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 การบริหารจัดการศึกษา 
 
5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2545(ฉบับท่ี 2) แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ศ.
2553(ฉบับท่ี 3) แก้ไขเพิ่มเติม มีความมุ่งหมายการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่จัด
การศึกษาให้กับพลเมืองของประเทศ จึงจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การจัดการศึกษา
เป็นไปตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรฯที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยนำข้อมูลจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้การจัดการศึกษาเท่าทันการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21  
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จาการศึกษาปัญหาของการศึกษาไทยที่สำคัญ พบว่า ผู้เรียนยังไม่มีคุณภาพตามที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างทั้งจากผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) และนานาชาติ (PISA) รวมทั้งยังขาด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลายประการ เช่น มีความรู้แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต เรียนรู้โดย
จดจำความรู้ จึงเข้าใจในระดับผิวเผิน ไม่รู้ลึกไม่รู้จริง ไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ศักยภาพ  และความถนัดของตน ไม่เห็น
คุณค่าของการเรียน และการเรียนไม่มีความหมายต่อตนเองและชีวิตของตน  ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล หลักฐานและ
งานวิจัยต่าง ๆ พบว่า ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญมาจากการสอนและการวัดประเมินผลของครู ดังนั้นการปรับ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแบบพลิกโฉม จึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน เนื่องจากครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด เป็นผู้ที่มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
เจตคติ ค่านิยม หรือแม้กระทั่งบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนรู้ทั้งหลายของ
เด็กในวัยเรียนได้รับมาจากครูเป็นส่วนใหญ่ การที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดีหรือไม่พียงใดนั้น ก็ขึ้นกับความสามารถของครู 
ซึ่งทั้งบุคลิกลักษณะของตัวครูและรูปแบบวิธีการสอนของครู ต่างก็มีอิทธิพลต่อเด็กในทุกๆ ด้าน ดังนั้น เด็กจะมี
คุณภาพมากน้อยเพียงใดหรือความด้อยคุณภาพของเด็ก ก็น่าจะมาจากครูและการสอนของครูเป็นสำคัญ รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนของครูก็จะไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กด้วยเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อคุณภาพการทำงานของครูผู ้สอน ก็คือการมีภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งภาวะผู้นำของผู้บริหารมีอิทธิพลสูงสุด เพราะการท่ีผู้บริหารได้ใช้ความสามารถในการบริหาร
อย่างเต็มความสามารถ ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความความเต็มใจ ตลอดจน สนับสนุน
การพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชาและให้กำลังใจต่อครูและนักเรียน ก็จะส่งผลให้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของนักเรียนและการมีขวัญกำลังใจหรือแรงจูงใจในการทำงานของครู ดังนั้น การบริหารงานด้านต่างๆ ในโรงเรียน 
เพื่อทำให้โรงเรียนมีคุณภาพนั้นผู้บริหารจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ถือเป็น
งานหลักของโรงเรียนท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ คุณภาพ
การศึกษาจะปรากฏเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบความสำเร็จ และการท่ีจะทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การบริหารและการจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน เพื่อส่งผลต่อประสิทธิผลของการทำงานของครูและ
ความสำเร็จของนักเรียน 
 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
หรือ TSQP(Teachers & School Quality Program) โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งมี
การใช้การประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) ในกระบวนการประเมินโครงการเมื่อจบโครงการ 
ทำให้โรงเรียนมองเห็นความสำคัญของการประเมินดังกล่าวและเห็นว่าการประเมินผลเชิงพัฒนา เป็นการประเมินท่ี



ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจวิธีการทำงานเพื่อตอบโจทย์กับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
รวมทั้งมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเขาดิน
วิทยาคารท้ังในระดับโรงเรียน และระดับชาติ ซึ่งการประเมินลักษณะนี้จะช่วยปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมในการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นการประเมินท่ีสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ปีการศึกษา 
2562 พบว่า มีคะแนนเฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ท้ังช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารงาน
วิชาการ จึงได้หาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดการประเมินผลเชิงพัฒนา 
(Developmental Evaluation) เนื่องจากเป็นแนวคิดการประเมิน ท่ีไม่ใช่การประเมินแบบตัดสินถูกผิด แต่เป็นการ
ประเมินท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจ และช้ีให้เห็นถึงหนทางใหม่ ๆ ท่ีจะสามารถมีข้อมูล สำหรับการปรับปรุงได้ เพื่อ
ใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – 
NET) ของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการงานบริหารวิชาการด้วยการประเมินผลเชิง
พัฒนา (Developmental Evaluation) เนื่องจากเป็นการประเมินที่เป็นพลวัต มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เป็น
การทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู ผ่านการร่วมทีมกันเป็น “ทีมเรียนรู้” เป็นการประเมินเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบท ลักษณะส่วนบุคคล และวัฒนธรรมการทำงานของครูในโรงเรียน และ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การจัดการเรียนการสอนมีปัญหาและอุปสรรค อาทิ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการประเมินผลเชิง

พัฒนา (Developmental Evaluation)  
2) เพื่อทราบความพึงพอใจของครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคารท่ีมีต่อบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation)  

7. กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มตัวอย่าง 
คณะครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร จำนวน 22 คน 
 
 
 



8. หลักการแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 

การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการ เป็นการดำเนินกิจกรรม ทุกชนิดในสถานศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาและ

ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของนักเรียน ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น 
เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งได้แก่ งานด้านหลักสูตรการจัด
แผนการเรียน การจัด ตาราง การเรียนการสอน การจัดครูเข้าสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิชาการ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการนิเทศการสอน วิชาการเป็นงานสำคัญและเป็นงานหลักของ
การบริหารโรงเรียน เพราะงานวิชาการช่วยพัฒนาสติปัญญาความนึกคิดของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีคุณค่าในสังคม 
ดังนั้น การบริหารวิชาการจึงเป็นงานสำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นหัวใจของภารกิจงานการบริหาร
สถานศึกษา ท่ีมุ่งให้สถานศึกษามีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรงตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 อาจกล่าวได้ว่า
การบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกอย่างในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนให้ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องช้ีวัด
ความสำเร็จการบริหารของผู้บริหาร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
จินตนา วงศอําไพ กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของการจัด การเรียนรูที่แสดงใหเห็นถึง

ความสําเร็จของผู เรียน ในดานความรู  ทักษะ สมรรถภาพตางๆของสมอง ซึ ่งสามารถพิจารณาไดจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณในการเรียนรูท่ีเกิดจากผลของการจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ 

นิตยา เดวิเลาะ ไดสรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา เปนผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเกิดจากความรู ทักษะและความสามารถในดานตางๆ ของนักเรียนจนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณเรียนรู  

สุชาดา ทองอินทร ไดสรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววาเปนความรู ทักษะและ
ความสามารถตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายหลังท่ีนักเรียนไดรับการฝกฝนและอบรมส่ังสอนในเรื่องท่ีเรียนมาแลว อันมีผลให
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากการวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ทักษะ และความสามารถต่างๆของนักเรียน 
ท่ีเกิดจากผลของการจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการเรียน หลังจากท่ีนักเรียนได
เรียนหรือไดรับประสบการณมาแลว สามารถวัดและประเมินผลได จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 



การประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation)  
 ศาสตราจารย ์  นายแพทย ์ ว ิจารณ์ พาน ิช ได ้กล ่าวถ ึงความหมายของประเม ินผลเช ิงพ ัฒนา 
(Developmental Evaluation) ว่า การประเมินผลเชิงพัฒนามีความหมายท่ียังไม่ส้ินสุด แต่มีลักษณะประเมินอดีต 
เพื่อค้นหาอนาคต ประเมินเพื่อแสวงหานวัตกรรม ในสภาพที่ซับซ้อนและเป็นพลวัต ประเมินเพื่อเสาะหาการผุด
บังเกิด ประเมินเพื่อหนุนการปรับตัว ประเมินเพื่อหนุนการเรียนรู้และปรับตัว ประเมินเพื่อหนุนการเปลี่ยนแปลง 
ประเมินภายใต้โลกทัศน์ท่ีกว้างและเชื่อมโยง เครื ่องมือของนวัตกรสังคม เป้าหมายการประเมินผลเชิงพัฒนา 
(Developmental Evaluation) ก็เพื่อช่วยพัฒนานวัตกรรม (innovation)  การดำเนินการ (intervention)  หรือ
โปรแกรม  ผู้ประเมินเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบนวัตกรรมหรือโปรแกรม มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจ 
และแสดงบทบาทกระบวนกรในการอภิปรายว่าจะประเมินสิ่งที ่เกิดขึ ้นอย่างไร  ทั้งทีมประเมินและทีมงานของ
โปรแกรมร่วมกันตีความข้อค้นพบจากการประเมิน  วิเคราะห์ความหมาย  และการประยุกต์ใช้ผลต่อการพัฒนางาน
ขั้นต่อไป ผู้ประเมินมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ  และใช้กระบวนการประเมินในการเอื้อความสะดวก
ของขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาโปรแกรม  โครงการ  ผลิตภัณฑ์  เจ้าหน้าที่  และหรือองค์กร     หน้าที่หลักของผู้
ประเมินคือ เป็นกระบวนกรในการอภิปรายภายในทีม โดยป้อนคำถาม ข้อมูล และตรรกะเชิงประเมิน   แ ละ
สนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนา โดยใช้ข ้อมูล ซ ึ ่งอาจสร ุปได้ว ่าการประเมินผลเชิงพัฒนา 
(Developmental Evaluation) มีลักษณะคล้ายกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งดำเนินโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือ TSQP ได้กล่าวถึงกระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental 
Evaluation) ว่ามีกระบวนการดังนี้ 

1. พิจารณา Key Result Area (KRA) ของโครงการ แล้วร่วมพิจารณาว่า KRA ใดของโครงการท่ี 
โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ดีท่ีสุด และ KRA ใดท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการมากท่ีสุด 

2. วิเคราะห์ KPI ของ KRA ท่ีได้จากกระบวนการท่ี 1 
3. ประเมิน KPI ท่ีได้ โดยให้คะแนนความสำคัญ และคะแนนความซับซ้อน อย่างละ 10 คะแนน  
4. นำคะแนนมาบันทึกในตารางวิเคราะห์ KPI วิเคราะห์ผลโดยใช้ โปรแกรมคำนวณ KPI 
5. พิจารณา KPI ท่ีมีค่าความสำคัญและความซับซ้อนมากท่ีสุดมาเพื่อกำหนดกิจกรรม(ACT) ท่ีจะทำให้เกิด

ความสำเร็จของการดำเนินงาน 
6. ดำเนินการประเมิน ACT โดยให้คะแนนความสำคัญ และคะแนนความซับซ้อน อย่างละ 10 คะแนน  
7. นำคะแนนมาบันทึกในตารางวิเคราะห์ KPI วิเคราะห์ผลโดยใช้ โปรแกรมคำนวณ KPI 
 
 
 



มูลนิธิสยามกัมมาจล ให้ความหมายของการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) คือ 
การประยุกต์แนวคิดความซับซ้อนมาสู่การพัฒนานวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากการประเมิน โดยมีผลลัพธ์ไปใช้
ประโยชน์ในทันที หรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องได้ใช้ประโยชน์ทันที มีหลักการดังนี้ 

