
 

 
 
 



 

ตารางความพอใจในการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับความพึงพอใจ ความหมาย 

ชาย ๕๐ ๔.๖๐ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๖๑ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๖๑ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๖๘ มากที่สุด 
ครูผูส้อน ๒๙ ๔.๖๘ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๔๔ มาก 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผูป้กครอง ๑๕ ๔.๗๐ มากที่สุด 
อื่นๆ  ๑๐ ๔.๖๖ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๖๓ มากที่สุด 

จากตารางพบว่าผู้รับบริหารงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีความพึงพอใจใน
การดำเนินงานฝ่ายวิชาการ ระดับมากที่สุด   โดยกรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานฝ่ายวิชาการมากที่สุดรองลงมาเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้รับบริการอ่ืนๆ เช่น ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป
องค์กรท้องถิ่น ในส่วนของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากอาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่กล้าแสดงออก จึงไม่กล้าเข้า
มารับบริการ 

ตารางความพึงพอใจในการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ รายด้าน โรงเรียนพยุห์วิทยาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประเด็น/ด้าน ระดับความพึงพอใจ ความหมาย 

๑. ด้านเวลา 
 ๑.๑  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

๔.๕๐ 
๔.๔๔ 

มากที่สุด 
มาก 

 ๑.๒  ความรวดเร็วในการให้บริการ ๔.๕๖ มาก 

๒.  ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ 
๒.๑ มีป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกีย่วกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๔.๕๐ 
๔.๕๐ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

๒.๒ การจัดลำดบัขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ ๔.๕๒ มากที่สุด 

๒.๓ การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้อง ได้รับบริการก่อน ๔.๔๗ มาก 

๓.  ดา้นบุคลากรทีใ่ห้บริการ 
๓.๑  ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 

๔.๖๒ 
๔.๗๘ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

๓.๒ ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอยา่งสุภาพ ๔.๖๖ มากที่สุด 

๓.๓ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงขอ้สงสัยให้คำแนะนำได้   
เป็นต้น 

๔.๗๒ 
 

มากที่สุด 

๓.๔ ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัตหิน้าที่เช่น  ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ 

๔.๕๐ 
 

มากที่สุด 

๓.๕ การให้บริการเหมือนกันทกุรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๔๓ มาก 

๔.  ดา้นสิ่งอำนวยความสะดวก 
๔.๑ ความชัดเจนของปา้ย สัญลกัษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบรกิาร 

๔.๕๓ 
๔.๔๑ 

มากที่สุด 
มาก 

๔.๒ การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก ๔.๔๐ มาก 

๔.๓ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ รับบริการ น้ำดื่มหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ๔.๕๑ มากที่สุด 

๔.๔  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ   ๔.๕๕ มากที่สุด 

๕.  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บรกิารในภาพรวม อยู่ในระดับใด ๔.๘๐ มากที่สุด 

รวม ๔.๗๓ มากที่สุด 



 

จากตารางพบว่าผู้รับบริหารงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีความพึงพอใจใน
การดำเนินงานฝ่ายวิชาการ ระดับมากท่ีสุด   โดยมีความพึงพอใจในด้านบุคลากรที่ให้บริการมากที่สุด รองลงมา      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ด้านเวลาซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ตามลำดับ  และมีความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนา 
 ๑. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ 
 ๒. เพิ่มเติมจำนวนบุคลากรในการให้บริการ 
 ๓. ควรมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติม 
 ๔. เพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณดำเนินการ 
 
สรุปความพึงพอใจในการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ  

 ผู้รับบริการงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานฝ่ายวิชาการ ระดับมากที่สุด   โดยมีความพึงพอใจในด้านบุคลากรที่ให้บริการมากท่ีสุด รองลงมา          
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ด้านเวลาซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ตามลำดับ  และมีความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด  โดยจะต้องเพ่ิมเติมในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ 
จำนวนบุคลากรในการให้บริการ  พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติม  และเพ่ิมเติมในส่วนของงบประมาณดำเนินการ 
 
 
 
   (ลงชื่อ).....................................................ผู้วิเคราะห์ข้อมูล    
                         (นางสาวชนาภัทร แสงงาม)                            

                          ครู                               
 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................ 

                  (นางสุพรรณี  สองศร)                
         หวัหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนพยุห์วิทยา 
 
 
 
   (ลงชื่อ).......................................................... 
                        (นายชุติพนธ์ จันทะโคตร) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานธุรการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
ชาย ๕๐ ๔.๗๐ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๙๐ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๘๐ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๕๐ มากที่สุด 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๕๖ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๔๔ มาก 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๖๐ มากที่สุด 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๔๖ มาก 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๑ มากที่สุด 
 จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานธุรการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา               

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ใน ระดับมากที่สุด   โดยกรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครองให้คะแนนการปฏิบัติงาน
งานธุรการฝ่ายวิชาการมากที่สุด รองลงมาเป็นครูผู้สอน และผู้บริหาร  ผู้รับบริการอ่ืนๆ เช่น ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป
องค์กรท้องถิ่น  นักเรียน  ตามลำดับ 

 
ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานธุรการฝ่ายวิชาการ รายด้าน โรงเรียนพยุห์วิทยา                 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประเด็น/ด้าน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 

๑. มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการต่างๆอย่างเป็นระบบ ๔.๗๐ มากที่สุด 

๒.มีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการ 
ให้เป็นระบบสะดวกในการนำไปใช้ และเป็นปัจจุบัน ๔.๒๐ 

