการถอดบทเรียน 

๑.๓ จัดทำแบบบันทึกการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

๒. ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ใช้งบประมาณ  ๒,๒๘๐ บาท เป็นค่าอาหาร
กลางวัน ๑,๔๔๐ บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๔๐ บาท ผลการดำเนินงาน  ได้บทเรียนแห่ง
ความสำเร็จในการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา งานด้านวิชาการของโรงเรียน
เอกชน 

กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานผลการพัฒนางานด้านวิชาการ ของโรงเรียนเอกชน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทำรูปเล่มรายงานผล จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใช้งบประมาณ  ๙๐๐ บาท  ผลการ
ดำเนินงาน ได้เอกสารรายงานฯ จำนวน ๕ เล่ม 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๗ 

๒. รายงานการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน จำนวน ๔๕ เล่ม ใช้ งบประมาณ  ๗,๒๐๐ บาท  ผลการดำเนิ นงาน                       
ได้เอกสารรายงานการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน
เอกชน จำนวน ๔๕ เล่ม 

๒.๑.๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง เรื่อง             
การพัฒนางานด้านวิชาการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดตรัง เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
งานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

วิธีการดำเนินงาน 
๑. จัดทำคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ ๒๒๖/2564 เรื่อง  แต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
๒. จัดทำกำหนดการอบรม วันที่ 8-9-10 มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคเช้า 

แนะนำวิทยากร แจ้งกำหนดการ ดำเนินรายการ 
โดย นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง 

08.๓0 – 0๙.๐0 น. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
โดย นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

0๙.๐๐ – 12.00 น. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณรีุ่งเจริญ คณะบดีคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคบ่าย 
13.30 – 16.30 น. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณรีุ่งเจริญ คณะบดีคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
และอาจารย์ภัสราภรณ์ สหะกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคเช้า 
08.30 – 12.00 น. การยกระดับคุณภาพการสอนด้วยกระบวนการโค้ช 

โดย ผศ.ดร.ปกรณ์  สุปินานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคบ่าย 
13.30 – 16.30 น. การยกระดับคุณภาพการสอนด้วยกระบวนการโค้ช 

โดย ผศ.ดร.ปกรณ์  สุปินานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคเช้า 
08.30 – 09.30 น. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

โดย นางสาวอัมพา ข่ายม่าน  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

09.30 – 10.30 น. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดย นางสาวนาฏยา สิทธิชัย  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

10.45 – 12.00 น. การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
โดย นางสุจิรา ณ พัทลุง  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคบ่าย 
13.30 – 14.30 น. การพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

โดย นางเสาวลักษณ์ ทองย้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
14.45 – 14.30 น. อภิปรายซักถาม สรุปผลการอบรม  

สอบถามความพึงพอใจในการอบรมโดยใช้ google form 
 

๓. จัดทำหนังสือด่วนที่สุด แจ้งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชน จำนวน ๓๗ โรง และให้ตอบรับการเข้ารับการอบรมทาง google form ผ่านเวบไซต์ 
https://docs.google.com/forms/d/1w48eNiU1A5 -B9wREL2vgpvHGBGGhN-q0KdxzRs6SbAc/edit
หรือ QR Code 

๔. จัดทำหนังสือด่วนที่สุด ขออนุมัติวิทยากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้แก่ ๑) นางสาวอัมพา ข่ายม่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ๒) นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และ ๓) นางสุจิรา ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

๕. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
๕.๑ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ภูเก็ต และอาจารย์ภัสราภรณ์ สหะกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
๕.๒  ผศ.ดร.ปกรณ์  สุปินานนท์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๖. จัดเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชนออนไลน์ 
ดังนี้ 

๖.๑ การสร้างไลน์กลุ่มผู้เข้าอบรม 
๖.๒ สร้างลิงค์ห้องเรียนผ่านระบบ google meet / ส่งลิงค์เข้าไลน์กลุ่ม 
๖.๓ สร้างบัญชีลงทะเบียนเข้าอบรมทาง google form  
๖.๔ สร้างแบบสอบถามทาง google form / ส่งลิงค์เข้าไลน์กลุ่มวันสุดท้ายการอบรม 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙ 

๖.๕ ทดสอบระบบออนไลน์ และซักซ้อมความเข้าใจในการอบรม 
๖.๖ เปิด-ปิดระบบลงทะเบียน / ส่งลิงค์เข้าไลน์กลุ่มเช้า-บ่าย 
๖.๗ ส่งลิงค์แบบสอบถาม (google form) เข้าไลน์กลุ่มวันสุดท้ายการอบรมทำ

บัญชีลงทะเบียนเข้าอบรมไฟล์ Excel เป็นช่วงเวลาเช้าบ่าย และเป็นรายวัน 
๖.๘ จัดทำเกียรติบัตรและบัญชีผู้รับเกียรติบัตร ส่งเข้าไลน์กลุ่มเพ่ือตรวจสอบ

รายชื่อที่ถูกต้อง 
๖.๘ ดำเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน

ออนไลน์ ตามกำหนดการอบรม วันที่ 8 - 9 - 10 มิถุนายน ๒๕๖๔  
ผลการดำเนินงาน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2564  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีผลการวิเคราะห์           
ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบ
ออนไลน์ แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป มีรายละเอียด ดังแผนภูมิที่ ๑ - ๒ 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงตำแหน่งของผู้เข้ารับการอบรม 
 

 

จากแผนภูมิที่ ๑ พบว่า ผู้ตำแหน่งของผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหาร จำนวน ๓๕ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๐ เป็นครูผู้สอน จำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ และเป็นครูวิชาการ จำนวน ๑ คน  

