ผิดพลาด! ตัวเลขไมสามารถถูกแสดงในรูปแบบที่ระบุ

ตัวอยาง
รายงานการดําเนินโครงการ

(PDCA)
ฝายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
11 กันยายน 2561

๑

ชื่อโครงการ : โครงการรักษภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาทักษะการอานออกเสียง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ผูรับผิดชอบโครงการ : หัวหนากลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย (อาจารยพิรุนเทพ เพชรบุรี)
และอาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
แหลงงบประมาณ : งบประมาณเงินทุนโรงเรียน
ระยะเวลาการดําเนินการ : ภาคตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๐
หลักการและเหตุผล :
ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารความเขาใจและความสัมพันธที่ดีต อกัน
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ทําใหผูเรียนรักและตระหนักถึงคุณคาของภาษาไทย และสามารถนําไปใชสื่อสารและ
ใชในการดํารงชีวิต จึงเปนสิ่ง ที่มีความสําคัญ ยิ่ง ดัง นั้นกลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิท ยาลัย ฝายประถม ไดตระหนัก ถึงความสําคัญ ของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เ นนใหนัก เรียนไดใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง รักและเห็นความสําคัญของภาษาไทย รวมทั้งปลูกฝงใหนักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฝายประถม สํานึกในความเปนไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน รักและภาคภูมิใจในภาษาไทย
๒. เพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีความเปนเลิศทางดานภาษาไทยอยางเต็มศักยภาพ
๓. เพื่อสรางประสบการณตรงเกี่ยวกับการใชภาษาไทยใหกบั นักเรียน
๔. พัฒนาความสามารถดานทักษะการอานออกเสียง และทักษะการเขียนเชิงบรรยายของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖

นํามาจากตัวโครงการ

๒

ความสอดคลองกับการประกันคุณภาพ :
วัตถุประสงคของโครงการในการพัฒนานักเรียน / โรงเรียน มีความสอดคลองกับตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกดังนี้ (ระบุไดมากกวา ๑ ขอ)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน







๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญ
 หา
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ งานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
 ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
 ๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
 ๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
 ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
 ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจทีส่ ถานศึกษากําหนดชัดเจน
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทเี่ อื้อตอการเรียนรู
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ รียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเ รียน
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
นํามาจากตัวโครงการ

๓

วัตถุประสงคของโครงการในการพัฒนานักเรียน มีความสอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน ดังนี้ (ระบุไดมากกวา ๑ ขอ)
 ๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
 ๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดงี ามเพื่อสวนรวม
 ๓. กตัญูตอพอแม ผูป กครอง ครูบาอาจารย
 ๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย อันงดงาม
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
 ๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขที่ถูกตอง
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจ ักการเคารพผูใหญ
 ๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูป ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
 ๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส
มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
 ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
วัตถุประสงคของโครงการ มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ดังนี้
(ระบุไดมากกวา ๑ ขอ)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ : สรางคนเกง ใฝดี ใฝรสู สู ากล
 ยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางองคความรูและนวัตกรรม สูการเผยแพร
 ยุทธศาสตรที่ ๓ : สรางระบบบริหาร และจัดการศึกษาอยางยั่งยืนในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคของโครงการ มีความสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน ดังนี้ (ระบุไดมากกวา ๑ ขอ)
 ๑. เปนแหลงเรียนรูและฝกประสบการณวิชาชีพของนิสิตคณะครุศาสตร


๒. จัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งดานความรูและคุณธรรมจนเปนที่ยอมรับของสังคม



๓. เปนแหลงศึกษาคนควาวิจัย เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับนําไปใช
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและเผยแพรสูวงการการศึกษาของประเทศ



๔. มีสวนรวมในการยกระดับการศึกษาของชาติดวยการพัฒนาระบบการจัดการโรงเรียน
พัฒนาครูประจําการและการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศ



๕. ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความภูมใิ จในความเปนไทย
นํามาจากตัวโครงการ

