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ตัวอยาง
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ฝายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
11 กันยายน 2561
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ประจําภาคตน (เม.ย. – ก.ย. 2560)
รายงานโดย อาจารยพิรุนเทพ เพชรบุรี

ผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานประจํา

ปริมาณ
(จํานวนคน ชิ้น อัน เรื่อง เลม ฯลฯ)

1. ประชุมอาจารยกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย

- อาจารยกลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
จํานวน 16 คน ประชุม 3 ครั้ง

2. โครงการเสริมศักยภาพ
ทางดานภาษาไทย วันจันทร
ภาคตน

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่
2-6 จํานวน 58 คน เรียนจํานวน 10 ครั้ง
- อาจารยกลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
จํานวน 16 คน

คุณภาพ
(ความพึงพอใจ/ ความสําเร็จ
/ การเขารวมกิจกรรม / ฯลฯ )
- มีอาจารยเขาประชุมทุกครั้งมากกวา
รอยละ 90
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ โดย
ภาพรวม X = 4.07
- คาเฉลี่ยคะแนนทักษะภาษาไทยภาคตนหลังเขารวม
โครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ ( X = 9.12,
11.41 จาก 20 คะแนน)

วันที่จัดกิจกรรม
8 มิ.ย 2560
8 ส.ค 2560
6 ก.ย 2560
มิ.ย.– ก.ย. 2560
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ผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานประจํา

ปริมาณ
(จํานวนคน ชิ้น อัน เรื่อง เลม ฯลฯ)

3. กิจกรรมวันสุนทรภู

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่
1-6 จํานวน 1,500 คน

4. กิจกรรมวันภาษาไทย

-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่
1-6 จํานวน 1,500 คน

5. กิจกรรมวันแมแหงชาติ

-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่
1-6 จํานวน 1,500 คน

คุณภาพ
วันที่จัดกิจกรรม
(ความพึงพอใจ/ ความสําเร็จ
/ การเขารวมกิจกรรม / ฯลฯ )
- รอยละของความพึงพอใจ (ประเมินโดยอาจารย
26 มิ.ย. 2560
กลุมสาระฯภาษาไทย) มีคาเฉลี่ยมากกวา รอยละ 80
- นักเรียนรอยละ 100 ไดรับประสบการณตรง
เกี่ยวกับภาษาไทย และไดรวมชื่นชมแบบอยางของผู
ที่มีความสามารถดานภาษาไทย
- รอยละของความพึงพอใจ (ประเมินโดยอาจารย
18-27 ก.ค. 2560
กลุมสาระฯภาษาไทย) มีคาเฉลี่ยมากกวา รอยละ 80
- นักเรียนรอยละ 100 ไดรับประสบการณตรง
เกี่ยวกับภาษาไทย มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาไทย และการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
- รอยละของความพึงพอใจ (ประเมินโดยอาจารย
11 ส.ค. 2560
กลุมสาระฯภาษาไทย) มีคาเฉลี่ยมากกวา รอยละ 80
- นักเรียนรอยละ 100 ไดรวมประกวดคัดลายมือ
เขียนความเรียง แตงกาพยยานี 11 และกลอนแปด
ซึ่งผลงานการประกวดอยูในเกณฑดี
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ผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานประจํา
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอานออกเสียงภาคตน

7. กิจกรรมคัดเลือกนักเรียน
เขาแขงขันรายการตางๆ
- การแขงขันอานฟงเสียง

- การแขงขันสารานุกรมไทย

ปริมาณ
(จํานวนคน ชิ้น อัน เรื่อง เลม ฯลฯ)
-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่
1-6 จํานวน 30 คน

-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3จํานวน 2 คน
-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5จํานวน 2 คน

คุณภาพ
(ความพึงพอใจ/ ความสําเร็จ
/ การเขารวมกิจกรรม / ฯลฯ )
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเขารวม
โครงการ X ≥ 4.00
- คาเฉลี่ยคะแนนทักษะภาษาไทยหลังเขารวม
โครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ
- นักเรียนที่เขารวมโครงการมีคะแนนพัฒนาการ
ตั้งแตผานเกณฑทั่วไป

- นักเรียนที่เปนตัวแทนไดรับประสบการณตรงใน
การแขงขัน และไดพัฒนาทักษะการอานฟงเสียง
- นักเรียนไดรบั รางวัลชมเชย ระดับภาค