1) มีการวิเคราะห์ความซับซ้อนของโครงการ 
2) กำหนดเป้าหมายการทำงานชัดเจนและเป้าหมายเข้าไปเปล่ียนระบบท่ีมีปัจจัยหลากหลาย 
3) คิดเครื่องมือการทำงานท่ีสอดคล้องกับปัจจัยความซับซ้อน 
4) ติดตามประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแผนงานได้ทันท่วงที 
5) พัฒนาคนทำงานไปพร้อมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี 

มูลนิธิสยามกัมมาจล กำหนดขั้นตอนการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) ดังนี ้
1) ออกแบบแผนงานท่ีรอบคอบ 
2) หาเป้าหมายร่วมกันของสมาชิก 
3) ส่ิงใดบ้างเป็นอุปสรรคของการดำเนินงานตามเป้าหมายร่วม 
4) กำหนดผลลัพธ์หลัก (KRA) และตัวชี้วัด (KPI) 
5) กำหนดกิจกรรมให้เป็นรูปธรรม 
6) ลงมือปฏิบัติ 
7) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8) วางแผนปรับปรุงพัฒนาโครงการ 

ชัยพจน์ รักงาม กล่าวว่า การคิดกลยุทธ์วางแผนอย่างเป็นระบบ ด้วยกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ขอบเขตของ
ผลลัพธ์สำคัญ (KRA: Key Result Area) คือ การกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จของงานว่าจะต้องประกอบด้วย
อะไรบ้าง และกล่าวถึงกลยุทธ์ในการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs : Key Performance Indicators) ว่าเป็น
การค้นหาและพัฒนาดัชนีวัดผลสำเร็จของแต่ละองค์ประกอบ (KRA)  ก่อนจะมีการกำหนดตัวเทียบมาตรฐาน 
(Benchmarking) เพื่อให้รู้ประสิทธิภาพและความต้องการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. การออกแบบนวัตกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบนวัตกรรม การบริหารจัดการ งานบริหารวิชาการ

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) 

ศึกษาสภาพท่ัวไป / ปัญหา/ความส าคัญ/ความจ าเป็น

เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลและรายงานผล

ศึกษาหลักการทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบนวัตกรรมตามแนวคิด

การประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) 



10. วิธีการดำเนินการ 
นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา 

(Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  เป็นระบบการบริหารจัดการท่ีใช้แนวคิดการประเมินผล
เชิงพัฒนา เป็นหลักคิดในการพัฒนานวัตกรรม โดยมีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) ทบทวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน (AAR : After Action Review)  
ทบทวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันคิดพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถึงข้อดี ข้อด้อย และข้อควร
พัฒนา จากยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O–NET) จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self Assessment Report) โดยพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (KRA : Key Result Area) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ในช่องทางท่ีหลากหลาย ได้แก่ ประชุม  ไลน์  สอบถาม เฟสบุ้ค โทรศัพท์ 

2) เป้าหมายคุณภาพ (Q Goal)  
เป้าหมายคุณภาพ เป็นกระบวนการท่ีครูและผู้บริหารโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ร่วมกันพิจารณาผลของการ

ทบทวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน (AAR) ที ่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาได้วิเคราะห์ไว้ เพื ่อพิจารณา
องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (KRA : Key Result Area) ว่าองค์ประกอบใดบ้างสำคัญในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  
โดยการพิจารณาข้อด้อย ข้อควรพัฒนา จากผลทบทวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน (AAR : After Action Review) 
เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพ (Q Goal) ซึ่งเป้าหมายคุณภาพจะเป็นตัวกำกับทิศทางในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาของโรงเรียนโดยการประเมินองค์ประกอบ(KRA : Key Result Area) ตามความสำคัญและความซับซ้อน 
ผลการประเมินจะคัดเลือกองค์ประกอบที่มีคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนสูงที่สุด นำมาใช้ในการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพ (Q Goal) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O – NET)   

3) วิเคราะห์เป้าหมายคุณภาพ (Q Goal)   / ประเมิน KRA / KPI) 
วิเคราะห์เป้าหมายคุณภาพ (Q Goal)   / ประเมิน KRA / KPI) เป็นกระบวนการท่ีครูและผู้บริหารโรงเรียน

เขาดินวิทยาคาร ร่วมกันพิจารณาเป้าหมายคุณภาพ (Q Goal) ว่ามีองค์ประกอบ(KRA : Key Result Area) ใดบ้างท่ี
ส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายคุณภาพ (Q Goal) เมื่อได้องค์ประกอบ(KRA : Key Result Area) ที่สำคัญที่สุด
แล้ว จากนั้นจึงประเมินองค์ประกอบ(KRA : Key Result Area) ตามความสำคัญและความซับซ้อน  ซึ ่งผลการ
ประเมินจะคัดเลือกองค์ประกอบท่ีมีคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนสูงท่ีสุด และนำองค์ประกอบ(KRA : Key 
Result Area) ท่ีได้นั้น มาพิจารณาเพื่อกำหนดดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPI : Key Performance Indicators) โดยครู



และผู้บริหารโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เมื่อได้ตัวชี้วัดความสำเร็จแล้ว ก็จะประเมินดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPI : Key 
Performance Indicators) ตามความสำคัญและความซับซ้อน จากนั้นจึงคัดเลือกดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPI : Key 
Performance Indicators) ท่ีมีคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนสูงท่ีสุด ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดวิธีการปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพต่อไป และกำหนดตัวเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) เพื่อใช้ในการตรวจสอบความสำเร็จ 