๔

เปาหมายของโครงการ :
เปาหมายการดําเนินงานเชิงปริมาณ มีนักเรียนเขารวมโครงการจํานวน ๑, ๕๐๐ คน
เปาหมายการดําเนินงานเชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีความสามารถทางดานภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นเปนลําดับและเต็มศักยภาพของตนเอง
๒. นักเรียนไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทยและการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
๓. นักเรียนไดรับประสบการณตรงเกี่ยวกับภาษาไทยและการใชภาษาไทย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) :
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม
๑. คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเขารวมโครงการ X ≥๔.๐๐
๒. คาเฉลี่ยคะแนนทักษะภาษาไทยหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ
๓. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีคะแนนพัฒนาการตั้งแตผา นเกณฑทั่วไป
นําผลจากขั้น Check
หนา ๑๔ มาใส
นํามาจากตัวโครงการ

* ทุกโครงการตองมีขอ ๑
โดยแสดงผลเปนคาเฉลี่ย
(ตามตัวอยางขั้น Check หนา ๑๑, ๑๔)

ความสําเร็จของโครงการ :
 บรรลุตามตัวชี้วัด
๑. คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอาน (ระดับ ๑ – ๕)
(คาเฉลี่ย X = ๔.๐๒, SD=๐.๖๑)
๒. คาเฉลี่ยคะแนนทักษะการอานสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอาน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
คะแนนเฉลี่ย X กอนเขารวมกิจกรรม = ๒๔.๐๔
คะแนนเฉลี่ย X หลังเขารวมกิจกรรม = ๒๗.๓๑
๓. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีคะแนนพัฒนาการทักษะการอานตั้งแตผานเกณฑทั่วไป
จํานวน ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐

เมื่อไดผลจากการสรุปโครงการแลว
จึงนํามาใส

๕

ขั้นวางแผน
PLAN
(ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
และ งบประมาณ)

๖

๑. ขั้นวางแผน (PLAN)
แผนการดําเนินโครงการ
ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๐
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การดําเนินงาน
เม.ย. พ.ค.
วางแผน จัดทําโครงการและงบประมาณ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานฯโรงเรียนและ  
คณะฯ ตามลําดับ
ยืมรองจาย – จัดซื้อจัดจาง
ดําเนินกิจกรรม
สรุปผลการดําเนินกิจกรรมและจัดทํารายงานผล

งบประมาณ งบประมาณเงินทุนโรงเรียน
............. ใสรายละเอียด............

นํามาจากตัวโครงการ

ระยะเวลา
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.















๗

ขั้นดําเนินงาน
DO
(ผลการดําเนินงาน
และภาพถายกิจกรรม)

๘

๒. ขั้นดําเนินงาน (DO)
กลุมสาระฯภาษาไทยไดดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการอานออกเสียง เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน รักและภาคภูมิใจ
ในภาษาไทย และพัฒ นาทักษะการอานออกเสียงของนัก เรียนชั้น ป.๑ – ๖ รวมถึงสง เสริมและพัฒ นานักเรียนใหมี
ความเปนเลิศทางดานภาษาไทย ในทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ป.๑ – ๔) และ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (ป.๕ – ๖)
โดยมีอาจารยในกลุมสาระฯ สลับกันไปเปนผูสอน และเชิญอาจารยผูมีความเชี่ยวชาญในการอานออกเสียงมาเปนวิทยากร
ในบางโอกาสดวย
ทั้งนี้ผูเ ขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยคะแนนทัก ษะภาษาไทยหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโดยภาพรวมอยูในเกณฑดี (คาเฉลี่ย  = ๔.๐๒, SD. = ๐.๖๑) และมีพัฒนาการ
ทักษะการอานตั้งแต ผานเกณฑทั่วไป รอยละ ๑๐๐