คิดเป็นร้อยละ ๑.๓  



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๐ 

แผนภูมิที่ ๒ แสดงรายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

จากแผนภูมิที่ ๒ พบว่า จำนวนผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ตอบแบบสอบถาม 

จำนวน ๓๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๙ และไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๓ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

๘.๑๑ 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๑ 

ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของ

โรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ มีรายละเอียด ดังแผนภูมิที่ ๓ - ๙ 
 

แผนภูมิที่ ๓ รายการและเนื้อหาการอบรมสอดคล้องกับชื่อโครงการ “การพัฒนางานด้านวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน” 

 

 

จากแผนภูมิที่ ๓ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการและเนื้อหา
การอบรมสอดคล้องกับชื่อโครงการ “การพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน” โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๐ รองลงมา อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๐ 

 

แผนภูมิที่ ๔ จำนวนวัน เวลาที่เหมาะสมในการจัดอบรม 
 

 

จากแผนภูมิที่ ๔ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจำนวนวัน เวลาที่
เหมาะสมในการจัดอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๐ รองลงมา อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐  
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๒ 

แผนภูมิที่ ๕ การได้รับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 
 

 
 

จากแผนภูมิที่ ๕ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความรู้
มากขึ้นหลังการอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ รองลงมา อยู่ในระดับมากที่สุด             
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๐  

 
 

แผนภูมิที่ ๖ การถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาของวิทยากร 
 

 
 

จากแผนภูมิที่ ๖ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้
และเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจนและน่าสนใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๐ 
รองลงมา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๐  
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๓ 

แผนภูมิที่ ๗ การอบรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน 
 

 
 

จากแผนภูมิที่ ๗ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนในการอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐ รองลงมา อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๐  
 
แผนภูมิที่ ๘ การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดแก่ผู้อื่น 
 

 
 

จากแผนภูมิที่ ๘ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้
จากการอบรมไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๐ รองลงมา 
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐  
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๔ 

แผนภูมิที่ ๙ ความพึงพอใจภาพรวมที่มีต่อการอบรม 
 

 
 

จากแผนภูมิที่ ๙ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรม โดยรวมอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๐ รองลงมา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๐  

 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรม 
1. เนื้อหาบางเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่อยากให้มีเวลามากขึ้น 
2. ควรมีกำหนดการที่แน่ชัดไว้ล่วงหน้า เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอบรมครั้งนี้

ถือเป็นความสำเร็จ 
3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ถึงแม้จะสร้างความลำบากแก่การจัดการศึกษา 

แต่สิ่งดีที่ได้รับคือ ความก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ซึ่งคงจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาตนเองอย่างเร่งด่วนต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยี 

 

๒.๑.๓ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน  
การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน แบ่งผล

การดำเนินงานการนิเทศ แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
โดยมีผลการดำเนินงานการนิเทศ ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง  จำนวน ๓7 โรงเรียน ตอบแบบนิเทศฯ จำนวน ๓๒ 
โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๔๙  

1.2 จำนวนนักเรียนทั้งหมดในทุกระดับชั้น ๒๖,๒๑๓ คน     



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๕ 

1.3 จำนวนบุคลากรทั้งหมด ๑,๖๙๑  คน จำแนกได้ ดังนี้ 
ผู้บริหาร   จำนวน       ๙๙  คน 
ครู   จำนวน  ๑,๒๕๐  คน 
บุคลากร   จำนวน     ๓๔๒  คน 

1.4 ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก      จำนวน      ๑๒  โรง 

ขนาดกลาง จำนวน      ๑๐  โรง 

ขนาดใหญ ่ จำนวน        ๗  โรง 

ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน        ๓  โรง 
 

ตอนที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและ
ครู  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         

การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน มีผล
การดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

๑. โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๓.๙๓) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564  อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย=๔.๐๕) 
รองลงมา คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย=๓.๙๗) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ               
ด้านการวัดและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย=๓.๖๘) 

๒. โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๔.๐๕) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ค่าเฉลี่ย=๔.๒๗ ) รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย=๔.๑๗) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ค่าเฉลี่ย=๓.๕๗)  

๓. โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=
๓.๙๗) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหาร
และครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ค่าเฉลี่ย=๔.๒๒) รองลงมา คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการ
ตรวจสอบความรู้ หรือทักษะของผู้เรียนหลังจากการสอนทุกครั้ง (ค่าเฉลี่ย=๔.๑๖) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ครูนำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโค้ชไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้  และจัดทำแผนการ
เรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และบูรณาการตามสถานการณ์โควิด 19 (ค่าเฉลี่ย=๓.๕๖)  



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๖ 

๔. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ          
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่  
มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) แบบออนแฮนด์ (On Hand) จำนวน ๑๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ รองลงมา ได้แก่ 
โรงเรียนที่จัดแบบออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๖ โรงเรียน คิดเป็น
รอ้ยละ ๒๐.๐๐ โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) และโรงเรียนที่จัดแบบ
ออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๕ โรงเรียนเท่ากัน            
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) จำนวน ๓ โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๐๐ 
และโรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) และโรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ 
(On Air) จำนวน ๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 

๕. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ              
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่
มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) แบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) โรงเรียนที่จัดแบบออนแฮนด์ (On 
Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๖ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ รองลงมา 
ได้แก่ โรงเรียนที่จัดแบบแบบออนไลน์ (Online) และโรงเรียนที่จัดแบบออนแฮนด์ (On Hand) จำนวน  
๕ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) 
และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ โรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ 
(On Air) โรงเรียนที่จัดแบบออนดีมานด์ (On Demand) โรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ (On Air) และ
ออนไลน์ (Online) และโรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) ออนแอร์ (On Air) 
และออนไซต ์(On Site) จำนวน ๑ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 