 
4) วิธีปฏิบัติ (ACT ) 
วิธีปฏิบัติ (ACT ) เป็นกระบวนการท่ีครูและผู้บริหารโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ร่วมพิจารณาดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ (KPI : Key Performance Indicators) ท่ีมีคะแนนความสำคัญ และความซับซ้อนสูงท่ีสุด เพื่อกำหนด
วิธีปฏิบัติ (ACT) ที่สำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) เมื่อได้วิธีปฏิบัติต่างๆแล้วก็ประเมินวิธีปฏิบัติ (ACT ) นั้นๆ ตามความสำคัญและ
ความซับซ้อน เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติ (ACT) ที่มีคะแนนความสำคัญ และความซับซ้อนสูงที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O 
– NET)  ต่อไป 

 
5) ร่วมมือร่วมใจ เรียนรู้ร่วมกัน (PLC) 
ร่วมมือร่วมใจ เรียนรู้ร่วมกัน (PLC) เป็นกระบวนท่ีครูและผู้บริหารโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร รวมตัว ร่วมมือ

ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย (Q Goal) ร่วมกัน ร่วมดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติ (ACT) ที่มีคะแนนความสำคัญ
และความซับซ้อนสูงท่ีสุดบนพื้นฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร โดยทำงานร่วมกันแบบทีมการเรียนรู้ท่ีมีครูเป็น
ผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ท่ีมุ ่งสู ่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O – NET) ของโรงเรียน 

 
6) สรุปผลการดำเนินงาน 
สรุปผลการดำเนินงาน เป็นกระบวนการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน 

ตรวจสอบการดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติ (ACT ) และมาตรฐาน(Benchmarking) ของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI : 
Key Performance Indicators) ที่คัดเลือกไว้  เพื่อนำผลการดำเนินงานที่ยังไม่สำเร็จ หรือต้องการพัฒนาต่อยอด 
ไปดำเนินการในการทบทวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน (AAR)  ต่อไป 
 

 
 



 
 

แผนภูมิแสดงการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 

 

 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนการปฏิบัติงานโรงเรียน (AAR)
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11. ผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 

ผลการพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการประเมินผล
เชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) ของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สรุปได้ ดังนี้ 

1) โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการประเมินผลเชิง
พัฒนา (Developmental Evaluation) ของโรงเรียน 

2) โรงเรียนได้รับการยอมรับ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

3) ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที ่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4) ผู้บริหารและครูมีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5) ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการประเมินผล

เชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 
6) ครูเปล่ียนรูปแบบการสอนเป็นแบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียนและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
7) ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ได้รับ

การยอมรับและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
8) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) สูงขึ้น 
9) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(NT) วิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
10) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการประเมินด้านการอ่านสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กล่าวโดยสรุปคือ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดว้ย
การประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) ของโรงเรียนเขาดินวิทยาคารนั้น ประสบผลสำเร็จใน
ส่วนของการบริหารจัดการ การดำเนินงานเป็นระบบและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมน่าเช่ือถือ สามารถนำไปใช้ได้
จริง ในเชิงของกระบวนการทำงานท้ังในด้านการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม มีการเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร
และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง การมีบรรยากาศการทำงานแบบกัลยาณมิตร มีการใช้นวัตกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต้ังแต่
ปีการศึกษา 2562-2563 มีผลการนำนวัตกรรมไปใช้ท่ีน่าพอใจ อาทิ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มีหน่วยงานทางการศึกษาหลายแห่งมาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) สูงขึ้น ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(NT) วิชาภาษาไทยสูงขึ้น และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการประเมินด้านการอ่านสูงขึ้น รวมทั้งครู
มีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมดังกล่าว อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรู้
ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โดยพัฒนานวัตกรรมมาจากแนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที ่มีการนำไปใช้อย่าง
แพร่หลาย และมีผลการปฏิบัติท่ีประสบผลสำเร็จเป็นท่ีน่าช่ือถือได้ก็ตาม แต่ในส่วนของโรงเรียนเขาดินวิทยาคารนั้น
ได้นำมาพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการประเมินผล
เชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) ในปีการศึกษา 2562 – 2563 ท่ีผ่านมา พบว่า การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวม ยังไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายโรงเรียนกำหนดไว้ ท้ังนี้เนื่องจาก มีปัญหา 
อุปสรรค และข้อจัดกัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) หลายประการ กล่าวคือ เมื่อโรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ตามปกติ(On site) ที่โรงเรียน แต่ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
อาทิ On hand On line ฯ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับใช้สื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้กับครู ทำใหน้ักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูน้อยมาก นอกจากนี้ความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนและ
การทำงานท่ีครูมอบหมายก็มีน้อย ประกอบกับผู้ปกครองก็ไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่ด้านการเรียนของบุตรหลาน
เนื่องจากต้องทำงานนอกบ้านหรือขาดความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้หรือวิธีการสอน
เนื้อหาวิชาเรียนไปสู่บุตรหลานของตน อีกทั้งครูเองก็ไม่สามารถกำกับดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำในการเรียนรู้แก่
นักเรียนเต็มตามศักยภาพ เต็มเวลาและต่อเนื่อง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชา และตามโครงสร้างเวลา
เรียนของแต่ละวิชาเหมือนกับการท่ีนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบทำให้ผลการทดสอบ
ระดับชาติ(NT) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวมปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2562 



ซึ่งเป็นข้อจำกัดท่ีอยู่เหนือการควบคุมและเป็นอุปสรรคต่อการใช้นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) เนื ่องจากนวัตกรรม
ดังกล่าวนี้ในกระบวนการดำเนินงานประเมินผลเชิงพัฒนาแต่ละขั้นตอนต้องมีการประเมินเพื่อพัฒนาต้องทำงาน
ร่วมมือกันหลายฝ่ายท้ังผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา   เพื่อให้มองเห็นลู่ทาง ปรับ
กระบวนการทำงานท่ีจำเป็นซึ่งก็คือวิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับผู้เรียน  การได้รับข้อมูลป้อนกลับท่ีแท้จริง ทั้งจากครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง หรือคณะกรรมการสถานศึกษามีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะนำไปสู่การปรับปรุง
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู เพื่อแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ ถ้าครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ เมื่อพบปัญหา
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน ก็จะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปัญหา หรือป้องกันปัญหาได้ทันท่วงที  ด้วย
เหตุนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวมทั้งโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 จึงต่ำกว่าปีการศึกษา 
2562 