มาก 

๓. มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ 

๔.๓๖ มาก 

๔. มีการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน ๔.๕๑ มากที่สุด 

๕.มีการจัดทำเป็นเอกสารคู่มือครู หรือคู่มือนักเรียน ๓.๙๗ มาก 

๖. มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๔.๕๗ มากที่สุด 

๗. การให้บริการของงานธุรการฝ่ายวิชาการ ๔.๒๕ มาก 

รวม ๔.๓๗ มาก 

  จากตารางพบว่าการปฏิบัต ิงานฝ่ายวิชาการ  งานธุรการฝ่ายวิชาการ  โรงเร ียนพยุห์ว ิทยา                   
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ใน ระดับมาก โดยด้านการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการต่างๆอย่าง
เป็นระบบมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือด้านการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ด้านการจัดทำระเบียบและ
แนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน  และด้านผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ  ตามลำดับ  การให้บริการของงานธุรการฝ่ายวิชาการมีระดับการปฏิบัติมาก 
 
 



 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ควรมีคู่มือระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการของครู – นักเรียน 
 
สรุปการประเมิน 
  การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานธุรการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการต่างๆอย่างเป็นระบบมีระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด  รองลงมาคือด้านการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน  
และด้านผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ   
                                                                            

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานการบริหารงานวิชาการ งานการรวบรวมขอ้มูลและ
จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
ชาย ๕๐ ๔.๘๑ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๙๓ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๘๗ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๔๖ มากที่สุด 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๗๖ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๕๗ มากที่สุด 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๕๖ มากที่สุด 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๖๑ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๙ มากที่สุด 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการบริหารงานวิชาการ งานการรวบรวมข้อมูลและจัดทำ

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ใน ระดับมากท่ีสุด   โดย
ครูผู้สอนให้คะแนนการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาเป็น ผู้รับบริการอ่ืนๆ เช่น ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไปองค์กรท้องถิ่น 

นักเรียน  กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครองและผู้บริหารตามลำดับ 

 
ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานการบริหารงานวิชาการ งานการรวบรวมข้อมูลและ
จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเด็น/ด้าน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
๑. มีการกำหนดขอบข่ายงานวิชาการ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๒.มีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ ให้เป็นระบบสะดวกในการนำไปใช้ และเป็น
ปัจจุบัน 

๔.๕๗ มากที่สุด 

๓. มีการทำแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ ๔.๕๕ มากที่สุด 

๔. มีการจัดทำพรรณนางานวิชาการ ๕.๐๐ มากที่สุด 

๕.มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๔.๗๙ มากที่สุด 

๖. มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๔.๔๔ มาก 

๗. การให้บริการของการรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 

๔.๑๗ มาก 

รวม ๔.๖๒ มากที่สุด 

 
 
 
 
 



 

จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการบริหารงานวิชาการ งานการรวบรวมข้อมูลและจัดทำ
ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการ
จัดทำพรรณนางานวิชาการ รองลงมาด้านการกำหนดขอบข่ายงานวิชาการ  ด้านการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร   ด้านการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ ให้เป็นระบบสะดวกใน
การนำไปใช้ และเป็นปัจจุบัน  ด้านการทำแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที ่สุด         
ด้านการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   ด้านการให้บริการของการรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานวิชาการ   อยู่ในระดับความพึงพอใจมากตามลำดับ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑. ควรมีคู่มือระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการ 
๒. มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการงานวิชา 

สรุปการประเมิน 
  การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการบริหารงานวิชาการ งานการรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยด้านการจัดทำ
พรรณนางานวิชาการ รองลงมาด้านการกำหนดขอบข่ายงานวิชาการ  ด้านการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร   
ด้านการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการ ให้เป็นระบบสะดวกในการ
นำไปใช้ และเป็นปัจจุบัน  ด้านการทำแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด             
ด้านการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   ด้านการให้บริการของการรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานวิชาการ   อยู่ในระดับความพึงพอใจมากซึ่งงานงานธุรการฝ่ายวิชาการ จะต้องเพ่ิมเติมในส่วนของการจัดทำคู่มือ
ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการ  และมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ระเบียบและแนว
ปฏิบัติของทางราชการงานวิชา 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานแผนงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
ชาย ๕๐ ๔.๕๐ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๘๕ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๖๘ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๒๒ มาก 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๓๗ มาก 
นักเรียน ๔๓ ๔.๑๒ มาก 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๔๔ มาก 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๓๔ มาก 

รวม ๑๐๐ ๔.๓๐ มาก 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานแผนงานฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา 

๒๕๖๓  อยู่ใน ระดับมาก   โดยครูผู้สอนผู้บริหารให้คะแนนการปฏิบัติมาก รองลงมาเป็น กรรมการสถานศึกษา/
เครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้รับบริการอื่นๆ เช่น ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไปองค์กรท้องถิ่น และนักเรียนตามลำดับ 
 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานแผนงานฝ่ายวิชาการ  รายด้าน    
โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเด็น/ด้าน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
๑. มีการจัดทำและมีแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร ๔.๕๕ มากที่สุด 

๒.มีคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน ๔.๕๕ มากที่สุด 

๓.มีการดำเนินการตามแผน ๔.๕๓ มากที่สุด 

๔.มีการติดตามประเมินผล ๔.๓๗ มาก 

๕.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ ๔.๕๕ มากที่สุด 

๖. มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๔.๔๔ มาก 

๗. การให้บริการของงานแผนงานฝ่ายวิชาการ ๔.๕๒ มากที่สุด 

รวม ๔.๕๐ มากที่สุด 

จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานแผนงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา 
๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้านการจัดทำและมีแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร  มีระดับการปฏิบัติมาก
ที่สุด  รองลงมาคือด้านคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน ด้านการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนางานวิชาการ  ด้านการดำเนินการตามแผน  ด้านการให้บริการของงานแผนงานฝ่ายวิชาการ  ด้านการเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ด้านการติดตามประเมินผล  ตามลำดับ 