๖. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ          
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๗ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ 
มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) แบบออนไลน์ (Online) จำนวน ๑๐ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔ รองลงมา 
ได้แก่ โรงเรียนที่จัดแบบออนแฮนด์ (On Hand) โรงเรียนที่จัดแบบออนดีมานด์ (On Demand) โรงเรียน
ที่จัดแบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) แบบออนแฮนด์ 
(On Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๓ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ โรงเรียน
ที่จัดแบบออนแอร์ (On Air) โรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ (On Air) และออนไลน์ (Online) และโรงเรียน 
ที่จัดแบบออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) ออนแอร์ (On Air)ออนไซต์ (On Site) และออนดีมานด์ 
(On Demand) จำนวน ๑ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 

๗. โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๓.๖๘) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียนเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมากถึงระดับปานกลาง โดยข้อที่มี



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๗ 

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด  (ค่าเฉลี่ย=๔.๐๐) รองลงมา คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา    
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (ค่าเฉลี่ย=๓.๘๘) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการวัดและประเมินผลโดยใช้ Digital Platform (ค่าเฉลี่ย=๓.๔๔)  

 

๒.๑.๔ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทำรูปเล่มรายงานผล จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
๑) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน ๕ เล่ม ใช้งบประมาณ บาท 
๒) รายงานการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้าน

วิชาการของโรงเรียนเอกชน จำนวน ๔๕ เล่ม เพ่ือส่งให้โรงเรียนเอกชน ๓๗ โรง ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 
๒.๒ สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมตามเคร่ืองมือที่กำหนด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

  

วัตถุประสงค์การรายงาน  
1. เพ่ือรายงานผลการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน

เอกชน  
2. เพ่ือจัดทำข้อมูล สารสนเทศ สำหรับการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
 

ขอบเขตการรายงาน  
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง จำนวน 37 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล

การดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน โดยใช้เครื่องมือที่กำหนด คือ แบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ประเด็นการนิเทศ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
๑. ด้านหลักสูตร 

๑.๑ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๑.๒ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๑.๓ หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๘ 

๒. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๒.๑ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๒.๒ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
๒.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา 
๒.๒.๒ ระดับประถมศึกษา  
๒.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา 

๓. ด้านการวัดและประเมินผล 
 

วิธีดำเนินการ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน

เอกชน วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
2. จัดทำเครื่องมือนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
๑. ด้านหลักสูตร 

๑.๑ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๑.๒ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๑.๓ หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

๒.๑ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๒.๒ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
๒.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา 
๒.๒.๒ ระดับประถมศึกษา  
๒.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา 

๓.  ด้านการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert’s 
Rating Scale) มี 5 ระดับซึ่งมีความหมายดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก  



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๙ 

ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้  
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  
3.50 - 4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก  
2.50 - 3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง  
1.50 - 2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับน้อย  
1.00 - 1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

3. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ (google form) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นโดยมีแนวโน้มความรุนแรงและมีการแพร่กระจายเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในระหว่างวันที่ 20 – 
23 กรกฎาคม 2564 จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบบการนิ เทศเป็นการนิ เทศออนไลน์  ทางเว็ บไซต์  
https://docs. google.com/forms/d/1Q5zJFpI1LP1n8HQQehRNY09dDGbOEeIff7hyU3NxgI/edit 
หรือ QR Code  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศ  
๔.๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทำหนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง เรื่อง 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน   
๔.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบนิเทศออนไลน์  
๔.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

๕. การวิเคราะห์ข้อมูล  
๕.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเอกชน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตโดยใช้ 

การแจกแจงหาความถี่และหาค่าร้อยละ  
๕.๒ การติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการดำเนินงาน 
การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน แบ่งผลการ

ดำเนินงานการนิเทศ แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
โดยมีผลการดำเนินงานการนิเทศ ดังนี้ 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒๐ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง  จำนวน ๓7 โรงเรียน ตอบแบบนิเทศฯ จำนวน ๓๒ โรงเรียน 

คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๔๙  
1.2 จำนวนนักเรียนทั้งหมดในทุกระดับชั้น ๒๖,๒๑๓ คน แบ่งตามระดับชั้นได้ดังนี้ 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน  ๑,๗๐๙  คน  
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน  ๑,๘๒๗  คน  
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน  ๑,๙๑๗  คน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  ๒,๑๓๙  คน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  ๒,๓๑๓  คน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  ๒,๔๕๗  คน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  ๒,๓๙๔  คน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  ๒,๒๖๑  คน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  ๒,๓๐๙  คน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  ๑,๕๓๕  คน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  ๑,๖๒๓  คน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  ๑,๖๐๙  คน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน     ๗๖๔  คน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน     ๖๗๘  คน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน     ๖๗๘  คน     

1.3 จำนวนบุคลากรทั้งหมด ๑,๖๙๑  คน จำแนกได้ ดังนี้ 
ผู้บริหาร   จำนวน       ๙๙  คน 
ครู   จำนวน  ๑,๒๕๐  คน 
บุคลากร   จำนวน     ๓๔๒  คน 

1.4 ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก      จำนวน     ๑๒  โรง 

ขนาดกลาง จำนวน     ๑๐  โรง 

ขนาดใหญ่ จำนวน       ๗  โรง 

ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน       ๓  โรง 
 

ตอนที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         

การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน มีผลการ
ดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตารางที่  ๑ - ๗ 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒๑ 

ตารางที่ ๑  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนา
ผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

ด้านที่ รายการ/ประเด็นในการนิเทศติดตาม   S.D. ความหมาย 
1 ด้านหลักสูตร ๔.๐๕ 0.๙๙ มาก 
2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3.97 0.84 มาก 
3 ด้านการวัดและประเมินผล 3.68 0.91 มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๙๓ ๐.๙๓ มาก 
 

