
รายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค ปการศึกษา 2563

โดยใชเคร่ืองมือ คือ แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบติดตามและประเมินผลฉบับน้ี เปนแบบประเมินคา 4 ระดับ พรอมบันทึกผล เสนอแนะ แบงเปน 2 ตอน

ประกอบดวย
ตอนที่ 1 องคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
ตอนที่ 2 การนําหลักสูตรสถานศึกษาสูการจัดการเรียนรู

2. ใหผูรับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมายของโรงเรียนดําเนินการประเมิน โดยกรอกขอมูลตามสภาพความเปนจริง
3. ระดับคุณภาพ มีความหมาย ดังน้ี

ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด โดยมีการปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด หรือมีความสอดคลอง
ถูกตองนอยท่ีสุด หรือปฏิบัติ 1 กลุมสาระการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง นอย โดยมีการปฏิบัติในระดับนอย หรือมีความสอดคลอง
ถูกตองนอย หรือปฏิบัติ 2 - 3 กลุมสาระการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ปานกลาง โดยมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง หรือมีความสอดคลอง
ถูกตองปานกลาง หรือปฏิบัติ 4 - 5 กลุมสาระการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มาก โดยมีการปฏิบัติในระดับมาก หรือมีความสอดคลอง
ถูกตองมาก หรือปฏิบัติ 6 - 7 กลุมสาระการเรียนรู

ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง มากท่ีสุด โดยมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด หรือมีความสอดคลอง
ถูกตองมากท่ีสุด หรือปฏิบัติ 8 กลุมสาระการเรียนรู

4. ขอมูลท่ีไดจะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค โดยการวิเคราะหหารอยละ คาเฉล่ีย และนําเสนอ
ขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยมีการแปลผลขอมูลดังน้ี

คาระหวาง 4.01 – 5.00 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด
คาระหวาง 3.01 – 4.00 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
คาระหวาง 2.01 – 3.00 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
คาระหวาง 1.01 – 2.00 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ นอย
คาระหวาง 0.00 – 1.00 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด



ตอนที่ 1 องคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา

รายการ คารอยละของการประเมิน คาเฉลี่ย การแปรผล5 4 3 2 1
1. สวนนํา

1.1 ความนํา
แสดงความเช่ือมโยงระหวางหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับ
ทองถ่ิน จดุเนนและความตองการของ
โรงเรียน

54.55 36.36 9.09 4.45 มากท่ีสุด

1.2 วิสัยทัศน
1) แสดงภาพอนาคตท่ีพึงประสงคของ

ผูเรียนท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อยาง
ชัดเจน

63.64 36.36 4.64

มากท่ีสุด

2) สอดคลองกับกรอบหลักสูตรระดบั
ทองถ่ิน ครอบคลุมสภาพความ
ตองการของโรงเรยีน ชุมชน และ
ทองถ่ิน

36.36 36.36 27.28 4.09

มากท่ีสุด

3) มีความชัดเจน สามารถปฏิบตัิได 63.63 27.27 9.09 4.55 มากท่ีสุด
1.3 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

72.73 27.27 4.73 มากท่ีสุด

1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค
1) มีความสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551

63.64 36.36 4.64 มากท่ีสุด

2) สอดคลองกับเปาหมาย จดุเนน
กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน 34.55 27.27 18.18 4.36 มากท่ีสุด

3) สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน 54.35 36.36 9.09 4.45
2. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา

2.1 โครงสรางเวลาเรียน
1) มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู ท่ีเปน
เวลาเรียนพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม
จําแนกแตละช้ันปอยางชัดเจน

72.73 27.27 4.73 มากท่ีสุด

2) ระบุเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน จําแนก
แตละช้ันปอยางชัดเจน

72.73 18.18 9.09 4.64 มากท่ีสุด

3) เวลาเรียนรวมของหลักสูตร
สถานศึกษา สอดคลองกับโครงสราง
เวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ

81.82 9.09 9.09 4.73 มากท่ีสุด



รายการ คารอยละของการประเมิน คาเฉลี่ย การแปรผล5 4 3 2 1
2.2 โครงสรางหลักสูตรช้ันป

1) มีการระบุรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา
เพ่ิมเตมิ ระบรุหัสวิชา ช่ือรายวิชา
พรอมท้ังระบุเวลาเรียน และ/หรือ
หนวยกิต

81.82 18.18 4.82 มากท่ีสุด

2) มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
พรอมท้ังระบุเวลาเรียนไวอยาง
ถูกตอง ชัดเจน