 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แผนงานฝ่ายวิชาการ 
 

สรุปการประเมิน 
  การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานแผนงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓     
อยู่ในระดับมากที่สุด   โดยด้านการจัดทำและมีแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร   มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  
รองลงมาคือด้านคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน ด้านการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
งานวิชาการ  ด้านการดำเนินการตามแผน  ด้านการให้บริการของงานแผนงานฝ่ายวิชาการ  ด้านการเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ด้านการติดตามประเมินผล  ซึ่งงานแผนงานฝ่ายวิชาการ จะต้องเพิ่มเติมในส่วนของการเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ แผนงานฝ่ายวิชาการ 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
ชาย ๕๐ ๔.๕๕ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๖๗ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๖๑ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๖๕ มากที่สุด 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๖๒ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๕๑ มากที่สุด 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๖๗ มากที่สุด 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๕๒ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๙ มากที่สุด 
 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนพยุห์

วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ใน ระดับมากที่สุด   โดยกรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครองให้คะแนนการ
ปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาเป็น ผู้บริหาร  ครูผู้สอนและอ่ืนๆ ตามลำดับการปฏิบัติอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รายด้าน  
โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเด็น/ด้าน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
๑. การจัดกลุม่การเรียน 
  ๑.๑ มีการจัดกลุ่มการเรยีนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
  ๑.๒ มีจดักลุ่มการเรียนโดยคำนงึถึงความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี บุคลากร และวัสดุครภุัณฑ์ 
  ๑.๓ มีการจัดกลุ่มการเรยีนให้นักเรียนมโีอกาสเลือกเรียนตามความต้องการ ความถนัด และ
ความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
  ๑.๔ มีการประเมินและปรบัปรุงการจัดกลุ่มการเรียน 

๔.๕๔ 
๔.๔๐ 
๔.๖๓ 
๔.๘๑ 

 
๔.๓๓ 

มากที่สุด 

๒.การจัดตารางสอน 
  ๒.๑ มีการตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน 
 ๒.๒ มตีารางสอนรวม 
 ๒.๓ มตีารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้ห้องเรียน 
 ๒.๔ มีการตดิตามการจัดการเรียนรู้ตามตารางสอน 
 ๒.๕ มีการนำผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ตารางสอน 

๕ 
๕ 

๔.๗๑ 
๔.๕๑ 
๔.๒๘ 
๔.๓๒ 

มากที่สุด 

๓.การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน 
 ๓.๑ มีการจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน 
 ๓.๒ มีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนที่แน่นอนและเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถและความถนดั หรือการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
 ๓.๓ มีการปฏิบตัิตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนอย่างสม่ำเสมอ 
 ๓.๔ มีการประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอน 
 

๔.๔๓ 
๔.๒๔ 
๔.๕๖ 

 
๕ 

๓.๙๑ 

มาก 

๔.การจัดครูสอนแทน 
 ๔.๑มีการจดัครูเข้าสอนแทน 
 ๔.๒ มีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทนโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัด 
หรือการใช้สื่ออุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 
 ๔.๓ มีการปฏิบตัิตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทนอย่างสม่ำเสมอ 
 ๔.๔ มีการประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 

๓.๘๘ 
๔.๕๒ 
๓.๕๕ 

 
๔.๔๓ 
๓.๑๒ 

มาก 

๕.การจัดทำ การใช้ การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๑มีการให้ความรู้ครูในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญและครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ 
 ๕.๒ มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๕.๓ มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้ ครบทุกรายวิชา 
 ๕.๔ มีหลักฐานการนำหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรูไ้ปใช้อย่างสม่ำเสมอ และ
ตรวจสอบได ้
 ๕.๕ มีการดำเนินการปรับปรุงพฒันาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้รายวิชา 

๔.๔๐ 
๔.๕๕ 

 
๔.๖๐ 
๔.๒๓ 
๔.๕๒ 

 
๔.๑๒ 

มาก 

๖.กระบวนการเรียนรู ้
 ๖.๑ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
 ๖.๒ มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
 ๖.๓ การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๔.๓๐ 
๔.๘๕ 
๔.๔๖ 

 
๔.๓๕ 
๓.๙๘ 

มาก 



 

ประเด็น/ด้าน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
 ๖.๔ มีการนำภมูิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 ๖.๕ มีการประเมินผลกระบวนการจัดการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
๓.๘๕ 

๗.การจัดหา จัดทำ ใช้ บำรุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจดัการเรียนรู้ 
 ๗.๑มีการจดัหา และจัดทำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรยีนรู้ 
 ๗.๒ มีการจัดหา และจัดทำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรยีนรู้ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 ๗.๓มีการนำสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้ 
 ๗.๔มีการบำรุงรักษาและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
 ๗.๕มีการประเมินผลการพัฒนาการใช้การผลิตสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ 

๔.๑๖ 
๔.๓๑ 
๓.๖๕ 
๔.๔๔ 
๔.๒๒ 
๔.๒๐ 

มาก 

๘. การจัดสอนซ่อมเสริม 
 ๘.๑ มีการจัดสอนซ่อมเสรมิ 
 ๘.๒มีแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสรมิ 
 ๘.๓มีการดำเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสรมิ 
 ๘.๔ มีการนำผลการสอนซ่อมเสรมิมาวิเคราะห์และรายงาน 
 ๘.๕ นำผลการวิเคราะห์มาใช้ปรบัปรุงในการสอนซ่อมเสริม 

๔.๐๕ 
๓.๘๖ 
๔.๒๗ 
๔.๘๕ 
๓.๓๗ 
๓.๘๙ 

มาก 

๙. การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
 ๙.๑โรงเรยีนส่งเสริมใหค้รูทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ 
 ๙.๒ การพัฒนาครูทางด้านวิชาการมีการสำรวจความต้องการของครูและความจำเป็นของ
โรงเรียน 
 ๙.๓มีการกำหนดแผนหรือโครงการการพัฒนาครูทางด้านวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ดำเนินการตามแผนหรือโครงการที่กำหนดไว ้
 ๙.๔ มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนหรือโครงการ และนำผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาครูอยา่งต่อเนือ่ง 