จากตารางที่ 1 การดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๓.๙๓) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย=๔.๐๕) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย=๓.๙๗) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวัดและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย=
๓.๖๘)  
 
ตารางที่ ๒  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนา

ผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้านหลักสูตร 
 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการนิเทศติดตาม   S.D. ความหมาย 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 3.57 0.80 มาก 

1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเตรียมความพร้อมใน
การนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในโรงเรียน 3.59 0.71 

 
มาก 

2 มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 3.56 0.80 

 
มาก 

3 มีการเตรียมความพร้อมในการนำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะไปใช้ในโรงเรียน 3.56 0.91 

 
มาก 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 4.27 0.98 มาก 
4 มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม

องค์ประกอบครบถ้วน 4.33 0.96 
 

มาก 
5 มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีมีการกำหนด

กิจกรรมหลักครบถ้วน  4.33 0.99 
 

มาก 
6 มีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด

ประสบการณ์ครบถ้วน 4.13 1.07 
 

มาก 
7 มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน

ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ และมีบรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  4.33 0.92 

 
 

มาก 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒๒ 

ตารางที่ ๒  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการนิเทศติดตาม   S.D. ความหมาย 
8 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน

ครอบคลุมตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4.23 1.01 
 

มาก 
หลักสูตรสถานศึกษา 4.17 1.00 มาก 

9 หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน ถูกต้อง 
และสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 4.19 1.03 

 
 

มาก 
10 มีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.16 1.05 
 

มาก 
11 มีเอกสารระเบียบการวัดและประเมินผลที่มี

องค์ประกอบครอบคลุมครบถ้วนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 4.16 0.95 มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๐๕ ๐.๙๙ มาก 
 

จากตารางที่ ๒ การดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๔.๐๕) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(ค่าเฉลี่ย=๔.๒๗) รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย=๔.๑๗) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ค่าเฉลี่ย=๓.๕๗)  
 
ตารางที่ ๓  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนา

ผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการนิเทศติดตาม   S.D. ความหมาย 
1 ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระ

การเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์  4.22 0.75 มาก 

๒ ครูนำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโค้ชไปออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ สมรรถนะ
สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบูรณาการ
ตามสถานการณ์โควิด 19 3.56 0.88 มาก 

๓ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกำหนดวัตถุประสงค์
(เป้าหมาย) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 4.06 0.84 มาก 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒๓ 

ตารางที่ ๓  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการนิเทศติดตาม   S.D. ความหมาย 
๔ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลง

มือปฏิบัติ สอดคล้องกับจุดประสงค์และตัวชี้วัด 4.00 0.80 มาก 
๕ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการตั้งคำถามกระตุ้นให้

ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิด  4.03 0.82 มาก 
๖ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีกระบวนการวิเคราะห์

ปัญหาและหาทางเลือกหรือวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย 3.81 0.78 มาก 

๗ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ   
เชิงบวก  3.91 0.93 มาก 

๘ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการตรวจสอบความรู้ 
หรือทักษะของผู้เรียนหลังจากการสอนทุกครั้ง  4.16 0.85 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.84 มาก 
 

จากตารางที่ ๓ การดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๓.๙๗) เมื่อพิจารณา                               
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ค่าเฉลี่ย=๔.๒๒) รองลงมา คือ ครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการตรวจสอบความรู้ หรือทักษะของผู้เรียนหลังจากการสอนทุกครั้ง (ค่าเฉลี่ย=
๔.๑๖) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูนำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโค้ช ไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
และจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ  สมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบูรณาการตามสถานการณ์โควิด 19 (ค่าเฉลี่ย=๓.๕๖)  
 

ตารางที่ ๔ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียน 

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน
โรงเรียน 

ร้อยละ 

๑. ออนแอร์ (On Air) ๑ ๓.๓๓ 
๒. ออนไลน์ (Online) ๓ ๑๐.๐๐ 
๓. ออนแฮนด์ (On Hand) ๑๐ ๓๓.๓๓ 
๔. ออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) ๕ ๑๖.๖๗ 
๕. ออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) ๖ ๒๐.๐๐ 
๖. ออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด ์(On Demand)                      ๕ ๑๖.๖๗ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒๔ 

จากตารางที่ ๔ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียน โรงเรียน    
ส่วนใหญ่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) แบบออนแฮนด์ (On Hand) จำนวน ๑๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนที่จัดแบบออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน              
๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) 
และโรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน  
๕ โรงเรียนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) จำนวน ๓ โรงเรียน             
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๐๐ และโรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) และ
โรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ (On Air) จำนวน ๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓  

 
ตารางที่ ๕ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียน 
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน
โรงเรียน 

ร้อยละ 

๑. ออนแอร์ (On Air) ๑ ๓.๓๓ 
๒. ออนไลน์ (Online) ๕ ๑๖.๖๗ 
๓. ออนแฮนด์ (On Hand) ๕ ๑๖.๖๗ 
๔. ออนดีมานด์ (On Demand) ๑ ๓.๓๓ 
๕. ออนแอร์ (On Air) และออนไลน์ (Online) ๑ ๓.๓๓ 
๖. ออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) ๖ ๒๐.๐๐ 
๗. ออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) ๖ ๒๐.๐๐ 
๘. ออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด ์                           

(On Demand) 
๔ ๑๓.๓๓ 

๙. ออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) ออนแอร์ (On Air)  
และออนไซต ์(On Site) ๑ ๓.๓๓ 