 

12.การเผยแพร่นวัตกรรม 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ดำเนินการเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ งานบริหารวิชาการด้วยการ 

ประเมินผลเชิงพัฒนา (Development Evaluation) ดังนี้ 
1) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ของโรงเรียนนำร่องพืน้ท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
2) นำเสนอผลงานผ่านทาง Facebook โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
3) นำเสนอผลงานผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
4) นำเสนอผลงานให้แก่คณะศึกษาดูงาน ท่ีเข้าเย่ียมชมโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
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ชุดกิจกรรม การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
 
 ประกอบด้วยกิจกรรมท้ังส้ิน 10 กิจกรรม ดังนี ้

• กิจกรรมท่ี 1  ทบทวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

• กิจกรรมท่ี 2   เป้าหมายคุณภาพ : การบันทกึองค์ประกอบท่ีสำคัญของการพฒันาผล O-NET 

• กิจกรรมท่ี 3  เป้าหมายคุณภาพ : การประเมินองค์ประกอบการพัฒนาผล O-NET 

• กิจกรรมท่ี 4  เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดเป้าหมายคุณภาพ 

• กิจกรรมท่ี 5  เป้าหมายคุณภาพ : การประเมินองค์ประกอบความสำเร็จ 

• กิจกรรมท่ี 6  เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 

• กิจกรรมท่ี 7  เป้าหมายคุณภาพ : การประเมินตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

• กิจกรรมท่ี 8  เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดตัวเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) 

• กิจกรรมท่ี 9  การกำหนดวิธีปฏิบัติ (ACT) 

• กิจกรรมท่ี 10  การติดตามการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน (AAR) 

 
สถานภาพผู้ร่วมกิจกรรม   ครู   นักเรียน   ผู้ปกครอง   กรรมการสถานศึกษา 
คำช้ีแจง  

ให้พิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
แล้วพิจารณาข้อดี ข้อด้อย โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

 
องค์ประกอบ ข้อดี 

(ส่ิงท่ีทำได้ดี) 
ข้อด้อย 

(ส่ิงท่ีไม่ได้ดำเนินการ) 
ข้อควรพัฒนา 

(ส่ิงท่ีควรเพิ่มเติม) 
ครู  

 
 

  

นักเรียน  
 
 

  

ผู้บริหาร  
 
 

  

โรงเรียน  
 
 

  

การมีส่วนร่วม  
 
 

  



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 2 เป้าหมายคุณภาพ : แบบบันทึกองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาผล O-NET 

 

กิจกรรม 
1. ครูพิจารณา ผลการ AAR มุ่งเน้นพิจารณา ข้อด้อยและข้อควรพัฒนา ขององค์ประกอบด้านครู นักเรียน 

ผู้บริหาร โรงเรียน และการมีส่วนร่วม 
2. บันทึกองค์ประกอบท่ีเห็นว่ามีความสำคัญในการพัฒนาผล O-NET เป็นรายบุคคล 
3. นำเสนอแนวคิดเป็นรายบุคคล 
4. รวบรวมแนวคิดจากครูทุกคน 

 

แบบบันทึกองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาผล O-NET รายบุคคล 
องค์ประกอบ ข้อด้อย ข้อควรพัฒนา 

   
   
   
   

 
แบบบันทึกสรุปองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาผล O-NET  

องค์ประกอบท่ีสำคัญ ข้อด้อย/ข้อควรพัฒนา 
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
  



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 3 เป้าหมายคุณภาพ : แบบประเมินองค์ประกอบการพัฒนาผล O-NET 

 
กิจกรรม 

1. ให้ครูพิจารณาผลสรุปจากกิจกรรมท่ี 2 แล้วให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนในการดำเนินงาน 
อย่างละ 10 คะแนน ตามความคิดเห็นของตนเอง 

2. นำผลการรวบรวมคะแนนบันทึกผลในตาราง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมิน 
3. ร่วมสรุปผลการประเมิน 

 
ตารางให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อน 

ช่ือครู ข้อด้อย/ควรพัฒนา 1 2 3 4 5 6 
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 

สรุปผลการประเมิน ประเด็นท่ีมีค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนมากท่ีสุดคือ........................................... 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้าน ครู นักเรียน ผู้บริหาร โรงเรียน การมีส่วนร่วม 
 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 4 เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดเป้าหมายคุณภาพ 

 
กิจกรรม 

1. ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินข้อด้อย/ข้อควรพัฒนา  
2. ร่วมกันพิจารณาว่าองค์ประกอบด้านใด มีความสำคัญต่อการพัฒนาผลการประเมิน O-NET มากท่ีสุด 
3. ร่วมกันสรุปผลการพิจารณา 
4. ร่วมกันพิจารณาเพื่อร่วมกำหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพ ท่ีประกอบด้วยด้านความรู้ (Knowledge) ด้าน

ทักษะและการปฏิบัติ (Practice) และด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
5. ร่วมกันเขียนเป้าหมายคุณภาพท่ีได้จากผลสรุปการร่วมพิจารณา 