๔.๕๙ 
๔.๗๓ 
๔.๕๖ 

 
๔.๕๐ 

 
๔.๕๕ 

มากที่สุด 

๑๐. การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
 ๑๐.๑ มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการโดยนักเรยีนยังมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
ทางวิชาการ 
 ๑๐.๒ การนำบรรยากาศทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 ๑๐.๓ มีการประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ แล้วนำผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๔.๘๓ 
๔.๙๓ 

 
๔.๗๘ 
๔.๗๙ 

มากที่สุด 

๑๑. มีการเผยแพร่ใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๑๒. การให้บริการของงานส่งเสรมิและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ๔.๕๖ มากที่สุด 

รวม ๔.๔๖ มาก 

จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนพยุห์
วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัดตารางสอน  มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือ
ด้านการจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน  และการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่ในระดับมากที่สุด  ตามลำดับ  
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจักการเรียนการสอน 
๒. ควรให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยการทำกิจกรรมที่หลากหลาย 
 

สรุปการประเมิน 
การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเร ียนการสอน  โรงเรียนพยุห์ว ิทยา               

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ใน ระดับมากที่สุด   โดยด้านการจัดตารางสอน  มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือ
ด้านการจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน  และการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งงาน
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จะต้องเพิ่มเติมในส่วนของการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจักการ
เรียนการสอน และควรให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยการทำกิจกรรมที่หลากหลาย 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 

ชาย ๕๐ ๔.๗๕ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๓๖ มาก 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๖ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๔๖ มาก 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๖๖ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๔๓ มาก 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๕๕ มากที่สุด 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๖๔ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๕ มากที่สุด 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา 

๒๕๖๓  อยู่ใน ระดับมากที่สุด   โดยครูผู้สอน  ให้คะแนนการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาเป็น อื่นๆ  และ กรรมการ
สถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครองตามลำดับ  การปฏิบัติอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 

 
ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายด้าน  โรงเรียนพยุห์วิทยา      

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประเด็น/ด้าน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 

๑.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 

 ๑.๑มีการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนตามโครงสรา้งของหลักสูตร 

 ๑.๒การจดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนยังสอดคล้องกับหลักสตูรโรงเรยีน 

 ๑.๓มีการสำรวจความต้องการ ความสนใจและความถนดัของนักเรยีน 

 ๑.๔เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเขา้กิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น 

 ๑.๕มีการประเมินผลเพื่อปรับปรงุพัฒนาการจัดกิจกรรม นักเรียนให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

๔.๕๓ 
๔.๖๕ 
๔.๔๕ 
๔.๗๐ 
๔.๕๒ 
๔.๓๑ 

มากที่สุด 

๒.การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ๒.๑มีการจดักิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้อย่างน้อย ๖ ประเภท 

 ๒.๒มีนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน 

ปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ 
๒.๓ มีการประเมินผลการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้และนักเรียนส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ๒.๔ มีการนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

๔.๕๘ 
๔.๕๙ 
๔.๖๖ 

 
๔.๔๘ 

 
๔.๕๙ 

มากที่สุด 

๓. มีการเผยแพร่ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ๔.๖๖ มากที่สุด 

๔. การให้บริการของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔.๗๐ มากที่สุด 

รวม ๔.๖๒ มากที่สุด 

 
 



 

จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา 
๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการให้บริการของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ  ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร  มีระดับการปฏิบัติมาก
ที่สุด  ตามลำดับ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการในด้านการคิดเป็นทำเป็น 
 

สรุปการประเมิน 
การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ใน 

ระดับมากที่สุด   โดยด้านการให้บริการของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ด้านการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร   มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  ซึ่งงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการในด้านการคิดเป็นทำ
เป็น 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานวัดผลประเมินผลและโอนผลการเรียน 
โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
ชาย ๕๐ ๔.๘๒ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๓๓ มาก 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๘ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๖๓ มากที่สุด 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๖๒ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๕๒  มากที่สุด 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๕๘ มากที่สุด 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๔๗ มาก 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๖ มากที่สุด 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานวัดผลประเมินผลและโอนผลการเรียนโรงเ รียนพยุห์วิทยา   

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริหาร  ครูผู้สอน  กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง  
นักเรียน  อื่นๆ ให้คะแนนการปฏิบัติมากที่สุดตามลำดับ   

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานวัดผลประเมินผลและโอนผลการเรียน รายด้าน 
โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเด็น/ด้าน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
๑.การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 ๑.๑มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกบัการวัดผลและประเมินผลการเรยีน 

 ๑.๒ กำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ๑.๓ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กำหนด 

 ๑.๔ผลการปฏิบตัิถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวดัผลและประเมินผลการเรียน 

 ๑.๕มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

๔.๕๙ 
๔.๓๓ 
๔.๕๗ 

 
๔.๖๕ 
๔.๘๒ 
๔.๖๐ 

มากที่สุด 

๒.การสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือการวัดผลการเรียน 

 ๒.๑มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรยีนรู้รายวิชาครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน 

 ๒.๒ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.๓มคีลังข้อสอบทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 

๔.๗๐ 
๔.๕๐ 

 
๔.๖๙ 
๔.๙๓ 

มากที่สุด 

๓.การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 ๓.๑ มผีู้รับผิดชอบในการจดัทำเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรยีน 

 ๓.๒ มเีอกสารและแบบฟอร์มเกีย่วกับการวัดผลและประเมินผลอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ 

 ๓.๓ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบยีบและสะดวกในการใช้  และมีการปรับปรุงให้เหมาะสม
และสะดวกในการใช้ 