63.64 27.27 9.09 4.55 มากท่ีสุด

3) รายวิชาเพ่ิมเติม / กิจกรรมเพ่ิมเตมิท่ี
กําหนดสอดคลองกับวิสัยทัศน
จุดเนนของโรงเรียน

54.55 45.45 4.55 มากท่ีสุด

3. คําอธิบายรายวิชา
1) มีการระบุรหัสวิชา ช่ือรายวิชา และ

ช่ือกลุมสาระการเรยีนรู ช้ันปท่ีสอน
จํานวนเวลาเรียน และ/หรือหนวยกิต
ไวอยางถูกตอง

81.82 9.09 9.09 4.73 มากท่ีสุด

2) การเขียนคาํอธิบายรายวิชาเขียนเปน
ความเรียงโดยระบุองคความรู ทักษะ
กระบวนการ และคณุลักษณะ หรอื
เจตคติ ท่ีตองการและครอบคลุม
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

72.73 18.18 9.09 4.64 มากท่ีสุด

3) ระบุรหัสตัวช้ีวัด ในรายวิชาพ้ืนฐาน
และจํานวนรวมของตัวช้ีวัด และระบุ
ผลการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติม และ
จํานวนรวมของผลการเรียนรูถูกตอง

72.73 18.18 9.09 4.64 มากท่ีสุด

4) มีการกําหนดสาระการเรียนรูทองถ่ิน
สาระการเรียนรูอาเซียน สอดแทรก
อยูในคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานหรอื
รายวิชาเพ่ิมเติม

54.55 18.18 27.27 4.27 มากท่ีสุด

4. กิจกรรมพฒันาผูเรียน
1) ในโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาและ

โครงสรางหลักสูตรช้ันป ไดระบุ
กิจกรรม และจดัเวลาสอน ตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสอดคลอง
กับบริบทของโรงเรียน
ในสวนท่ี 4 ของหลักสูตรสถานศึกษา
มีการจดัทําโครงสรางและแนวการจัด
กิจกรรม แนวทางการวัดและประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท้ัง 3 กิจกรรม
ท่ีชัดเจน

81.82 18.18 4.82 มากท่ีสุด



รายการ คารอยละของการประเมิน คาเฉลี่ย การแปรผล5 4 3 2 1
5. เกณฑการจบการศึกษา

1) ระบุเวลาเรียน/หนวยกิต ท้ังรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตาม
เกณฑการจบการศึกษาของโรงเรยีน
ชัดเจน
ระบุเกณฑการประเมินการอาน คดิ
วิเคราะห และเขียนไวอยางชัดเจน

72.73 18.18 9.09 4.64 มากท่ีสุด

2) ระบเุกณฑการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคไวอยางชัดเจน 81.82 18.18 4.82 มากท่ีสุด

3) ระบเุกณฑการผานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
ไวอยางชัดเจน

81.82 9.09 9.09 4.73 มากท่ีสุด

จากตารางพบวา ดานองคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค มีสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี
ผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด อันดับท่ี ๑ มีคาเฉล่ีย 4.82 คือ มีการระบุรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ระบุรหัส
วิชา ช่ือรายวิชา พรอมท้ังระบุเวลาเรียนและหรือหนวยกิต ในโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสรางหลักสูตรช้ันป
ไดระบุกิจกรรม และจัดเวลาสอน ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน ในสวนท่ี 4 ของหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทําโครงสรางและแนวการจัดกิจกรรม แนวทางการวัดและ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท้ัง 3 กิจกรรมท่ีชัดเจน รองลงมาคือ สมรรถนะสําคัญของผูเรียนมีความสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามีการระบุเวลาเรียนตลอดห
หลักสูตร จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ท่ีเปนเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมจําแนกแตละช้ันปอยางชัดเจน เวลาเรียน
รวมของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 คําอธิบายรายวิชามีการระบุรหัสวิชา ช่ือรายวิชา และช่ือกลุมสาระการเรียนรู ช้ันปท่ีสอน จํานวนเวลาเรียน และ
หรือหนวยกิตไวอยางถูกตอง มีผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย 4.73 องคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกรายการมีผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด โดยไมมีองคประกอบของหลักสูตรท่ีไดรับผลการประเมินในระดับปาน
กลาง นอย และนอยท่ีสุดเลย

ตอนที่ 2 การนําหลักสูตรสถานศึกษาสูการจัดการเรียนรู

รายการ คารอยละของการประเมิน คาเฉลี่ย การแปรผล5 4 3 2 1
1. โครงสรางรายวิชา

1.1 การจัดกลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด
จัดกลุมมาตรฐานการเรยีนรู/ตัวช้ีวัดท่ีมี