รวม ๓๐ ๙๙.๙๙ 
 

จากตารางที่ ๕ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่
มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) แบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) โรงเรียนที่จัดแบบออนแฮนด์ (On 
Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๖ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ รองลงมา 
ได้แก่ โรงเรียนที่จัดแบบแบบออนไลน์ (Online) และโรงเรียนที่จัดแบบออนแฮนด์ (On Hand) จำนวน  
๕ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒๕ 

และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ โรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ 
(On Air) โรงเรียนที่จัดแบบออนดีมานด์ (On Demand) โรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ (On Air) และ
ออนไลน์ (Online) และโรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) ออนแอร์ (On Air) 
และออนไซต ์(On Site) จำนวน ๑ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 
 
ตารางที่ ๖ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๗ โรงเรียน 
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน
โรงเรียน 

ร้อยละ 

๑. ออนแอร์ (On Air) ๑ ๓.๗๐ 
๒. ออนไลน์ (Online) ๑๐ ๓๗.๐๔ 
๓. ออนแฮนด์ (On Hand) ๓ ๑๑.๑๑ 
๔. ออนดีมานด์ (On Demand) ๓ ๑๑.๑๑ 
๕. ออนแอร์ (On Air) และออนไลน์ (Online) ๑ ๓.๗๐ 
๖. ออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) ๓ ๑๑.๑๑ 
๗. ออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) ๒ ๗.๔๑ 
๘. ออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) และออนดีมานด ์                           

(On Demand) ๓ ๑๑.๑๑ 
๙. ออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) ออนแอร์ (On Air)  

ออนไซต ์(On Site) และออนดีมานด์ (On Demand) ๑ ๓.๗๐ 
รวม ๓๐ ๙๙.๙๙ 

 

จากตารางที่ ๖ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๗ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ 
มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) แบบออนไลน์ (Online) จำนวน ๑๐ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔ รองลงมา 
ได้แก่ โรงเรียนที่จัดแบบออนแฮนด์ (On Hand) โรงเรียนที่จัดแบบออนดีมานด์ (On Demand) โรงเรียน
ที่จัดแบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On Hand) โรงเรียนที่จัดแบบออนไลน์ (Online) แบบออนแฮนด์ 
(On Hand) และออนดีมานด์ (On Demand) จำนวน ๓ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ โรงเรียน
ที่จัดแบบออนแอร์ (On Air) โรงเรียนที่จัดแบบออนแอร์ (On Air) และออนไลน์ (Online) และโรงเรียน 
ที่จัดแบบออนไลน์ (Online) ออนแฮนด์ (On Hand) ออนแอร์ (On Air)ออนไซต ์(On Site) และ ออนดีมานด์ 
(On Demand) จำนวน ๑ โรงเรียน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 
 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒๖ 

ตารางที่ ๗  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนา
ผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้านการวัดและประเมินผล 

 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการนิเทศติดตาม   S.D. ความหมาย 
๑ มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลโดย

ใช้ Digital Platform  3.47 0.88 ปานกลาง 
2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวัดและประเมินผลโดย

ใช้ Digital Platform 3.44 0.88 ปานกลาง 
๓ มีการใช้ Digital Platform ในการวัดและประเมินผลใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)   3.47 0.95 ปานกลาง 

๔ มีการเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 3.81 0.86 มาก 

๕ มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐาน
การศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด   4.00 0.88 มาก 

๖ ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดทำเอกสารหลักฐาน
การศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 3.88 0.91 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.68 0.91 มาก 
 

จากตารางที่ ๗ การดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๓.๖๘) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากถึงระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  (ค่าเฉลี่ย=๔.๐๐) รองลงมา 
คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
(ค่าเฉลี่ย=๓.๘๘) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวัดและประเมินผล 
โดยใช้ Digital Platform (ค่าเฉลี่ย=๓.๔๔)  
 
๒.๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

๒.๓.๑  ปัญหา อุปสรรค 
๒.๓.๑.๑ การดำเนินงานกิจกรรมโครงการมีอุปสรรค จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
งานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน 
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๒๗ 

๒.๓.๑.๒ การอบรมออนไลน์ไม่สามารถเห็นพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เข้า
อบรมได้ทั่วถึง ไม่สามารถทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวได้ 

๒.๓.๒  แนวทางแก้ไข 
๒.๓.๒.๑ เปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์                

โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ เช่น 1) Microsoft Teams 2) Google Hangouts Meet 3) Zoom Cloud 
Meetings และ 4) Line  

๒.๓.๒.๒ เปลี่ยนรูปแบบบการนิเทศเป็นการนิเทศออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://docs. 
google.com/forms/d/1Q5zJFpI1LP1n8HQQehRNY09dDGbOEeIff7hyU3NxgI/edit หรือQR Code  

๒.๓.๓ ข้อเสนอแนะ  
๒.๓.๓.๑ ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณต่อไป 
๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ 

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ในปีงบประมาณต่อไป เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดตรัง 

๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรมีรูปแบบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ของโรงเรียนเอกชน
ในปงีบประมาณต่อไป 

๒.๓.๓.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง        

มีข้อเสนอแนะแนวทางในการนิ เทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน                     
ในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้  

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการโค้ชเพ่ือให้ครูนำความรู้ไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และ
จัดทำแผนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และบูรณาการตามสถานการณ์โควิด 19 ผ่าน  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะด้วยรูปแบบ Active Learning ที่หลากหลาย  

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ิม              
มากขึ้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๓๐ 

โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                          

 

หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  กรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นางสุจิรา  ณ พัทลุง                                โทรศัพท์  084-705-8748 
โทรสาร  075-572028 E-mail  sujira.508@gmail.com 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติที่ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ 

