แผนงานโครงการ/กิจกรรม
งานบริหารบุคคล

1.โครงการ
เสริม
สร้ างประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนงาน ด้ านการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ เป็ นระบบ
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษากาหนด
ชัดเจน)
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ฝ่ ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเจริญวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุ วรรณี ชอบผล
ผู้สรุ ปรายงานผล นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวเขียว
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 256
2 - มีนาคม 2563
****************************************************************************************
2. หลักการและเหตุผล

ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ซึ่ งมีบทบาทและเป็ นแกนนาหรื อตัวจักรสาคัญของการพัฒนาการศึกษาดังนั้น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีภาวะผูน้ า โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ วัฒนธรรมองค์การ ด้านตัวบุคลากร ด้าน
ภาวะผูน้ า ด้านโครงสร้าง ด้านงบประมาณ ด้านสมรรถภาพทางกายภาพ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสังคมและ
การเมือง โดยในทุกด้านต้องเชื่อต่อกันและต้องมีนโยบายที่ชดั เจน จึงจะส่ งผลต่อการบริ หารการจัด
การศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้น กระบวนการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษาจึงจาเป็ นต้องมีการ กาหนดเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การบริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อผลการวิจยั
เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
3.2 เพื่อให้การบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
3.3 เพื่อให้นกั เรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
3.4 เพื่อให้สถานศึกษากาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน

4. เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ
ร้อยละ 87 ของสถานศึกษา กาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริ บทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ด้ านคุณภาพ
4.1 ร้อยละ 87 ของการบริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อ
ผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
4.2 ร้อยละ 87 ของการบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิ
การ
4.3 ร้อยละ 87 ของนักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
4.4 ร้อยละ 87 ของสถานศึกษากาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน
5.วิธีดาเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดาเนินงาน
ลาดับที่
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1.เตรี ยมการ เขียนโครงการ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
พ.ค. 2562 อ.ลัดดาวัลย์
(Plan)
2.ดาเนินการ ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ
พ.ค. 2562- ผอ.วิรัช หาญกล้า
(Do)
และมอบหมายภาระงานเพื่อดาเนินงานตามโครงการฯ มี.ค. 2563 อ.เจนจิรา
ในกิจกรรมดังนี้
อ.ลัดดาวัลย์
1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ครู ทุกคน
2 แผนปฏิบตั ิงานประจาปี 2561
3 ปฏิทินปฏิบตั ิงานประจาปี 2561
4 นิเทศภายใน
5 ครู ดีศรี จ.ร.
6 รายงานการประเมินตนเองครู (SAR)
3. ขั้นนิเทศ เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการดาเนินงาน และ พ.ค. 2562- ผอ.วิรัช หาญกล้า
ติดตามผล คอยอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมของ
มี.ค. 2563 อ.เจนจิรา
ตรวจสอบ ผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็ นไปตามภาระงานที่โครงการฯ
อ.ลัดดาวัลย์
(Check)
กาหนด
4. ขั้นประเมิน 1. สรุ ปประเมินโครงการฯ
มี.ค. 2563 อ.เจนจิรา
และรายงานผล 2. จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอฝ่ ายบริ หาร
อ.ลัดดาวัลย์
(Act)

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี 1.ครู ร้อยละ 100 มี 5,000 บาท ผอ.วิรัช
1. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การศึกษา ส่ วนร่ วมในการ
หาญกล้า
ของสถานศึกษา
จัดทาแผนพัฒนา
อ.มโนเชาว์
วิธีดาเนินการ
ด้านการจัดการศึกษา
อ.สุ จินดา
1.ประชุมชี้แจงครู -วางแผนการดาเนินงาน
ของโรงเรี ยน
อ.สุ วรรณี
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ/หัวหน้าฝ่ ายงาน
2.สถานศึกษามีการ
และบุคลากร
รับผิดชอบดาเนินงาน
จัดทาแผนพัฒนา
ครู ทุกคน
3.กาหนดแนวทาง/ขอบข่าย/นโยบาย/
ด้านการจัดการศึกษา
แผนงานในการจัดทามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ร้อย
และแผนพัฒนาด้านการจัดการศึกษาของ
ละ 100
โรงเรี ยน
3.ครู ร้อยละ 90 มี
4.ติดต่อวิทยากร/ที่ปรึ กษาแผนงาน
ความรู้-ความเข้าใจ
5.ดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงาน
ในการจัดทา
6.กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
แผนพัฒนา
การปฏิบตั ิงาน
การศึกษาของ
5.สรุ ป และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
สถานศึกษา

กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
พ.ค. 62 1.สถานศึกษามี
5,000 บาท ครู ทุกคน
2. การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี
แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
อ.ลัดดาวัลย์
วิธีดาเนินการ
2.ครู ร้อยละ 87 ได้มี
อ.เจนจิรา
1.ประชุมชี้แจงวางแผนกิจกรรมการจัดทา
ส่ วนร่ วมในการจัดทา
แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
แผนปฏิบตั ิงาน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนปฏิบตั ิ
3.ร้อยละ 87 นักเรี ยน
งานประจาปี
ได้รับการส่ งเสริ มการ
3.ครู ทุกคนร่ วมกันมีส่วนร่ วมในการจัดทา
ปฏิบตั ิงานจาก
แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
สถานศึกษา
4.เสนอผ่านคณะกรรมการติดตาม
แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
5.ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
6. ติดตามและประเมินผล
7. สรุ ปและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
พ.ค. 62 1.สถานศึกษามีปฏิทนิ
3. การจัดทาปฏิทนิ ปฏิบัติงานประจาปี
วิธีดาเนินการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี
1.ประชุมชี้แจงวางแผนกิจกรรมการจัดทา
2.ครู ร้อยละ 87 ได้มี
ส่ วนร่ วมและพึงพอใจ
ปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานประจาปี
ในการจัดทาปฏิทนิ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนปฏิทนิ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานประจาปี
3.ร้อยละ 87 นักเรี ยน
3.ครู ทุกคนร่ วมกันมีส่วนร่ วมในการจัดทา
ได้รับการส่ งเสริ มการ
ปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานประจาปี ในแต่ละฝ่ าย
ปฏิบตั ิงานจาก
4.เสนอผ่านคณะกรรมการติดตามปฏิทนิ
สถานศึกษา
ปฏิบตั ิงานประจาปี
5.ดาเนินการจัดทาปฏิทนิ ปฏิบตั ิงาน
ประจาปี
6. ติดตามและประเมินผล
7. สรุ ปและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
5,000 บาท ครู ทุกคน
อ.ลัดดาวัลย์
อ.เจนจิรา

กิจกรรมสาคัญ
4. นิเทศภายใน
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมบุคลากรครู ช้ ีแจงแผนการ
ดาเนินงาน
2.สารวจบุคลากรครู ในการกิจกรรม
การนิเทศภายใน
3.กาหนดแต่งตั้งคณะกรรมนิเทศ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
3.ชี้แจงการวางแผนการดาเนินงาน
-จัดทาเครื่ องมือ/กาหนดการ กากับ
ติดตาม ตรวจสอบการประเมินผล
4.ดาเนินงานตามแผน
5.รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี 1.ครู ผสู้ อนโรงเรี ยนเจริ ญ 15,000
ผอ. วิรัช
การศึกษา วิทยาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 87 บาท
หาญกล้า
จัดกิจกรรมการเรี ยนการ
อ.สุ วรรณี
สอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อ.มโนเชาว์
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
อ.สุ จินดา
2.นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ครู ทุกคน
ทางการเรี ยนสู งขึ้นตาม
อ.ลัดดาวัลย์
เป้ าหมายที่โรงเรี ยนกาหนด
อ.เจนจิรา
3.นักเรี ยนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสู ตร

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
5.ครู ดีศรี จร.
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
3.กาหนดทิศทางการคัดเลือกผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(บุคลากรครู )ในโรงเรี ยนเพื่อรับ
รางวัล “ครู ดีศรี จร.” ประจาปี
4.ดาเนินงานตามแผนกิจกรรม
5.ติดตามและประเมินผล
6.สรุ ป รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี
1.ร้อยละ ของบุคลากรครู ที่ 10,000
ผอ.วิรัช
การศึกษา มีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
บาท
หาญกล้า
ความรัก สามัคคี และ
อ.มโนเชาว์
ปฏิบตั ิตนเองเป็ นแบบอย่าง
อ.สุ จินดา
ที่ดี
อ.สุ วรรณี
2.ร้อยละ87 สถานศึกษา
ได้มีการส่ งเสริ ม/ยกย่องเชิด
ชูเกียรติผปู ้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่มีการ
ประพฤติปฏิบตั ิคนเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการ ครอง
ตน ครองคน ครองงาน
3.ร้อยละของบุคลากรครู ที่
ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและเป็ นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา
6. รายงานประเมินตนเองครู (SAR) ตลอดปี
การศึกษา
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
เสนอกิจกรรม
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
3.กาหนดทิศทาง/ข้อตกลง /บทบาท
หน้าที่บุคลากรครู แต่ละฝ่ าย แต่ละ
งาน เพื่อเตรี ยมความพร้อม
4.ดาเนินงานตามแผนกิจกรรม
5.ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรครู
6.ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรครู
7.สรุ ป รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรครู

6. งบประมาณโดยประมาณ

100,000 บาท

7. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.ร้อยละ ของบุคลากร 10,000
ครู ทุกคน
ครู มีความมุ่งมัน่ อุทิศตน บาท
อ.ปรี ชา
ในการสอน และพัฒนา
อ.อาภา
ผูเ้ รี ยน
2.ร้อยละ ของบุคลากร
ครู รู้จกั แสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ
3.ร้อยละ ของบุคลากร
ครู ที่มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
4.ร้อยละผูเ้ กี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานของกิจกรรม

8. การประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ ช้
ประเมิน
แบบประเมิน
ด้ านปริมาณ
เอกสาร
แบบสารวจ
ร้อยละ 87 ของสถานศึกษา กาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สารวจ
ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ด้ านคุณภาพ
1.ร้อยละ 87 ของการบริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูล
ผลการประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
2.ร้อยละ 87 ของการบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
3.ร้อยละ 87 ของนักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการ
จัดการศึกษา
4.ร้อยละ 87 ของสถานศึกษากาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจน

สังเกต
สารวจ
ประเมิน
เอกสาร

แบบสังเกต
แบบสารวจ
แบบประเมิน

9. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
สถานศึกษา กาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริ บทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ลงชื่อ................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวเขียว )
ลงชื่อ....................................ผูเ้ สนอโครงการ
โครงการ
( นางสุ วรรณี ชอบผล )
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล

ลงชื่อ..............................ผูอ้ นุมตั ิ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเจริญวิทยา
แผนงาน ด้ านการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
(ปี การศึกษา 2561 -2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ เป็ นระบบ
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา)
กลุ่มงานรับผิดชอบ ฝ่ ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเจริญวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุ วรรณี ชอบผล
ผู้สรุ ปรายงานผล นายปรีชา สั งขอินทรีย์
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2562
- มีนาคม 2563
***************************************************************************
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6
มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกปี การศึกษา ดังนั้น เพื่อให้ตอบสนองพระราชบัญญัติดงั กล่าว งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรจึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึน เพื่อดาเนินการประสานงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน โดยส่ งเสริ มให้ทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรี ยน และการจัดทาการประเมิน(SAR) โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็ นกรอบการดาเนินงาน ซึ่ งผล
จากการดาเนินงานดังกล่าวทาให้โรงเรี ยนทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุ ง และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
โรงเรี ยนในปี การศึกษาต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยาสามารถบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ
3.2 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3.3 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา นาแผนไปปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.4 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุ งพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง
3.5 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการบริ หารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรี ยน
3.6 เพื่อให้ จัดให้ โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีระบบการนิเทศภายใน กานาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุ ง และพัฒนา และร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
4.เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยามีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายใน
ครบทั้ง 8 องค์ประกอบตามที่กฎกระทรวงกาหนด
ด้ านคุณภาพ
1.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา สามารถบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ
2.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา นาแผนไปปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุ งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
5.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการบริ หารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน
6.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีระบบการนิเทศภายใน กานาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุ ง และพัฒนา
และ
ร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1. ประชุมครู และกรรมการสถานศึกษา ตลอดปี
การศึกษา
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนา
สถานศึกษาและการประเมินผลภายใน
กิจกรรมที่ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล พ.ค. 62
ภายในโรงเรี ยน
กิจกรรมที่ 3 ดาเนินการตามขั้นตอน 8 องค์ประกอบ ตลอดปี
การศึกษา
ของการประกันคุณภาพภายในตามที่กฎกระทรวง
กาหนด รายงานสภาพการดาเนินงานของ
สถานศึกษา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
5,000.00 คณะครู ทุกคน

0.00 คณะครู ทุกคน
35,000.00 ผอ.วิรัช
อ.สุ จินดา
อ.มโนเชาว์
อ.สุ วรรณี

กิจกรรมที่ 4 วางแผนการประเมิน
*กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
*กาหนดมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่จะประเมิน
*กาหนดเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมที่ 5 สร้างเครื่ องประเมิน
กิจกรรมที่ 6 เก็บรวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์ขอ้ มูล(จุดแข็ง-จุดอ่อน)ของตนเอง
กิจกรรมที่ 7 กาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