ความสัมพันธกัน และเวลาในแตละหนวยการเรียนรู
เหมาะสมทุกกลุมสาระฯ

81.82 9.09 9.09 4.73 มากท่ีสุด

1.2 การจัดทําสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
วิเคราะหแกนความรูของทุกตัวช้ีวัดในแต
ละหนวยการเรียนรู มาจัดทําสาระสําคัญ/

81.82 18.18 4.82 มากท่ีสุด



รายการ คารอยละของการประเมิน คาเฉลี่ย การแปรผล5 4 3 2 1
ความคดิรวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและ
ครบทุกหนวยการเรียนรู ทุกกลุมสาระฯ

1.3 การต้ังช่ือหนวยการเรียนรูของแตละ
หนวยการเรียนรู
สะทอนใหเห็นสาระสําคญั หรือประเด็น

หลักในหนวยการเรียนรูน้ัน ๆ นาสนใจเหมาะสมกับ
วัย ความสนใจ ความสามารถของผูเรียน ทุกกลุม
สาระฯ

54.55 36.36 9.09 4.45 มากท่ีสุด

1.4 การกําหนดสัดสวนเวลาเรียน
กําหนดสัดสวนเวลาเรยีนแตละหนวยการ
เรียนรู

เหมาะสม และรวมทุกหนวย ตองเทากับเวลาเรียน
ตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู

54.55 36.36 9.09 4.45 มากท่ีสุด

1.5 การกําหนดสัดสวนนํ้าหนักคะแนน
กําหนดสัดสวนนํ้าหนักคะแนนแตละหนวย
การเรยีนรู

เหมาะสมและรวมตลอดป/ภาคเรยีน เทากับ 100
คะแนน ทุกกลุมสาระการเรียนรู

63.64 27.27 9.09 4.55 มากท่ีสุด

2. หนวยการเรียนรู
2.1 การวางแผนจัดทําหนวยการเรียนรู

มีการวางแผน ออกแบบหนวยการเรียนรู
ครบทุกหนวย

การเรยีนรูและทุกกลุมสาระการเรยีนรู

54.55 36.36 9.09 4.45 มากท่ีสุด

2.2 การจัดทําหนวยการเรียนรู : การกําหนด
เปาหมาย
กําหนดมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด
สาระสําคัญ

ความคดิรวบยอด สาระการเรยีนรู สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน คณุลักษณะอันพึงประสงคถูกตอง
เหมาะสม มีความสอดคลองกับทุกกลุมสาระการ
เรียนรู

63.64 27.27 9.09 4.55 มากท่ีสุด

2.3 การจัดทําหนวยการเรียนรู : การกําหนด
หลักฐาน
การเรียนรู กําหนดช้ินงาน / ภาระงาน
การวัดและประเมินผล สอดคลองกับ
ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรูทุกกลุมสาระ
ฯ

63.64 27.27 9.09 4.55 มากท่ีสุด

2.4 การทําหนวยการเรียนรู : ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ออกแบบกิจกรรรมการเรียนรูไดสอดคลอง
กับตัวช้ีวัด/

มาตรฐานและเนนผูเรียนเปนสําคญัทุกกลุมสาระการ
เรียนรู

63.64 27.27 9.09 4.55 มากท่ีสุด
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3. แผนการจัดการเรียนรู

3.1 เขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีครบตาม
องคประกอบท่ีสําคัญ แผนการจัดการ
เรียนรูสมบรูณ มี

องคประกอบสําคัญ ครบทุกหนวย ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู

54.55 36.36 9.09 4.45 มากท่ีสุด

3.2 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู
มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรูทุก
แผนกอนการ

นําไปใชจรงิทุกกลุมสาระการเรียนรู

36.36 54.55 9.09 4.27 มากท่ีสุด

3.3 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
มีการนําแผนท่ีปรบัปรงุแลวไปใชในการ
จัดการเรียนรู

จริงทุกกลุมสาระการเรียนรู

27.27 63.65 9.09 3.27 มาก

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับช้ัน
เรียน
4.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระ

การเรียนรู
4.1.1 การวางแผนการประเมิน

รายวิชาและตรวจสอบการใช
ตัวช้ีวัด

1) กําหนดโครงสรางรายวิชาและ
การวางแผนการประเมิน

27.27 63.65 9.09 3.27 มาก

2) การตรวจสอบการนําตัวช้ีวัดมา
ใชในการจดัทําหนวยการเรียนรู
ในรายวิชา

63.65 36.36 4.64 มากท่ีสุด

4.1.2 มีการออกแบบการวัดและ
ประเมินผลปลายป/ปลายภาค

1) การกําหนดหนวยการเรยีนรู
54.55 36.36 9.09 4.45 มากท่ีสุด

2) การวางแผนประเมินในหนวย
การเรยีนรู 45.45 45.45 9.09 3.55 มาก

3) การใหขอมูลยอนกลับและการ
บันทึกผลการประเมินเพ่ือการ
พัฒนา

63.64 27.27 9.09 4.45 มากท่ีสุด

4.1.3 มีการออกแบบการวัดและ
ประเมินผลปลายป/ปลายภาค 63.64 27.27 9.09 4.55 มากท่ีสุด

4.2 การประเมินการอาน คิด วิเคราะหและ
เขียน

1) มีการบันทึก ตรวจสอบตัวช้ีวัด
ความสามารถในการอาน คดิ
วิเคราะหและเขียนตามกลุมสาระ
การเรยีนรู

63.64 27.27 9.09 4.55 มากท่ีสุด
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2) มีการบันทึกและสรุปผลการ

ประเมินผลการอาน คดิ วิเคราะห
และเขียนแตละกลุมสาระการ
เรียนรู

63.64 27.27 9.09 4.55 มากท่ีสุด

3) มีการบันทึกและสรุปผลการ
ประเมินการอาน คดิ วิเคราะห
และเขียนรวม 8 กลุมสาระการ
เรียนรู

72.73 18.18 9.09 4.64 มากท่ีสุด

4) มีการจดัทําแบบรายงานผลการ
ประเมินการอาน คดิ วิเคราะห
และเขียน

63.65 36.36 4.64 มากท่ีสุด

4.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
1) มีการออกแบบการวัดและ

ประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค

45.45 45.46 9.09 3.63 มาก

2) มีการจดัทําแบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงคแตละ
ขอ

45.45 45.46 9.09 3.63 มาก

3) มีการจดัทําแบบสรุปผลการ
ประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค

54.55 36.36 9.09 4.45 มากท่ีสุด

4) มีการจดัทําแบบรายงานผลการ
ประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค

63.64 36.36 4.27 มากท่ีสุด

จากตาราง พบวา ดานการนําหลักสูตรสถานศึกษาสูการจัดการเรียนรูของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค เมื่อพิจารณาเรียง
ตามลําดับผลการประเมินแลวพบวา การกําหนดสัดสวนนํ้าหนักคะแนนแตละหนวยการเรียนรูเหมาะสมและรวมตลอดป/ภาค
เรียน เทากับ 100 คะแนน ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียคือ 4.82 คือ     การ
จัดทําสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด วิเคราะหแกนความรูของทุกตัวช้ีวัดในแตละหนวยการเรียนรู มาจัดทําสาระสําคัญ/ความคิด
รวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหนวยการเรียนรู ทุกกลุมสาระฯ รองลงมาคือ การจัดกลุมมาตรฐานการรเยรูและตัวช้ีวัดท่ี
มีความสัมพัฯธืกัน และเวลาในแตละหนวยการเรียนรูเหมาะสมทุกกลุมสาระฯ มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี
คะแนนเฉล่ีย 4.73 ผลการประเมินอันดับสามไดแก มีการบันทึกและสรุปผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียนรวม 8
กลุมสาระการเรียนรู มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียคือ 4.64 สวนรายการท่ีผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย
ต่ําท่ีสุด ไดแก มีการนําแผนท่ีปรับปรุงแลวไปใชในการจัดการเรียนรูจริงทุกกลุมสาระการเรียนรู การประเมินแผนการประเมิน
รายวิชา และตรวจสอบการใชตัวช้ีวัด กําหนดโครงสรางรายวิชาและการวางแผนการประเมิน มีผลการประเมินอยูในระดับมาก มี
คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.27 รายการท่ีมีคะแนนต่ํารองลงมาคือมีการออกแบบการวัดและประเมินผลคุณลักษระอันพึงประสงค มี
การจัดทําแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค มีผลการประเมินอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียเทากับ
3.63 โดยไมมีรายการประเมินใดท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับนอย หรือนอยท่ีสุดเลย



สรุปผลการประเมิน
และรายงานการใชหลกัสูตรสถานศกึษา

ปการศกึษา 2563

งานพัฒนาหลกัสูตร

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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