ตระหนักถึงความสำคัญงานด้านหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทั้งการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้             
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…โครงการเน้นหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
(Standards – based Curriculum) ซึ่งกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดให้ครูใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียน
การสอน โดยมาตรฐานและตัวชี้วัดจะครอบคลุมความรู้ ทักษะและเจตคติหรือคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการบรรลุ
มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นๆ โดยการปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards) ที่
การกำหนดมาตรฐาน จะมุ่งเป้าหมายไปที่สมรรถนะของผู้เรียนว่า ผู้เรียนจะต้องทำอะไรได้ โดยยึดความสามารถ
ที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก  (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็น
สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
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๓๑ 

 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา
และวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหา 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  โครงการการปรับหลักสูตร
ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards) ที ่การกำหนดมาตรฐาน จะมุ ่งเป้าหมายไปที่
สมรรถนะของผู้เรียนว่า ผู้เรียนจะต้องทำอะไรได้ โดยยึดความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก ผู้เรียนมี
ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป..ด้านการศึกษา 
  2) ขั้นตอนการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
  3) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
  4) เป้าหมายกิจกรรม…สถานศึกษาเอกชนดำเนินงานวิชาการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยมีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 
  2) เป้าหมายรวมที่ .คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ .1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มข้ึน 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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๓๒ 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ2)พ.ศ.2545      

มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล  รวมทั้งปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอำนาจหน้าที่กำหนด
มาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน  

งานด้านวิชาการเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา โดยเกี่ยวข้องกบังานด้าน
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทั้งการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างต่อเนื่อง การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียน
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  และมีประสิทธิภาพที่สุด สิ่งสำคัญของงานด้านวิชาการ คือ 
หลักสูตรเป็นตัวกำกับงานด้านวิชาการ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใช้กันอยู่
ในปัจจุบัน เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards – based Curriculum) ซึ่งกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดให้ครู
ใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน โดยมาตรฐานและตัวชี้วัดจะครอบคลุมความรู้ ทักษะ และเจตคติ หรือ
คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นๆ แต่กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการปรับ
หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards) ที่การกำหนดมาตรฐาน จะมุ่งเป้าหมายไปที่
สมรรถนะของผู้เรียนว่า ผู้เรียนจะต้องทำอะไรได้ โดยยึดความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก    

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโรงเรียนเอกชน
ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการช่วยพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน   
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษา
ให้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ขึ้น 
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     2.2  วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับการพฒันางาน

ด้านวิชาการของโรงเรียน  
  2.2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการ
ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการ  
   2.3.2 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมรับทราบความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาด้าน
วิชาการของโรงเรียน  

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนดำเนินงานการพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนนำความรู้              

ไปปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียน 
   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1  เชิงปริมาณ 

1) จำนวนสถานศึกษาจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง จำนวน 37 แห่ง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชน 

2) ผู้บริหาร และครูฝ่ายวิชาการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดตรังโรงเรียนจำนวน 74  คน วางแผนและปฏิบัติงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 
    2.5.2  เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดตรัง  ดำเนินการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาเอกชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินงานด้าน

วิชาการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
 ผู้บริหาร และครูในของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานและพัฒนางานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา  

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ มิถุนายน 2564  – กันยายน 2564 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 95,963 บาท และขอถัวจ่ายทุกรายการ/             
ทุกกิจกรรม 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  18,913 
 

 

2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
งานดา้นวชิาการของโรงเรียนเอกชน  

  22,050  

3. ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการพฒันางาน                 
ด้านวชิาการของโรงเรียนเอกชน 

   54,000 

4. จัดทำรายงานผลการพัฒนางานดา้นวชิาการ
ของโรงเรียนเอกชน 

   1,000 

รวม   40,963 55,000 

รวมทั้งสิ้น 95,963 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน     
    1.1 ประชุมเชิงปฏบิัติการเตรียมความพร้อมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพฒันางานด้านวชิาการของ
โรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน ์     
          1.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ ( 15 คน X 1 วัน X 2 มื้อ X 35 บาท )  1,050  1,050 
          1.1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
( 15 คน X 1 วัน X 1 มื้อ X 120 บาท )  1,800  1,800 
    1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 วัน 
        1.2.1 ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 
1 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท (2 คน X 1 
วัน X 6 ช.ม. X 600 บาท) 7,200   7,200 
        1.2.2 ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 
1 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท ( 3 คน X 1 ช.ม. X 600
บาท) 1,800   1,800 
        1.2.3 ค่าวัสดุ   5,063 5,063 
        1.2.4 ค่าเกียรติบัตร (100 คน X 20 บาท)  2,000  2,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 9,000 4,850 5,063 18,913 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน      
     2.1 ประชุมเชิงปฏบิัติการคณะนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการพฒันางานดา้นวชิาการของ
โรงเรียนเอกชน     
          2.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 15 คน 
X 1 วัน X 2 มื้อ X 35 บาท )  1,050  1,050 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม 
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กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

          2.1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
( 15 คน X 1 วัน X 1 มื้อ X 120 บาท )  1,800  1,800 
    2.2 นิเทศ ติดตามสถานศึกษาเอกชน     
         2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง (15 คนX 4 วนัX 120 บาท)  7,200  7,200 
         2.2.2 ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ำมนั  8,000  8,000 
         2.2.3 ค่าวัสดุ   4,000 4,000 

รวมกิจกรรมที่ 2  18,050 4,000 22,050 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน     
    3.1 ประชุมเชิงปฏบิัติการเตรียมความพร้อมการ
ถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนางานด้านวชิาการของโรงเรียนเอกชน     