พ.ค. 62

1,000.00 คณะครู ทุกคน
ตลอดปี
การศึกษา

กิจกรรมที่ 8 จัดทารายงานผลการประเมิน

ต.ค. 62
มี.ค. 63

กิจกรรมที่ 9 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงาน

มี.ค. 63

6. งบประมาณโดยประมาณ

5,000.00 คณะครู ทุกคน

500.00 คณะครู ทุกคน
0.00 คณะครู ทุกคน
3,000.00 อ.ปรี ชา
500.00 คณะกรรมการ
ประเมินผลภายใน

50,000 บาท

7. ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
8. การประเมินผลโครงการ
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ ช้
ตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ
ด้ านปริมาณ -โรงเรี ยนเจริ ญวิทยามีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของ
เอกสาร
สถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายใน ครบทั้ง 8 องค์ประกอบตามที่
กฎกระทรวงกาหนด
ด้ านคุณภาพ
ตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ
1.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา สามารถบริ หารจัดการคุณภาพของ
เอกสาร
แบบประเมิน
สถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ
สรุ ปผลการ
กิจกรรม
2.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
ดาเนิน
การศึกษา
กิจกรรม
3.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา นาแผนไปปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

4.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุ งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
5.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการบริ หารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
6.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนา ปรับปรุ ง และพัฒนา และร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา

9.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
9.1 โรงเรี ยนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกที่มีคุณภาพเป็ นแบบอย่างได้
9.2 โรงเรี ยนสามารถบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ
9.3 โรงเรี ยนนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

(

ลงชื่อ................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
นายปรี ชา สังขอินทรี ย ์ )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ..............................ผูอ้ นุมตั ิ
โครงการ
(นางสุ วรรณี ชอบผล)
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ/กิจกรรม อบรมพัฒนาครู
แผนงาน ด้ านการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง (ปี การศึกษา 2561 - 2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ ที่
2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการ
สนองมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ)
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ ฝ่ ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเจริญวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจารุ ณี วิเศษชู
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
2.หลักการและเหตุผล
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครู เป็ นโครงการต่อเนื่อง ของแผนงานฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา เพราะการพัฒนาบุคลากรถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญยิง่ ในการผลักดันให้โรงเรี ยนได้
พัฒนาไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้อย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้เพราะความสาเร็ จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายของ
โรงเรี ยนส่ วนหนึ่งขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของบุคลากรที่มีความสามารถสู งมีคุณธรรมจริ ยธรรมมีความ
รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
การจัดการเรี ยนการสอนจะให้ประสบผลสาเร็ จนั้นครู นกั เรี ยนผูป้ กครองจะต้องร่ วมมือกันต่างคน
ต่างทาหน้าที่ให้สมบูรณ์โดยเฉพาะครู ตอ้ งพัฒนาปรับปรุ งตนเองอยูเ่ สมอจึงจะทาให้การเรี ยนการสอน
ประสบผลสาเร็ จ เพื่อให้ครู ได้รับการพัฒนาอยูเ่ สมอโรงเรี ยนเจริ ญวิทยาจึงได้จดั โครงการนี้ข้ ึนเพื่อให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองในเรื่ องต่างๆอยูเ่ สมออันจะส่ งผลให้ครู มีคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครู ได้รับการฝึ กอบรมตรงตามหลักสู ตร เนื้อหา กลุ่มสาระวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อให้ครู ได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง
3.เพื่อให้ครู สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับใช้กบั ภาระงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน
การ
เรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
4.เพื่อให้ครู มีประสิ ทธิ ผลจากการปฏิบตั ิงานที่ได้รับจากการอบรม และส่ งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อผูเ้ รี ยน โรงเรี ยน เพิ่มมากขึ้น
5.เพื่อให้ครู ได้รับความพึงพอใจจากการเข้าร่ วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาตามคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 87 ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยาได้ส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.2 เชิ งคุณภาพ
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน เพิ่มพูน และพัฒนาบุคลากรทุกคนให้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ จากการเข้าร่ วมประชุม/อบรม/ สัมมนา เพื่อที่จะสามารถนาทักษะ
ความรู ้และเทคนิควิธีต่างๆมาปรับใช้กบั ตนเอง นักเรี ยน และโรงเรี ยนที่จะนาพาไปสู่ ความสาเร็ จ
อย่างยัง่ ยืน
5.วิธีดาเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดาเนินงาน
ลาดับที่
กิจกรรมสาคัญ
1.เตรี ยมการ เขียนโครงการ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
(Plan)
2.ดาเนินการ 1.ประชุมบุคลากรเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดภาค
(Do)
เรี ยน
2.ประชุม / อบรม / สัมมนาบุคลากร เพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาวิชาชีพทุกคน
3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ปรับปรุ ง/
พัฒนา
(Act)