 ๓.๔ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 

๔.๖๐ 
๔.๗๕ 
๔.๖๐ 
๔.๕๗ 

 
๔.๔๘ 

มากที่สุด 

๔.การดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 ๔.๑ มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรยีนของนักเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน 

 ๔.๒ มีการรายงานผลการเรียนตามระเบยีบวัดผลและประเมินผลการเรียน 

๔.๙๒ 
๕ 
๕ 

มากที่สุด 



 

ประเด็น/ด้าน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
๔.๓ มีการจดัเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อยและ
ปลอดภัย 

 ๔.๔ มีการนำเทคโนโลยมีาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 

๔.๘๐ 
 

๔.๘๙ 

 

๕. มีการเผยแพร่ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ๔.๕๙ มากที่สุด 

๖. การให้บริการของงานงานวัดผลประเมินผลและโอนผลการเรียน ๔.๔๐ มาก 

รวม ๔.๖๓ มากที่สุด 

 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานวัดผลประเมินผลและโอนผลการเรียน โรงเรียนพยุห์วิทยา 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้านการดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด  รองลงมาคือด้านการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียนและการจัดให้มี
เอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน   การเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  การสร้างและ
ปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียนมีปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมากที่สุด  ตามลำดับ ด้านการให้บริการของงานวัดผล
ประเมินผลและโอนผลการเรียน อยู่ในระดับมาก  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ควรเพิ่มเติมกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการวัดผลประเมินผลทางการเรียนการสอน 
 
สรุปการประเมิน 

การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานวัดผลประเมินผลและโอนผลการเรียน โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา 
๒๕๖๓  อยู่ใน ระดับมากที่สุด   โดยด้านการดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนมีระดับ
การปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือด้านการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียนและการจัดให้มีเอกสารและ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน   การเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  การสร้างและปรับปรุง
เครื่องมือการวัดผลการเรียนมีปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมากที่สุด  ตามลำดับ ด้านการให้บริการของงานวัดผลประเมินผล
และโอนผลการเรียน อยู่ในระดับมาก ซึ่งงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาการวัดผลประเมินผลทางการเรียนการสอน 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนพยุห์วิทยา                                
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
ชาย ๕๐ ๔.๗๓ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๕๕ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๖๔ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๖๒ มากที่สุด 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๕๓ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๕๓ มากที่สุด 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๔๒ มาก 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๗๓ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๗ มากที่สุด 
 

จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานทะเบียนนักเรียน  โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้กรอกแบบสอบถามอื่นๆ เช่น  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  นักเรียน และ
คะแนนการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาเป็นกรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง  การปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก 

 
ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานทะเบียนนักเรียนรายด้าน  โรงเรียนพยุห์วิทยา              

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประเด็น/ด้าน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 

๑.มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรยีนครบถ้วน ถูกต้อง 
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

๕ มากที่สุด 

๒.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บรกิาร ๔.๕๖ มากที่สุด 

๓.มีการจัดเก็บรักษาท่ีดีและปลอดภัย ๕ มากที่สุด 

๔.มีการนำเทคโนโลยมีาใช้ในการดำเนินงานอย่างท่ัวถึง ๔.๕๓ มากที่สุด 

๕. มีการเผยแพร่ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ๔.๕๐ มากที่สุด 

๖. การให้บริการของงานทะเบียนนักเรียน ๔.๖๐ มากที่สุด 

รวม ๕ มากที่สุด 

 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านมีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือด้านมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ  และด้านการจัดเก็บรักษาที่
ดีและปลอดภัย การให้บริการของงานทะเบียนนักเรียน  การเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบมีปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ตามลำดับ  

 
 
 



 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ควรเพิ่มเติมพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร  
 

สรุปการประเมิน 
การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ใน ระดับมาก

ที่สุด   โดยด้านมีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน มีระดับ
การปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือด้านมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ  และด้านการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย 
การให้บริการของงานทะเบียนนักเรียน  การเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบมีปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด  ตามลำดับ 
การให้บริการของงานทะเบียนนักเรียน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งงานทะเบียนนักเรียน จะต้องเพ่ิมเติมในส่วนของ
พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร 
 
     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพยุห์
วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
ชาย ๕๐ ๔.๕๕ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๖๘ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๖๒ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๔๙ มาก 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๕๖ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๕๖ มากที่สุด 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๖๓ มากที่สุด 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๕๔ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๖ มากที่สุด 
 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนพยุห์วิทยา 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยกรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง  ให้คะแนนการปฏิบัติมาก
ที่สุด รองลงมาเป็น นักเรียน และครูผู้สอน ระดับมากท่ีสุด ผู้บริหารอยู่ในระดับมากตามลำดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารายด้าน 
  โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ประเด็น/ด้าน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 

๑.ส่งเสรมิให้ครูมคีวามรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน ๔.๘๘ มากที่สุด 

๒.จัดให้ครูนำความรู้ไปดำเนินการวิเคราะห์วจิัย ๔.๕๗ มากที่สุด 

๓.มีการนำผลการวเิคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ๔.๓๒ มาก 

๔.มีการประเมินผลการดำเนินการในการนำผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู ้

๔.๓๗ มาก 

๕. มีการเผยแพร่ผลการวเิคราะห์ วิจัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ๔.๕๐ มากที่สุด 

๖. การให้บริการของงานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔.๔๐ มาก 

รวม ๔.๕๑ มากที่สุด 

 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนพยุห์วิทยา 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือการจัดให้ครูนำความรู้ไปดำเนินการวิเคราะห์วิจัย  และการ
นำผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน งานการวิจัย เพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                       
มีปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  ตามลำดับ 

  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ควรเพิ่มเติมกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