     3.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 20 คน             
X 2 วัน X 2 มื้อ X 50 บาท )  4,000  4,000 

     3.1.2 ค่าอาหารกลางวัน ( 20 คน X 2 วัน 
X  1 มื้อ X 200 บาท )  8,000  8,000 

     3.1.3 ค่าอาหารเย็น ( 20 คน X 1 วัน X 1 
มื้อ X 300 บาท )  6,000  6,000 

     3.1.4 ค่าห้องประชุม   5,000  5,000 
     3.1.5 ค่าที่พัก ( 12 ห้อง X 1000 บาท )  12,000  12,000 
     3.1.6 ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ำมัน( 10 คน X     

300 บาท )  3,000  3,000 
3.2 ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการพฒันางานดา้นวชิาการ
ของโรงเรียนเอกชน     

     3.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 40 คน             
X 1 วัน X 2 มื้อ X 50 บาท )  4,000  4,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๓๗ 

 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     3.1.2 ค่าอาหารกลางวัน ( 40 คน X 1 วัน X 1 มื้อ 
X 200 บาท )  8,000  8,000 
     3.1.3 ค่าวัสดุ    4,000 4,000 

รวมกิจกรรมที่ 3  50,000 4,000 54,000 
กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานผลการพัฒนางานด้าน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน     
     4.1 จัดทำรูปเล่มเอกสารรายงานผล (5 เล่ม X 200 
บาท )  1,000  1,000 

รวมกิจกรรมที่ 4  1,000  1,000 
รวมทั้งสิ้น 9,000 73,900 13,063 95,963 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางสุจิรา  ณ พัทลุง )               ( นางอรทัย   เกิดภิบาล ) 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง               ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
 
ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ       
           (  นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์   )       
                ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดสรรงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๓๙ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๔๐ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๔๑ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๔๒ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๔๓ 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๔๔ 

 
 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๔๖ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๔๗ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๔๘ 

 
 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๔๙ 

 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๕๐ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๕๑ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๕๒ 

 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๕๓ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๕๔ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๕๕ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๕๖ 

 
 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๕๘ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๕๙ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๖๐ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๖๑ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๖๒ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๖๓ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๖๔ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือนเิทศ ตดิตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๖๖ 

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

(โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔) 
 

คำชี้แจง  
1. แบบนิเทศฯ ฉบับนี้ใช้ในการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ               

พ.ศ.2564  
2. การนิเทศฯ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จะติดตามผลการดำเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร                      

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล 
3. การนิเทศฯ ภายใตส้ถานการณ์โควิด 19 ดำเนินการนิเทศออนไลน์ทาhttps://docs.google.com/forms/d/ 

1Q5zJFpI1LP1n8HQQehRNY09dDGbO_EeIff7hyU3NxgI/edit หรือ QR Code  
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อสถานศึกษา...............................................................อำเภอ...............................................จังหวัดตรัง 
 

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา..............................................................................................................................  

ชื่อครูผู้รับการนิเทศ........................................................................สอนระดับชั้น...................................... 

เปิดทำการสอนในระดับชั้น ........................................... ถงึระดับช้ัน ...................................................... 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด............................ คน   

 ชั้นอนุบาลปีที่ 1   จำนวน...................... คน  
 ชั้นอนุบาลปีที่ 2   จำนวน...................... คน  
 ชั้นอนุบาลปีที่ 3   จำนวน...................... คน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน...................... คน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน...................... คน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน...................... คน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน...................... คน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน...................... คน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน...................... คน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน...................... คน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน...................... คน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน...................... คน   

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๖๗ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน...................... คน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน...................... คน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน...................... คน     

จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา 
ผู้บริหาร  (ผอ., รอง ผอ.) จำนวน...................... คน 
คร ู   จำนวน...................... คน  
บุคลากร   จำนวน...................... คน     

       รวมจำนวนบุคลกรทั้งหมด.............................. คน       
 

ขนาดสถานศึกษา   
  ขนาดเล็ก   (นักเรียนน้อยกว่า 301 คน)   

 ขนาดกลาง  (นักเรียนตั้งแต่ 301 - 1,000 คน) 
  ขนาดใหญ่   (นักเรียนตั้งแต่ 1,001 - 2,000 คน)   

 ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 2,001 คน) 
 

ตอนที่ 2   การติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารและครู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความต่อไปนี้) 

 

คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับผลการประเมิน   
ตอนที่ 2.1 ด้านหลักสูตร 

2.1.1 หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 

ดำเนินการในระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเตรียมความพร้อม
ในการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในโรงเรียน 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

2. มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๖๘ 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 

ดำเนินการในระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3. มีการเตรียมความพร้อมในการนำหลักสตูรฐาน
สมรรถนะไปใช้ในโรงเรียน 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

2.1.2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 

ดำเนินการในระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม
องค์ประกอบครบถ้วน 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

2. มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่มีการกำหนด
กิจกรรมหลักครบถ้วน  

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

3. มีการดำเนินการจดักิจกรรมตามแผนการจดั
ประสบการณ์ครบถ้วน 
 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนถูกสุขลักษณะ เป็นระเบยีบ และ                   
มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนรู้  
 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

5. มีการประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน
ครอบคลมุตามมาตรฐานคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค ์

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๖๙ 

2.1.3 หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 

ดำเนินการในระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. หลักสตูรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน ถูกต้อง 

และสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               

ขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

2. มีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

3. มีเอกสารระเบียบการวัดและประเมินผลทีม่ี
องค์ประกอบครอบคลุมครบถ้วนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 

ตอนที่ 2.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับผลการประเมิน  

ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 

ดำเนินการในระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ครูมีการวเิคราะห์มาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัด                 
สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์   
 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  

2. ครูนำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโค้ชไปออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ และจดัทำแผนการเรยีนรู้ที่
ครอบคลมุทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ                
เจตคติ สมรรถนะสำคัญและคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ และบูรณาการตามสถานการณโ์ควิด 19 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยกำหนดวัตถุประสงค์
(เป้าหมาย) ที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

  
 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๗๐ 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 

ดำเนินการในระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีใ่หผู้้เรยีนมีส่วนร่วมและ
ได้ลงมือปฏิบัติ สอดคล้องกับจุดประสงค์และตัวช้ีวัด 

  

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยมีการตั้งคำถามกระตุ้น
ให้ผู้เรียนไดเ้กิดกระบวนการคดิ  
 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
 

6. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยมีกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและหาทางเลือกหรือวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย 

     

บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

7. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
เชิงบวก  
 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

8. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยมีการตรวจสอบความรู้ 
หรือทักษะของผู้เรียนหลังจากการสอนทุกครั้ง  
 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 

9. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  

๙.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 
 ออนแอร์ (On Air)  
 

 ออนไลน์ (Online) 
 

 ออนไซต์ (On Site) 
  

 ออนแฮนด์ (On Hand) 
 

 ออนดีมานด์ (On Demand) 
 

 อื่น ๆ ระบุ............................... 

๙.๒ ระดับประถมศึกษา 
 ออนแอร์ (On Air)  
 

 ออนไลน์ (Online) 
 

 ออนไซต์ (On Site) 
  

 ออนแฮนด์ (On Hand) 
 

 ออนดีมานด์ (On Demand) 
 

 อื่น ๆ ระบุ............................... 
   

๙.3 ระดับมัธยมศึกษา 
 ออนแอร์ (On Air)  
 

 ออนไลน์ (Online) 
 

 ออนไซต์ (On Site) 
  

 ออนแฮนด์ (On Hand)  ออนดีมานด์ (On Demand)  อื่น ๆ ระบุ............................... 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๗๑ 

ตอนที่ 2.3 ด้านการวัดและประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับผลการประเมิน   

ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 

ดำเนินการในระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีการสร้างการรับรู้เกีย่วกับการวัดและประเมินผล
โดยใช้ Digital Platform  

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวดัและประเมินผล
โดยใช้ Digital Platform 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

3. มีการใช้ Digital Platform ในการวัดและ
ประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาด                 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
........................................................................................................ 

4. มีการเลือกใช้วิธีการวัดและประเมนิผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้อง
กับตัวช้ีวัด 
 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

5. มีการสร้างการรับรู้เกีย่วกับการจดัทำเอกสาร
หลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด   

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

6. ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจดัทำเอกสาร
หลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

     
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 

บันทึกเพ่ิมเติม จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ    
 

 
 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๗๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการประชุม / กำหนดการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๗๓ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๗๔ 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคเช้า 

แนะนำวิทยากร แจ้งกำหนดการ ดำเนินรายการ 
โดย นางทองทิพย์ ตรังคธนสนิ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง 

08.๓0 – 0๙.๐0 น. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
โดย นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

0๙.๐๐ – 12.00 น. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ  คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคบา่ย 
13.30 – 16.30 น. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ  คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
และอาจารย์ภัสราภรณ์ สหะกิจ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคเช้า 
08.30 – 12.00 น. การยกระดับคุณภาพการสอนดว้ยกระบวนการโค้ช 

โดย ผศ.ดร.ปกรณ์  สุปนิานนท์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคบา่ย 
13.30 – 16.30 น. การยกระดับคุณภาพการสอนดว้ยกระบวนการโค้ช 

โดย ผศ.ดร.ปกรณ์  สุปินานนท์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคเช้า 
08.30 – 09.30 น. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 

โดย นางสาวอัมพา ข่ายมา่น ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
09.30 – 10.30 น. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

โดย นางสาวนาฏยา สิทธชิัย  ศกึษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง 
10.45 – 12.00 น. การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

โดย นางสุจิรา ณ พัทลงุ  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบออนไลน์ ภาคบา่ย 
13.30 – 14.30 น. การพัฒนางานด้านวชิาการของโรงเรียนเอกชน 

โดย นางเสาวลักษณ์ ทองย้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
14.45 – 14.30 น. อภิปรายซักถาม สรุปผลการอบรม  

สอบถามความพงึพอใจในการอบรมโดยใช้ google form 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๗๕ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๗๖ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๗๗ 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๗๘ 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

เชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน ์

ระหว่างวันที่ 8-10 มถิุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๗๙ 

 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘๐ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘๑ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘๒ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘๓ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘๔ 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘๕ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘๖ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘๗ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘๘ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๘๙ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙๐ 

 
 

 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙๑ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙๒ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙๓ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙๔ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙๕ 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙๖ 

 
 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙๘ 

 

 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙๙ 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๐๑ 

 

ภาพกิจกรรม 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ 
วันที่  8-10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๐๒ 

 
ภาพกิจกรรม 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน  

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
 

  

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๐๓ 

 
ภาพกิจกรรม 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
วันที่  9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๐๔ 

 
ภาพกิจกรรม 

 
ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน  

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
 

  

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๐๕ 

 

 

 

ที่ปรึกษา  
นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์        ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
นางอรทัย  เกิดภิบาล                รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
 
 
 

 
 

คณะทำงาน 
นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                 
นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                       
นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                   
นางสุจิรา  ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง            
นางยุพิน  ลักษณะพริ้ม ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                       
นายประดิษฐ์  ทองใย ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                       
นางฉวีวรรณ  ศิลปะ ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                       
นางชเนตตี  ชนชอบธรรม ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                       
นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                                                 
  

เขียนรายงาน /พิมพ์/ ตรวจ   
นางสุจิรา  ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                   

 

คณะทำงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