 
แบบบันทึกสรุป 
 
ประเด็นท่ีมีค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนมากท่ีสุดคือ........................................... 
องค์ประกอบท่ีมีความสำคัญด้าน ครู นักเรียน ผู้บริหาร โรงเรียน การมีส่วนร่วม 
เป้าหมายคุณภาพ คือ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Development Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 5 เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
1. พิจารณาองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีทำให้เป้าหมายคุณภาพประสบความสำเร็จ แล้วกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป็นรายบุคคล 
2. นำเสนอแนวคิดแล้วสรุปภาพรวมของตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ 
3. บันทึกสรุป 

 
แบบบันทึกสรุปของตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ 
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  

 
 
 
 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Development Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 6 เป้าหมายคุณภาพ : การประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
กิจกรรม 

1. ให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนในการดำเนินงาน อย่างละ 10 คะแนน ตามความคิดเห็นของ
ตนเอง 

2. นำผลการรวบรวมคะแนนบันทึกผลในตาราง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมิน 
3. ร่วมสรุปผลการประเมิน 

 
ตารางให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อน 

ช่ือครู ตัวชี้วัดฯ 1 2 3 4 5 6 
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพท่ีมีค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนมากท่ีสุดคือ........................... 
 

 
 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที ่7 เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดตัวเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) 

 
กิจกรรม 

1. พิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพท่ีมีค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนมาก
ท่ีสุด 

2. ร่วมกำหนดตัวเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) เพื่อใช้ในการตรวจสอบความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ ตัวเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที ่8 การกำหนดวิธีปฏิบัติ (ACT) 

 
กิจกรรม 

1. พิจารณาวิธีการปฏิบัติท่ีจะส่งผลทำให้ เป้าหมายคุณภาพประสบความสำเร็จ เป็นรายบุคคลฃ 
2. นำเสนอแนวคิดแล้วสรุปภาพรวมวิธีปฏิบัติ  
3. บันทึกสรุป 

 
แบบบันทึกสรุปของตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ 
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  

 
 
 
 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 9 การประเมินวิธีปฏิบัติ  

กิจกรรม 
1. ให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนในการดำเนินงาน ของวิธีปฏิบัติ อย่างละ 10 คะแนน ตามความ

คิดเห็นของตนเอง 
2. นำผลการรวบรวมคะแนนบันทึกผลในตาราง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมิน 
3. ร่วมสรุปผลการประเมิน 

 
ตารางให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อน 

ช่ือครู ตัวชี้วัดฯ 1 2 3 4 5 6 
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 ความสำคัญ       

ความซับซ้อน       
 
วิธีปฏิบัติท่ีนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพท่ีมีค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนมากท่ีสุดคือ
......................................................................................................................................................................... 
 

 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที ่10 การติดตามการดำเนินงาน 

 
แบบการติดตามการดำเนินงานตามวิธีการปฏิบติ 
คำช้ีแจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ 
 

การดำเนินงาน ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการจัดต้ังกลุ่ม PLC   
2. กลุ่ม PLC มีความเหมาะสม สะดวกในการดำเนินงาน   
3. มีกระบวนการช่วยเหลือแลกเปล่ียนกัน   
4. มีกระบวนการวางแผนในการดำเนินงาน   
5. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับ Q Goal   
6. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ   
7. กิจกรรมมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน (O – NET) 

 
ท่ีมา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
 

 
ท่ีมา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
 



 
ท่ีมา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
 
 

 

  



ชุดกิจกรรม การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  
ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  

 
 ประกอบด้วยกิจกรรมท้ังส้ิน 10 กิจกรรม ดังนี ้

• กิจกรรมท่ี 1  ทบทวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

• กิจกรรมท่ี 2   เป้าหมายคุณภาพ : การบันทึกองค์ประกอบท่ีสำคัญของการพฒันาผล O-NET 

• กิจกรรมท่ี 3  เป้าหมายคุณภาพ : การประเมินองค์ประกอบการพัฒนาผล O-NET 

• กิจกรรมท่ี 4  เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดเป้าหมายคุณภาพ 

• กิจกรรมท่ี 5  เป้าหมายคุณภาพ : การประเมินองค์ประกอบความสำเร็จ 

• กิจกรรมท่ี 6  เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 

• กิจกรรมท่ี 7  เป้าหมายคุณภาพ : การประเมินตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

• กิจกรรมท่ี 8  เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดตัวเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) 

• กิจกรรมท่ี 9  การกำหนดวิธีปฏิบัติ (ACT) 

• กิจกรรมท่ี 10  การติดตามการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน (AAR) 

 
สถานภาพผู้ร่วมกิจกรรม   ครู   นักเรียน   ผู้ปกครอง   กรรมการสถานศึกษา 
คำช้ีแจง  

ให้พิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
แล้วพิจารณาข้อดี ข้อด้อย โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

 
องค์ประกอบ ข้อดี 

(ส่ิงท่ีทำได้ดี) 
ข้อด้อย 

(ส่ิงท่ีไม่ได้ดำเนินการ) 
ข้อควรพัฒนา 

(ส่ิงท่ีควรเพิ่มเติม) 
ครู • ขยัน 

• มั่งมั่น 

• จริงใจ 

• ใฝ่หาความรู้ 

• มีความพยายาม
ในการแก้ปัญหา 

• สอนตรงวิขาเอก 

• ภาระงานมาก 

• สอนหลายช้ัน 
หลายวิชา 

• ปรับวิธีการสอน 

• ใช้ส่ือให้มากขึ้น 

• ใช้เวลาในการ
สอนให้มากขึ้น 

นักเรียน • ต้ังใจเรียน 

• มีมารยาท 

• ไม่ก้าวร้าว 

• กล้าคิดกล้าถาม 

• ต้องช่วยทำงาน
บ้าน  

• ไม่มีเวลาทบทวน 

• ไม่ทำการบ้าน 

• ให้เวลาต่อการ
เรียนให้มากขึ้น 

 
 
 



องค์ประกอบ ข้อดี 
(ส่ิงท่ีทำได้ดี) 