สรุปการประเมิน 
การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา 

๒๕๖๓  อยู่ใน ระดับมากท่ีสุด  โดยด้านการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือการจัดให้ครูนำความรู้ไปดำเนินการวิ เคราะห์วิจัย  และการนำผลการ
วิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน งานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก  ตามลำดับ ซึ่งงานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะต้องเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพยุห์วิทยา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
ชาย ๕๐ ๔.๔๓ มาก 
หญิง ๕๐ ๔.๖๕ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๔ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๖๘ มากที่สุด 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๖๕ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๗๓ มากที่สุด 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๗๘ มากที่สุด 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๔๓ มาก 

รวม ๑๐๐ ๔.๖๕ มากที่สุด 
 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพยุห์วิทยา 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด โดย ผู้บริหาร ให้คะแนนการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาเป็น นักเรียน และ 
ครูผู้สอน การปฏิบัติอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด ตามลำดับ 

 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา รายด้าน  โรงเรียน
พยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเด็น/ด้าน ระดับการ
ปฏิบัติ 

ความหมาย 

๑.สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔.๓๓ มาก 

๒.สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๕๑ มากที่สุด 

๓.สถานศึกษาจัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๔.๖๘ มากที่สุด 

๔.สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๔.๓๐ มาก 

๕.สถานศึกษานำผลการประเมินคณุภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๔.๓๖ มาก 

๖.สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ๕ มากที่สุด 

๗. มีการเผยแพร่ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ๔.๓๕ มาก 

๘. การให้บริการของงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๔.๕๐ มากที่สุด 

รวม ๔.๕๐ มากที่สุด 

 
 
 



 

จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนพยุห์วิทยา 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และสถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที ่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีระดับการปฏิบัติมากที ่สุด  
รองลงมาคือสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื ่อพัฒนาคุณภา พ
สถานศึกษา การให้บริการของงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดตามลำดับ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ควรเผยแพร่ผลงานในด้านกระบวนการที่สะท้อนให้เกิดพัฒนาการของการประกันคุณภาพ 
 

สรุปการประเมิน 
การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรยีนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา 

๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยด้านสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสถานศึกษา
จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือสถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การให้บริการของงาน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุดตามลำดับ  ซึ่งงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จะต้องเพ่ิมเติมในส่วนการเผยแพร่ผลงานในด้านกระบวนการที่สะท้อนให้เกิด
พัฒนาการของการประกันคุณภาพ 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
ชาย ๕๐ ๔.๖๖ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๔๘ มาก 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๗ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๕๓ มากที่สุด 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๕๘ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๕๒ มากที่สุด 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๕๔ มากที่สุด 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๗๒ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๘ มากที่สุด 
 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน

พยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ประเมินอื่นๆ เช่น ชุมชน ครูผู้สอน  ผู้บริหาร  นักเรียน 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง  ให้คะแนนการปฏิบัติมากที่สุด ตามลำดับ 

 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รายด้าน  
โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเด็น/ด้าน ระดับการ
ปฏิบัติ 

ความหมาย 

๑.การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการวิธีการประเมิน 
 ๑.๑ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวชิาการ 
 ๑.๒ มผีู้รับผิดชอบในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 
 ๑.๓ มรีะเบยีบหรือแนวปฏิบัติในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทาง
วิชาการ 
 ๑.๔ มรีะบบการใช้และ/หรือเครอืข่ายการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงานทางวิชาการ 
 ๑.๕ มีการประเมินผลและพัฒนาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทาง
วิชาการ 

๔.๖๑ 
๔.๖๕ 

๕ 
๔.๕๒ 

 
๔.๔๐ 

 
๔.๕๐ 

มากที่สุด 

๒.การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
 ๒.๑ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู้ 
 ๒.๒ มีการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรูไ้ด้อย่างเหมาะสม 
 ๒.๓ ครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ 
 ๒.๔มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
 ๒.๕ มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๔.๕๑ 
๔.๖๘ 
๔.๕๓ 
๔.๕๘ 
๔.๔๘ 
๔.๓๐ 

มากที่สุด 

๓. มีการเผยแพร่ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ๔.๔๐ มาก 
๔. การให้บริการของงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ๔.๖๑ มากที่สุด 



 

รวม ๔.๕๓ มากที่สุด 

 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน

พยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู ่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงานทางวิชาการวิธีการประเมิน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน มีปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด  ตามลำดับ การให้บริการของงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ควรเผยแพร่ผลงานสื่อนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป 
 

สรุปการประเมิน 
การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   งานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพยุห์วิทยา        

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทาง
วิชาการวิธีการประเมิน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียน มีปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด  ตามลำดับ การให้บริการของงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  ซึ่งงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จะต้องเพ่ิมเติมในส่วน
การเผยแพร่ผลงานสื่อนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานนิเทศการศึกษา โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 

ชาย ๕๐ ๔.๒๕ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๕๑ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๓๘ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๖๓ มากที่สุด 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๕๕ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๔๕ มาก 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๔๔ มาก 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๔๓ มาก 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๐ มากที่สุด 
 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานนิเทศการศึกษา  โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย ผู้บริหาร ให้คะแนนการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาเป็น ครูผู้สอน และ นักเรียนการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ตามลำดับ 

 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานนิเทศการศึกษา รายด้าน  โรงเรียนพยุห์วิทยา 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเด็น/ด้าน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
๑.การดำเนินการปฏิบตัิกิจกรรมรว่มมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้บริหารโรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการ
สอน 

๔.๖๔ มากที่สุด 

๒.ครมูีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทำแผนการนิเทศภายในของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

๔.๖๐ มากที่สุด 

๓.การชี้แจง แนะนำ และ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและคณะ
ครูถึงหลักการและวิธีการปฏิบตัิการนิเทศภายในอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ในการดำเนินงาน 