สรุปเปนขอความสั้นๆ ประมาณ ๕ – ๘ บรรทัด
เพื่อนําใสในเลมรายงานการประเมินตนเอง
ยอหนาแรก : ใสวัตถุประสงคโดยภาพรวม และรายละเอียดของโครงการคราวๆ
ยอหนาที่ ๒ : ใสผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัด
และความพึงพอใจในภาพรวม (จากหนา ๑๔)

๙

ตารางกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานออกเสียง ภาคตน
ครั้งที่

วัน เดือน ป

๑

๗ มิ.ย. ๖๐

๒

๑๔ มิ.ย. ๖๐

๓

๒๑ มิ.ย. ๖๐

๔

๒๘ มิ.ย. ๖๐

กิจกรรม
๑. ทดสอบการอานออกเสียง
๑.๑ อานคําศัพทพื้นฐานชุดที่ ๑
๑.๒ อานประโยคและขอความ ชุดที่ ๑
๒. ฝกอานออกเสียงในหัวขอตอไปนี้
- เพลงชาติ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- บทสวดมนต
- บทถวายเปนพระราชกุศล
- เพลงมารชโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
๑. ทดสอบการอานออกเสียง
๑.๑ อานคําศัพทพื้นฐานชุดที่ ๒
๑.๒ อานประโยคและขอความ ชุดที่ ๒
๒. ฝกอานนิทาน
๒.๑ ฝกอานนิทานที่ครูกําหนดให และอานใหเพื่อนๆ ฟง (ระดับชั้น ป. ๒- ๔)
๒. ๒ เลือกนิทานจากหองสมุด ๑ เรื่อง และอานใหเพื่อนๆ ฟง
(ระดับชั้น ป. ๕- ๖)
๑. ฝกการอานนิทาน และแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่อง
โดยวิทยากร อาจารยดร. เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
๑. ทดสอบการอานออกเสียง
๑.๑ อานคําศัพทพื้นฐานชุดที่ ๓
๑.๒ อานประโยคและขอความ ชุดที่ ๓
๒. ฝกอานบทกวี(มีบทกวีใหเลือกอานตามความสนใจ )
- อานออกเสียงดวยตนเอง
- อานออกเสียงใหอาจารยฟง ดวยทาทางที่ถูกตอง
……………………………….

ผูรับผิดชอบ
อ. พิรุนเทพ
อ. กรรณิการ
อ. พรศิริ

หมายเหตุ
*สงนักเรียนที่ฝก
ออกเสียง เขารวม
คัดเลือกโครงการ
ผูนําสวดมนต ของ
ฝายกิจการนักเรียน

อ. พิรุนเทพ
อ. กรรณิการ
อ. อนุทัย

อ. พิรุนเทพ
อ. กรรณิการ
อ. อัญชิสา
อ. พิรุนเทพ
อ. กรรณิการ
อ. ปานวาด

ใสตารางกิจกรรม / หนาที่ของกรรมการตามใบคําสัง่
/ อธิบายการดําเนินงานตางๆ
(หากมีตัวอยางใบงาน / แบบสอบ / ฯลฯ สามารถใสดานหลังสุด เปนภาคผนวกได)

* นักเรียนระดับชั้น
ป.๕-๖
เลานิทานและแสดง
ทาทางประกอบที่
หองสมุด เนื่องในวัน
สุนทรภู

๑๐

ภาพกิจกรรม

ใสภาพประกอบ

๑๑

ขั้นประเมิน
CHECK
(ผลการประเมินโครงการ)

๑๒

สรุปผลจากแบบประเมิน หากไมมีแบบประเมิน หรือไมไดเปนขอมูล
เชิงปริมาณ สามารถเขียนอธิบายเชิงคุณภาพได

๓. ขั้นประเมิน (CHECK)

ผลการประเมินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอานออกเสียง (โครงการอานวันพุธ)
ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๐
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ผลวิเ คราะหผู ตอบแบบประเมิน พบวา มีนั ก เรีย นเขา รว มโครงการทั้ง หมด จํา นวน ๒๕ คน เป นเพศชาย
จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ และเพศหญิง จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐ เปนนัก เรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาตอนตน (ป. ๒-๓ ) จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ และเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย (ป. ๔-๕ ) จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐
ตอนที่ ๒ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอโครงการ
ขอ