ข้อด้อย 
(ส่ิงท่ีไม่ได้ดำเนินการ) 

ข้อควรพัฒนา 
(ส่ิงท่ีควรเพิ่มเติม) 

การมีส่วนร่วม • ชุมชุนในการ
สนับสนุน 

• ผู้ปกครองให้เอก
สิทธิ์ในการสอน 

• ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมน้อย 

• ขาด
ข้อเสนอแนะ
อย่างหลากหลาย
จากขุมชน 

• ส่งเสริมกิจกรรม
เพิ่อการมีส่วน
ร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 2 เป้าหมายคุณภาพ : แบบบันทึกองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาผล O-NET 

 

กิจกรรม 
1. ครูพิจารณา ผลการ AAR มุ่งเน้นพิจารณา ข้อด้อยและข้อควรพัฒนา ขององค์ประกอบด้านครู นักเรียน 

ผู้บริหาร โรงเรียน และการมีส่วนร่วม 
2. บันทึกองค์ประกอบท่ีเห็นว่ามีความสำคัญในการพัฒนาผล O-NET เป็นรายบุคคล 
3. นำเสนอแนวคิดเป็นรายบุคคล 
4. รวบรวมแนวคิดจากครูทุกคน 

 

แบบบันทึกองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาผล O-NET รายบุคคล 
องค์ประกอบ ข้อด้อย ข้อควรพัฒนา 

   
 
แบบบันทึกสรุปองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาผล O-NET  

องค์ประกอบท่ีสำคัญ ข้อด้อย/ข้อควรพัฒนา 
ครู KPI 1 ภาระงานมาก 
 KPI 2 สอนหลายช้ัน หลายวิชา 
 KPI 3 ปรับวิธีการสอน 
 KPI 4 ใช้ส่ือให้มากขึ้น 
 KPI 5 ใช้เวลาในการสอนให้มากขึ้น 
  
  



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 3 เป้าหมายคุณภาพ : แบบประเมินองค์ประกอบการพัฒนาผล O-NET 

 
กิจกรรม 

1. ให้ครูพิจารณาผลสรุปจากกิจกรรมท่ี 2 แล้วให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนในการดำเนินงาน 
อย่างละ 10 คะแนน ตามความคิดเห็นของตนเอง 

2. นำผลการรวบรวมคะแนนบันทึกผลในตาราง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมิน 
3. ร่วมสรุปผลการประเมิน 

 
ตารางให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนในการดำเนนิงาน (รายบุคคล) 

 
ข้อด้อย/ควรพัฒนา 1 2 3 4 5 6 

ความสำคัญ       
ความซับซ้อน       
ความสำคัญ       
ความซับซ้อน       
ความสำคัญ       
ความซับซ้อน       
ความสำคัญ       
ความซับซ้อน       
ความสำคัญ       
ความซับซ้อน       

 
 
 



 
ตารางให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อน (ภาพรวม) 

ช่ือครู ข้อด้อย/ควรพัฒนา KPI 1  KPI 2 KPI 3 KPI 4  KPI 5  
1.  ความสำคัญ 8 5 10 2 8 

ความซับซ้อน 4 8 10 10 9 
2.  ความสำคัญ 9 8 8 7 7 

ความซับซ้อน 5 6 9 9 9 
3.  ความสำคัญ 10 9 10 5 9 

ความซับซ้อน 6 7 10 7 10 
4.  ความสำคัญ 10 8 9 8 7 

ความซับซ้อน 10 8 7 9 9 
5.  ความสำคัญ 8 9 10 5 8 

ความซับซ้อน 8 7 9 9 8 
 

สรุปผลการประเมิน ประเด็นท่ีมีค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนมากท่ีสุดคือ.การปรับวิธีสอน 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้าน ครู นักเรียน ผู้บริหาร โรงเรียน การมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

kpi1 kpi2 kpi3 kpi4 kpi5 kpi6 kpi7

ส ำคัญ 9.00 7.80 9.40 5.40 7.80

ซบัซอ้น 8.00 7.20 9.00 8.80 9.00

ตำรำงวเิครำะหค์วำมส ำคัญและควำมซบัซอ้นของ KPI



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 4 เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดเป้าหมายคุณภาพ 

 
กิจกรรม 

1. ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินข้อด้อย/ข้อควรพัฒนา  
2. ร่วมกันพิจารณาว่าองค์ประกอบด้านใด มีความสำคัญต่อการพัฒนาผลการประเมิน O-NET มากท่ีสุด 
3. ร่วมกันสรุปผลการพิจารณา 
4. ร่วมกันพิจารณาเพื่อร่วมกำหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพ ท่ีประกอบด้วยด้านความรู้ (Knowledge) 

ด้านทักษะและการปฏิบัติ (Practice) และด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
5. ร่วมกันเขียนเป้าหมายคุณภาพท่ีได้จากผลสรุปการร่วมพิจารณา 

 
แบบบันทึกสรุป 
 

ประเด็นที่มีค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนมากที่สุดคือ  
การปรับวิธสีอน 
องค์ประกอบที่มีความสำคัญด้าน ครู นักเรียน ผูบ้ริหาร 
โรงเรียน การมีส่วนร่วม 
เป้าหมายคุณภาพ คือ 
 สร้างสรรค์คุณภาพครูให้เป็นActive teacher เพื่อการจัดการเรยีนรู้แบบ Active 
Learning 
 
 



 

 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Development Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 5 เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
1. พิจารณาองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีทำให้เป้าหมายคุณภาพประสบความสำเร็จ แล้วกำหนดตัวชี้วัด

ความสำเร็จเป็นรายบุคคล 
2. นำเสนอแนวคิดแล้วสรุปภาพรวมของตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ 
3. บันทึกสรุป 