๔.๔๒ มาก 

๔.การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรยีน ๔.๘๐ มากที่สุด 

๕.การจดัทำปฏิทินปฏิบัติงานสำหรับการนิเทศภายในอย่างชัดเจน ๔.๖๐ มากที่สุด 

๖.การจดัหาเครื่องมือ วัสดุ เอกสารที่จำเป็นสำหรับการนิเทศภายในให้พร้อมและ
เพียงพอ 

๔.๔๕ มาก 

๗.การใช้เทคนิค วิธีการ กิจกรรมการนิเทศ ที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนเป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสตูร 

๔.๓๖ มาก 

๘.การจดัทำระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วข้องกับการนิเทศภายใน ๔.๓๔ มาก 

๙. มีการเผยแพร่ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ๔.๒๐ มาก 

๑๐. การให้บริการของงานนิเทศการศึกษา ๔.๖๕ มากที่สุด 

รวม ๔.๕๑ มากที่สุด 

 



 

จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานนิเทศการศึกษา  โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน มีระดับการปฏิบัติมาก
ที่สุด  รองลงมาคือการดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน มีปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด  และ 
การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานสำหรับการนิเทศภายในอย่างชัดเจน ตามลำดับ การให้บริการของงานนิเทศการศึกษามี
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ควรเผยแพร่ผลงานด้านกระบวนการที่สะท้อนให้เกิดประสิทธิภาพของการนิเทศการศึกษา 
 

สรุปการประเมิน 
การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   งานนิเทศการศึกษา โรงเรียนพยุหว์ิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมาก

ที่สุด  โดยด้านการการดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน  มีระดับการปฏิบัติมากที ่สุด  
รองลงมาคือการดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในโรงเรียนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน มีปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด  และ การจัดทำ
ปฏิทินปฏิบัติงานสำหรับการนิเทศภายในอย่างชัดเจน ตามลำดับ การให้บริการของงานนิเทศการศึกษามีระดับการ
ปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งงานนิเทศการศึกษา  จะต้องเพิ่มเติมในส่วนการเผยแพร่ผลงานด้านกระบวนการที่สะท้อนให้เกิด
ประสิทธิภาพของการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนพยุห์วิทยา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
ชาย ๕๐ ๔.๘๕ มากที่สุด 
หญิง ๕๐ ๔.๙๗ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๙๑ มากที่สุด 
ผู้บริหาร ๒ ๔.๙๕ มากที่สุด 
ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๘๓ มากที่สุด 
นักเรียน ๔๓ ๔.๙๗ มากที่สุด 
กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๘๕ มากที่สุด 
อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๙๕ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๙๑ มากที่สุด 
 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา 

๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียน ให้คะแนนการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาเป็น ผู้บริหาร และ อ่ืนๆ การปฏิบัติ 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รายด้าน  โรงเรียนพยุห์วิทยา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประเด็น/ด้าน ระดับการ

ปฏิบัติ 
ความหมาย 

๑.มีคณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ ๔.๗๕ มากที่สุด 

๒.มีการสำรวจแหล่งการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ในสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง 

๔.๙๓ มาก 

๓.จัดทำทะเบยีนแหล่งการเรยีนรูท้ั้ง ในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นการศึกษาและ
เขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง 

๔.๖๕ มากที่สุด 

๔.จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือ
กับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอื่น   ที่จัดการศึกษา ใน
การจัดตั้งส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

๔.๙๗ มากที่สุด 

๕.ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรยีนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรูโ้ดยครอบคลุมภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

๔.๘๖ มากที่สุด 

๖. มีการเผยแพร่ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ๔.๕๔ มากที่สุด 

๗. การให้บริการของงานการพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้ ๔.๔๕ มาก 

รวม ๔.๗๔ มากที่สุด 

 
 
 



 

จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา 
๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการจัดทำทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ทั้ง ในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพ้ืน
การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง  มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้งส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน   และมีการสำรวจแหล่งการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นการศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษาใกล้เคียงมีปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากตามลำดับการให้บริการของงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีระดับการ
ปฏิบัติมากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑. ควรมีการจัดหาและสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 
๒. มีการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอก 

 
สรุปการประเมิน 

การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   งานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  โดยด้านการจัดทำทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ทั้ง ในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนการศึกษาและ
เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง  มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้ง
พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคม
อื่น   ที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้งส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน  และมีการสำรวจแหล่งการเรียนรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนการศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา
ใกล้เคียง มีปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  ตามลำดับ การให้บริการของงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีระดับการปฏิบัติมาก
ที่สุด ซึ่งงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จะต้องเพิ่มเติมในส่วนการควรมีการจัดหาและสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และการ
เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพยุห์วิทยา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
ชาย ๕๐ ๔.๖๕ มากที่สุด 

หญิง ๕๐ ๔.๕๖ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๖๑ มากที่สุด 

ผู้บริหาร ๒ ๔.๖๓ มากที่สุด 

ครูผู้สอน ๓๐ ๔.๔๐ มาก 

นักเรียน ๔๓ ๔.๖๕ มากที่สุด 

กรรมการสถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครอง ๑๕ ๔.๓๑ มาก 

อ่ืนๆ  ๑๐ ๔.๕๓ มากที่สุด 

รวม ๑๐๐ ๔.๕๐ มากที่สุด 

 

จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปี

การศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด โดย นักเรียน ให้คะแนนการปฏิบัติมาก รองลงมาเป็น ผู้บริหาร และ อื่นๆ 
การปฏิบัติอยู่ใน ระดับมากที่สุด 

 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการหลักสูตรสถานศึกษารายด้าน  โรงเรียนพยุห์วิทยา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเด็น/ด้าน 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

ความหมาย 

๑.มีหลักสูตรโรงเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

๔.๔๓ มาก 

๒.การดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียนและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