วันที่จัดกิจกรรม
มิ.ย.– ก.ย. 2560

28 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560

-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6จํานวน 3 คน - นักเรียนที่เปนตัวแทนไดรับประสบการณตรงใน
การแขงขัน และไดพัฒนาทักษะการใชสารานุกรมไทย 26 ส.ค. 2560
- นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
จังหวัด

4

ผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานสรางสรรค
/ ริเริ่มใหม

ปริมาณ
(จํานวนคน ชิ้น อัน เรื่อง เลม ฯลฯ)

คุณภาพ
(ความพึงพอใจ/ ความถูกตอง /
รวดเร็วตรงเวลา / การเขารวมกิจกรรม / ฯลฯ )

วันที่จัดกิจกรรม

-

หมายเหตุ :
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน ทัง้ ภาคตน และ ภาคปลาย (แยกตารางกัน)
2. ภาระงานประจํา เปนภาระงานที่หนวยงานปฏิบัติเปนประจําทุกป เชน การประชุม การจัดกิจกรรมในโอกาสตางๆ การไปทัศนศึกษา การเตรียมตัวนักเรียนไปแขงขัน ฯลฯ
3. ภาระงานสรางสรรค / ริเริ่มใหม เปนภาระงานทีป่ ฏิบัติเพิ่มเติม หรือจัดขึ้นในโอกาสพิเศษตางๆ
4. ผลการปฏิบัตงิ าน (คุณภาพ)
4.1 หากเปนโครงการทีท่ ําเลมสรุป PDCA ใหนําหัวขอสรุปผลการประเมินจากในเลมมาใส
4.2 หากไมไดเปนโครงการ เชน การประชุม หรือไมไดมีการประเมินเปนคาเฉลี่ย ใหเสนอในรูปแบบของขอมูลเชิงคุณภาพ และระบุความสําเร็จเปนรอยละ เชน
- มีอาจารยเขาประชุมทุกครั้งมากกวา รอยละ 90
- นักเรียน รอยละ 100 ไดรับประสบการณตรงเกี่ยวกับภาษาไทย มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทย และการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
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ภาพรวมของอุปสรรคและปญหา ในการดําเนินงานครั้งกอน และการปรับปรุงพัฒนาในครั้งนี้
1. ประชุมอาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
การประชุมในปการศึกษา 2559 ที่ผานมาใชเอกสารรูปแบบกระดาษในการประชุม และมีการแจกรายงานการประชุมที่เปนเอกสาร ทั้งนี้เพื่อลดปริม าณการใช
กระดาษตามนโยบาย Zero waste จึงแจกเอกสารออนไลนผานโปรแกรมไลน เพื่อความสะดวกและสามารถอานรายงานการประชุมมาลวงหนาไดเปนการลดเวลาในการแกไข
และรับรองรายงานการประชุม
2. โครงการเสริมศักยภาพทางดานภาษาไทย วันจันทร
ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมาการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กิจกรรมวันสุนทรภู
ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมาการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย
4. กิจกรรมวันภาษาไทย
ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมาการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย
5. กิจกรรมวันแมแหงชาติ
ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมาการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาคตน
ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมาการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย
7. กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเขาแขงขันรายการตางๆ
ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมาการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย
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ภาพรวมของอุปสรรคและปญหา ในการดําเนินงานครั้งนี้ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาในครั้งตอไป
1. ประชุมอาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
การประชุมในปการศึกษา 2560เปนไปดวยความเรียบรอย อาจารยในกลุมสาระฯชวยกันเสนอความคิดเห็นและวางแผนการจัดกิจกรรมตางๆ ทําใหการจัดกิจกรรม
ของกลุมสาระการเรียนรูเปนไปดวยความเรียบรอย ในสวนของการลดการใชกระดาษ และการแจกเอกสารรายงานการประชุมออนไลนผานโปรแกรมไลน ก็ประสบความสําเร็จ
ไปไดดวยดี สามารถลดการใชกระดาษ ลดเวลาในการตรวจรายงานการประชุมไดดี เปนแนวทางที่สามารถนําไปใชไดในปการศึกษาตอไป
2. โครงการเสริมศักยภาพทางดานภาษาไทย วันจันทร
การจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยใชงบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน และใชการคัดเลือก