รายการประเมิน

คาเฉลี่ยและการแปลความหมาย*
SD
ความหมาย


๑

กิจกรรมที่จัดขึ้นทําใหฉันอานออกเสียงไดถูกตองและชัดเจน

๔.๒๘

๐.๗๔

ดี

๒

กิจกรรมทีจ่ ัดขึ้นทําใหฉันมีทักษะการอานออกเสียงที่ดีขึ้น
นักเรียนไดความรูเ กี่ยวกับการอานและวิธีการอานออกเสียงใหถูกตอง
มากยิ่งขึ้น
กิจกรรมนีท้ ําใหฉันรูสึกรักและภาคภูมิใจในภาษาไทย
นักเรียนไดรับประสบการณตรงเกี่ยวกับการอานออกเสียงเพือ่ พัฒนา
ทักษะภาษาไทยใหดีขึ้น
นักเรียนรักการอานและใฝหาความรูตาง ๆ จากบทอานอันจะเปน
แนวทางการพัฒนาการเรียนไดดียิ่งขึ้น
นักเรียนสามารถพูดหรืออานออกเสียง ร, ล และพยัญชนะควบกล้ํา
ไดชัดเจนมากขึ้น
กิจกรรมนีส้ ง เสริมใหนักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การอานออกเสียงภาษาไทยใหถูกตอง

๔.๒๔

๐.๘๘

ดี

๔.๕๐

๐.๘๒

ดีมาก

๓.๘๘

๑.๑๗

ดี

๔.๑๒

๐.๙๗

ดี

๔.๐๐

๑.๑๙

ดี

๓.๖๐

๑.๑๙

ดี

๔.๒๐

๐.๘๗

ด

๓.๘๐

๑.๓๒

ดี

๓.๗๒

๑.๔๖

ดี

๔.๐๒

๐.๖๑

ดี

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนีม้ ีความเหมาะสม

๑๐ นักเรียนชอบและอยากใหจัดกิจกรรมอานออกเสียงอีกในภาคปลาย
ระดับความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโดยภาพรวม

*(๔.๕๐ -๕.๐๐=ดีมาก, ๓.๕๐ -๔.๔๙ =ดี, ๒.๕๐ – ๓.๔๙ =ปานกลาง, ๑.๕๐ – ๒.๔๙ =นอย, ๑.๐๐-๑.๔๙=นอยที่สุด)

๑๓

*** หมายเหตุ
๑. การทําแบบประเมินทุกครั้ง ขอใหมหี ัวขอ “ความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโดยภาพรวม” โดยจะทําเปนคําถาม
แยกเพิ่มเปนขอสุดทาย หรือถาไมไดมีคําถามนี้ในแบบสอบถาม ใหนําคาเฉลี่ยจากทุกขอมาเฉลี่ยอีกครัง้ หนึ่ง (ตามตัวอยาง
ขางตน)
๒. กรณีเปนขอมูลเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) ขอใหมี ๕ ระดับ ดังนี้
๕ = มากทีส่ ุด

๔ = มาก

และนําเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ย



๔.๕๐ -๕.๐๐

= ดีมาก

๓.๕๐ -๔.๔๙

= ดี

๓ = ปานกลาง

๒ = นอย

๑ = นอยที่สุด

และ SD. (ถามี) โดยแปลความหมาย ดังนี้

๒.๕๐ – ๓.๔๙ = ปานกลาง
๑.๕๐ – ๒.๔๙ = นอย
๑.๐๐-๑.๔๙

= นอยที่สุด

๓. กรณีตัวชี้วัดความสําเร็จเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ (ไมมีแบบสอบถาม) ใหเสนอในรูปแบบของขอมูลเชิงคุณภาพ
(เขียนอธิบาย) และระบุความสําเร็จเปนรอยละ เชน
- นักเรียน รอยละ ๑๐๐ ไดรับประสบการณตรงเกี่ยวกับภาษาไทย มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทย และ
การใชภาษาไทยอยางถูกตอง
- นักเรียน และบุคลากร รอยละ ๑๐๐ เขารวมกิจกรรม และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
โดยเฉลี่ย เทากับรอยละ ๑๐๐