๔.๗๑ มากที่สุด 

๓. การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๔.๖๔ มากที่สุด 

๔.การนิเทศภายใน การกำกับ และการติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ๔.๒๕ มาก 

๕.มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการ 
พัฒนาหลักสูตร 

๔.๓๓ มาก 

๖. มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๓.๗๙ มาก 

๗. การให้บริการของงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๔.๔๕ มาก 

รวม ๔.๓๗ มาก 

 
 
 
 



 

จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือการการนิเทศภายใน การกำกับ และการติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง  และการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

มีการเผยแพร่หลักสูตรของสถานศึกษา เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาต่อไป 
 
สรุปการประเมิน 

การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   งานการหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  โดยด้านการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีระดับการ
ปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือการการนิเทศภายใน การกำกับ และการติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  และ
การดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีระดับการ
ปฏิบัติมากที่สุด  ตามลำดับ การให้บริการของงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งงาน
หลักสูตรสถานศึกษา  จะต้องเพ่ิมเติมในส่วนของการเผยแพร่หลักสูตรของสถานศึกษา เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาต่อไป 
 

 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ    โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที ่ งาน 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

ร้อยละของ
ระดับการ
ปฏิบัติ 

ความหมาย อันดับ 

๑ การให้บริการของงานฝ่ายวิชาการ ๔.๗๓ ๙๔.๖ มากที่สุด ๓ 

๒ งานธุรการฝ่ายวิชาการ ๔.๓๗ ๘๗.๔ มากที่สุด ๑๐ 

๓ การบริหารงาน งานการบริหารงานวิชาการ งาน
การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานวิชาการ 

๔.๖๒ ๙๒.๔ มากที่สุด ๕ 

๔ งานแผนงานฝ่ายวิชาการ ๔.๕๐ ๙๐ มากที่สุด ๘ 

๕ งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ๔.๔๖ ๘๙.๒ มากที่สุด ๙ 

๖ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔.๖๒ ๙๒.๔ มากที่สุด ๕ 

๗ งานวัดผลประเมินผล และโอนผลการเรียน ๔.๖๓ ๙๒.๖ มากที่สุด ๔ 

๘ งานทะเบียนนักเรียน ๕.๐๐ ๑๐๐ มากที่สุด ๑ 

๙ งานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔.๕๑ ๙๐.๒ มากที่สุด ๗ 

๑๐ 
งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๔.๕๐ ๙๐ มากที่สุด ๘ 

๑๑ 
งานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 

๔.๕๓ ๙๐.๖ มากที่สุด ๖ 

๑๒ งานนิเทศการศึกษา ๔.๕๑ ๙๐.๒ มากที่สุด ๗ 
๑๓ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๔.๗๔ ๙๔.๘ มากที่สุด ๒ 
๑๔ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๔.๓๗ ๘๗.๔ มากที่สุด ๙ 

รวม ๔.๕๘ ๙๑.๕๕ มากที่สุด 

 
จากตารางพบว่าการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนพยุห์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดย งานทะเบียนนักเรียนมีคะแนนการปฏิบัติมากที่สุด ร้อยละ ๙๒.๖๐ รองลงมาเป็น งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 
๙๔.๘๐ และ การให้บริการของงานฝ่ายวิชาการ ร้อยละ ๙๔.๖๐ ซึ่งจะต้องพัฒนาในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การให้บริการ จำนวนบุคลากรในการให้บริการ  พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  งบประมาณดำเนินการ การจัดทำ
คู่มือระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการของครู – นักเรียน   จัดทำคู่มือระเบียบและแนว
ปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ  การเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ
งานวิชา การเผยแพร่ข้อมูลแผนงานฝ่ายวิชาการ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจักการเรียนการสอน การให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยการทำกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการวัดผลประเมินผล
ทางการเรียนการสอน การจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียน  กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การเผยแพร่ผลงานในด้านกระบวนการที่สะท้อนให้เกิดพัฒนาการของการประกันคุณภาพ   ผลงานสื่อ
นวัตกรรม ผลงานด้านกระบวนการที่สะท้อนให้เกิดประสิทธิภาพของการนิเทศการศึกษา  จัดหาและสร้างแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม และการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอก  
 



 

 
 สรุปในภาพรวมของการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ 
 การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการโดยภาพรวมเกิดประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด  คณะผู้บริหาร  คุณครู  
นักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทำให้งานที่ทำเกิดประสิทธิภาพต่อ
ทุกภาคส่วนอย่างดีเยี่ยม 
 
 จุดเด่น 
 ๑. ผู้บริหารและคณะครูให้ความร่วมมือในการบริหารงานในฝ่ายวิชาการ 
 ๒. มีแนวปฏิบัติของงานฝ่ายวิชาการท่ีชัดเจน 
 ๓. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเข็มแข็ง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ  
๒. จำนวนบุคลากรในการให้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอ 
๓. พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติม   
๔. งบประมาณในการดำเนินการงาน 
๕. การให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยการทำกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ

วัดผลประเมินผลทางการเรียนการสอน  
๖. จัดหาและสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทั้งภายในและ

ภายนอก  
 
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
 จากการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในครั้งนี้พบว่าจุดที่ควรพัฒนาคือการนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ จำนวนบุคลากรในการให้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอ  พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
เพิ่มเติม  งบประมาณในการดำเนินการงาน  การให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยการทำกิจกรรมที่หลากหลาย การจัด
กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการวัดผลประเมินผลทางการเรียนการสอน  จัดหาและสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม และการ
เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอก  จากการปรับปรุงพัฒนานี้จะนำไปดำเนินการ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
  
 
 
  

(นางสุพรรณี  สองศร)                     (นายลือชัย พิเลิศ)            
     หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรยีนพยุห์วิทยา       ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา 