นักเรียนที่เขารวมโครงการในภาคตน โดยใชเกณฑระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทย ระหวาง 1.00-2.50 ในปการศึกษาที่ผานมา โดยมีจํานวนนักเรียนเขารวมโครงการ 60 คน
ผลการประเมินโครงการเสริมศักยภาพทางดานภาษาไทยวันจันทร ภาคตน พบวาการประเมินในทุกรายการอยูในระดับดีและระดับดีมาก นักเรียนมีความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการโดยภาพรวมอยูในเกณฑด(ี คาเฉลี่ย=4.07, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.60)
มีนักเรียนบางคนที่เขารวมโครงการที่มักขาดเรียนบอยครั้ง และขาดความพรอมและความกระตือรือรนในการเรียน โดยมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในครั้งตอไป
คือเพิ่มเกณฑในการคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการในภาคปลาย คือตองมีความพรอมและสามารถเขารวมโครงการไดอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการเรียนรู
3. กิจกรรมวันสุนทรภู
การจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยดีนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพที่จัดการแสดงไดอยางสนุกสนาน และใชเวลาในการแสดงไดที่เหมาะสมไมกระทบตอการเรียน
ในชั่วโมงแรก มีขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งหนาในเรื่องของการจัดปายนิเทศความรูที่เกี่ยวกับวันสุนทรภูที่ชั้นลางอาคาร ๕๐ ปสาธิตจุฬาฯ ควรเพิ่มขนาดตัวอักษรที่
เปนขอความใหใหญขึ้น เพื่อใหสามารถอานไดงายและมีความชัดเจน นอกจากนี้ ควรจัดหาเครื่องแตงกายของฤาษีโดยใชผาลายเสือแทนการหมจีวรแบบพระสงฆ
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4. กิจกรรมวันภาษาไทย
การจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยดี และมีขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งหนาคือ
ควรปรับขนาดกระดานชนวนทีใ่ ชในการแขงขันสะกดคําใหมี
ขนาดใหญขึ้น เนื่องจากคําที่ใชในการแขงขันสะกดบางคําคอนขางยาว ทําใหมีพื้นที่ในการเขียนไมเพียงพอ และควรจัดกิจกรรมการแขงขันสะกดคําในชวงคาบเรียนปกติ
เพราะนักเรียนคนอื่นๆ สามารถชมและรวมเชียรใหกําลังใจเพื่อน อีกทั้งนักเรียนจะไดเห็นตัวอยางการอานที่ดี อันจะสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกนักเรียน
5. กิจกรรมวันแมแหงชาติ
ที่การจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยดีกิจกรรมมีความเหมาะสมและสามารถควบคุมเวลาไดดี ในปการศึกษา 2560 นี้มีการรวบรวมผลงานการประกวดของ
นักเรียนในแตละระดับชั้นเปนเลมและจัดแสดงไวที่หองภาษาไทย
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาคตน
การจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยดี ผลการจัดกิจกรรม พบวานักเรียนสวนใหญอานออกเสียงไดคลอง มีบางคนที่อานตูคํา อานขาม และอานสะกดคําผิด แต
อาจารยก็ไดใหคําแนะนําเพื่อแกไขปรับปรุง ทั้งนี้เนื่องจากวันและเวลาดังกลาวตรงกับการสอบ Smart Kids ทําใหนักเรียนที่เขารวมโครงการคอนขางนอย และมารวมกิจกรรม
ลาชา และมีขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งหนาคือควรจัดทําเกียรติบัตรและมอบของรางวัลใหนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องครบทั้ง 12 ครั้ง
เพื่อเปนการสงเสริมทักษะการอานออกเสียงและเปนการกระตุนใหนักเรียนรักการอาน และนักเรียนที่เขารวมโครงการจะไดรับผลการประเมินทักษะการอานทุกคนเพื่อให
อาจารยประจําชั้นและผูปกครองรับทราบและใชเปนขอมูลในการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนตอไป
7. กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเขาแขงขันรายการตางๆ
การจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งหนาดังนี้
1.การแขงขันอานฟงเสียงของธนาคารธนชาตเนื่องจากเปนการสมัครแขงขันในปแรก ในปการศึกษาหนาจะเชิญ ผศ. อรทัย วิมลโนธ มาใหความรูและคําแนะนํากอน
การแขงขัน
2. การแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนครั้งที่ 23ตองคัดเลือกนักเรียนตัวแทนตั้งแตเดือนพฤษภาคม และจัดติวใหความรูเกี่ยวกับสารานุกรม