๑๔

๕
๕
๔
๔
๓
๓
๒
๒
๑
๑
๐

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการเขารวม
โครงการพัฒนาทักษะการอานออกเสียง (โครงการอานวันพุธ)
ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๐

ขอ ๑

ขอ ๒

ขอ ๓

ขอ ๔

ขอ ๕

ขอ ๖

ขอ ๗

ขอ ๘

ขอ ๙

ขอ ๑๐ ภาพรวม

ตอนที่ ๓ ทักษะการอานออกเสียง กอนและหลังเขาเขารวมโครงการอานออกเสียง (โครงการอานวันพุธ)
ผลคะแนน

กอนรวมโครงการ

ทักษะการอานออกเสียง

หลังรวมโครงการ

คะแนนพัฒนาการ

คะแนน คาเฉลี่ย คะแนน คาเฉลี่ย มีนักเรียนเขารวมโครงการ ๓๐ คน
เต็ม
เต็ม
( เปนนักเรียนระดับชั้นป. ๒-๕ )
๓๐
๒๔.๐๔ ๓๐ ๒๗.๓๑ ๑. มีพัฒนาการทักษะการอานอยูในเกณฑดีมาก
จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐
๑. มีพัฒนาการทักษะการอานอยูในเกณฑดี
จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓
๒. มีพัฒนาการทักษะการอานอยูในเกณฑพอใช
จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓
๓. มีพัฒนาการทักษะการอานผานเกณฑทั่วไป
จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๓๔

สรุปผลจากแบบประเมิน / แบบวัดตางๆ หากไมมีแบบประเมิน หรือ
ไมไดเปนขอมูลเชิงปริมาณ สามารถเขียนอธิบายเชิงคุณภาพได

๑๕

สรุปผลการประเมิน
๑. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโดยภาพรวมอยูในเกณฑดี
(คาเฉลี่ย = ๔.๐๒, SD=๐.๖๑)
๒. คาเฉลี่ยคะแนนทักษะภาษาไทยหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย  กอนเขารวมโครงการ = ๒๔.๐๔
คะแนนเฉลี่ย  หลังเขารวมโครงการ = ๒๗.๓๑
๓. มีนักเรียนเขารวมโครงการ ๓๐ คน
- มีพัฒนาการทักษะการอานอยูในเกณฑ
ระดับ
จํานวน(คน)
ดีมาก
๖
ดี
๑๐
พอใช
๔
ผานเกณฑทั่วไป
๑๐

รอยละ
๒๐.๐๐
๓๓.๓๓
๑๓.๓๔
๓๓.๓๓

สรุปและแปลผลจากตาราง ตามหัวขอ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
และนําขอมูลสวนนี้ไปใสในสวนตางๆ ดังนี้
๑. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (หนา ๓)
๒. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน (หัวขอ ผลการปฏิบัติงาน)

๑๖

ขั้นพัฒนา ปรับปรุง
ACT
(ขอเสนอแนะ สําหรับการจัดครั้งตอไป)

๑๗

๔. ขั้นพัฒนา ปรับปรุง (ACT)
๑. หัวหนาโครงการอานเสนอใหจัดทําเอกสารประกอบการอานเปนเลม จะไดไมเสียเวลาในการเตรียมเอกสารใน
แตละสัปดาห
๒. ควรมีการมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนกําลังใจในการพัฒนาทักษะ
การอาน
๓. ควรใหนักเรียนที่มีทักษะการอานคอนขางดีอานขาวตอนเชาที่หองกิจการนักเรียน หรือแสดงการเลานิทาน