 
แบบบันทึกสรุปของตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ 
การปรับวิธีสอน KPI 1 ใช้ส่ือการสอนให้มากขึ้น 
 KPI 2 ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
 KPI 3 สำรวจความสนใจความถนัดของนักเรียน 
 KPI 4 ทำวิจัยในช้ันเรียน 
 KPI 5 สร้างส่ือ พัฒนาส่ือการสอนใช้เอง 
 KPI 6 พื้นท่ีการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Development Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที่ 6 เป้าหมายคุณภาพ : การประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
กิจกรรม 

1. ให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนในการดำเนินงาน อย่างละ 10 คะแนน ตามความคิดเห็นของ
ตนเอง 

2. นำผลการรวบรวมคะแนนบันทึกผลในตาราง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมิน 
3. ร่วมสรุปผลการประเมิน 

 
ตารางให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อน 

ช่ือครู ตัวชี้วัดฯ KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 4 KPI 5 KPI 6 
 ความสำคัญ 7 9 7 7 8 7 

ความซับซ้อน 8 10 8 7 8 9 
 ความสำคัญ 8 8 9 8 7 8 

ความซับซ้อน 9 9 8 10 9 8 
 ความสำคัญ 8 8 7 9 10 9 

ความซับซ้อน 9 8 8 9 8 10 
 ความสำคัญ 10 10 8 8 8 9 

ความซับซ้อน 9 10 8 9 9 8 
 ความสำคัญ 9 9 9 8 9 8 

ความซับซ้อน 8 10 9 8 9 9 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพท่ีมีค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนมากท่ีสุดคือ เพิ่มพื้นท่ีการ
เรียนรู ้
 
 



 
 

 
 
 
 

kpi1 kpi2 kpi3 kpi4 kpi5 kpi6 kpi7

ส ำคัญ 8.40 8.80 8.00 8.00 8.40 8.20

ซบัซอ้น 8.60 9.40 8.20 8.60 8.60 8.80

ตำรำงวเิครำะหค์วำมส ำคัญและควำมซบัซอ้นของ KPI



 

 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที ่7 เป้าหมายคุณภาพ : ร่วมกำหนดตัวเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) 

 
กิจกรรม 

1. พิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพท่ีมีค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อน
มากท่ีสุด 

2. ร่วมกำหนดตัวเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) เพื่อใช้ในการตรวจสอบความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ ตัวเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) 
ครูจัดกิจกรรม active learning ครูทุกคนจัดกิจกรรม  active learning 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที ่8 การกำหนดวิธีปฏิบัติ (ACT) 

 
กิจกรรม 

1. พิจารณาวิธีการปฏิบัติท่ีจะส่งผลทำให้ เป้าหมายคุณภาพประสบความสำเร็จ เป็นรายบุคคล 
2. นำเสนอแนวคิดแล้วสรุปภาพรวมวิธีปฏิบัติ  
3. บันทึกสรุป 

 
แบบบันทึกสรุปของตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพ 
(การเพิ่มพื้นท่ีการเรียนรู้) 

ครูจัดกิจกรรมแบบActive Learning KPI 1 ครูทุกคนพัฒนาส่ือฯ 
 KPI 2 ครูร้อยละ 80 พัฒนาส่ือออนไลน์ได้ 
 KPI 3 ครูทุกคนสร้างมุมเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 KPI 4 ครูทุกคนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สร้าง

สมรรถนะหลัก KD Instructional Model 
 KPI 5 ครูร้อยละ 80 ใช้เทคนิคการสอนมากกว่า 3 

รูปแบบ 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที ่9 การประเมินวิธีปฏิบัติ  

กิจกรรม 
1. ให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนในการดำเนินงาน ของวิธีปฏิบัติ อย่างละ 10 คะแนน ตาม

ความคิดเห็นของตนเอง 
2. นำผลการรวบรวมคะแนนบันทึกผลในตาราง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมิน 
3. ร่วมสรุปผลการประเมิน 

 
ตารางให้ค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อน 

ช่ือครู ตัวชี้วัดฯ KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 4 KPI 5 
 ความสำคัญ 7 9 7 7 8 

ความซับซ้อน 8 10 8 7 8 
 ความสำคัญ 8 8 9 8 7 

ความซับซ้อน 9 9 8 10 9 
 ความสำคัญ 8 8 7 9 10 

ความซับซ้อน 9 8 8 9 8 
 ความสำคัญ 10 10 8 8 8 

ความซับซ้อน 9 10 8 9 9 
 ความสำคัญ 9 9 9 8 9 

ความซับซ้อน 8 10 9 8 9 
 
วิธีปฏิบัติท่ีนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายคุณภาพท่ีมีค่าคะแนนความสำคัญและความซับซ้อนมากท่ีสุดคือ ครูทุก
คนพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู้ 
 
 



 

 

 

kpi1 kpi2 kpi3 kpi4 kpi5 kpi6 kpi7

ส ำคัญ 8.40 8.80 8.00 8.00 8.40 0.00

ซบัซอ้น 8.60 9.40 8.20 8.60 8.60 0.00

ตำรำงวเิครำะหค์วำมส ำคัญและควำมซบัซอ้นของ KPI



 
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

ด้วยการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
กิจกรรมที ่10 การติดตามการดำเนินงาน 

 
แบบการติดตามการดำเนินงานตามวิธีการปฏิบติ 
คำช้ีแจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ 
 

การดำเนินงาน ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการจัดต้ังกลุ่ม PLC   
2. กลุ่ม PLC มีความเหมาะสม สะดวกในการดำเนินงาน   
3. มีกระบวนการช่วยเหลือแลกเปล่ียนกัน   
4. มีกระบวนการวางแผนในการดำเนินงาน   
5. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับ Q Goal   
6. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ   
7. กิจกรรมมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง   

 
 
 
  
 
 
 
 
 