กากับ ติดตาม ประเมินผล
ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ รายงานผล
นาผลการประเมินมาเปรี ยบเทียบ ปรับปรุ ง พัฒนา
รายงานผลการประชุม/อบรม / สัมมนา และสรุ ป
รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
พ.ค. 2562

ผูร้ ับผิดชอบ
นางจารุ ณี วิเศษชู

พ.ค. 2562มี.ค. 2563

ผอ.วิรัช
ครู ทุกคน

พ.ค. 2562มี.ค. 2563

นางจารุ ณี วิเศษชู

มี.ค. 2563

นางจารุ ณี วิเศษชู

6. งบประมาณ 35,000 บาท
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
กิจกรรมสาคัญ

งบประมาณ

1. ประชุม/ อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน
รวม

35,000

35,000

35,000

35,000

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

ระยะเวลา/
สถานที่
น้ ามัน
ดาเนินการ
พ.ค. 62– มี.ค. 63

7. การประเมินผล
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 87 ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยาได้ส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาครู และ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เชิ งคุณภาพ : สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน
เพิ่มพูน และพัฒนาบุคลากรทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ จากการ
เข้าร่ วมประชุม/อบรม/ สัมมนา เพื่อที่จะ
สามารถนาทักษะความรู ้และเทคนิควิธีต่างๆมา
ปรับใช้กบั ตนเอง นักเรี ยน และโรงเรี ยนที่จะ
นาพาไปสู่ ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน

วิธีวดั ผลประเมินผล
-สารวจสรุ ปผลผูเ้ ข้า
อบรม
-รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน

เครื่องมือทีใ่ ช้ วดั ผลประเมินผล
-แบบสารวจผลการอบรม
-แบบรายงานการผลการอบรม
การดาเนินงาน

8. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยาทุกคนได้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แล้วนาผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้น

(

ลงชื่อ................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
นางจารุ ณี วิเศษชู )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ..............................ผูอ้ นุมตั ิ
โครงการ
(นางสุ วรรณี ชอบผล)
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.โครงการ
ส่ งเสริมและพัฒนาครู ให้ สามารถจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
แผนงาน ด้ านการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่ อเนื่อง (ปี การศึกษา 2561 - 2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 -3.5)
ฝ่ ายงานทีร่ ับผิดชอบ ฝ่ ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเจริญวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุ วรรณี ชอบผล
ผู้สรุ ปรายงานผล นางพันธ์ พศิ โสทะ
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
………………………………………………………………………………………………………………..
2.หลักการและเหตุผล
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นการมุ่ง
พัฒนาผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการฝึ กทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุ ปองค์ความรู ้ นาเสนอผลงานและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้ เสริ มสร้างให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและ
สร้างสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
ด้วยเหตุน้ ี โรงเรี ยนจึงเห็นว่าควรมีการพัฒนา ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีคุณภาพชีวติ ที่สมบูรณ์ข้ ึน โรงเรี ยนจึงจัดทาโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญขึ้นมา เพื่อเป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนเก่ง ดี และมี
ความสุ ขในอนาคตต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู มีการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ได้
2. เพื่อให้ครู สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
3. เพื่อให้ครู มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
4. เพื่อให้ครู มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
5. เพื่อให้ครู และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้

4. เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ
- ร้อยละ 87 ของครู โรงเรี ยนเจริ ญวิทยาได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ด้ านคุณภาพ
1. ร้อยละ 87 ของครู มีการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้
ในชีวติ ได้
2. ร้อยละ 87 ของครู สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
3. ร้อยละ 87 ของครู ผสู ้ อนมีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
4. ร้อยละ 87 ของครู ผสู ้ อนมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
5. ร้อยละ 87 ของครู และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนา
และปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้
5.วิธีดาเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดาเนินงาน
ลาดับที่
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
1.เตรี ยมการ เขียนโครงการ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
พ.ค. 2562
(Plan)
2.ดาเนินการ ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ
พ.ค. 2562(Do)
และมอบหมายภาระงานเพื่อดาเนินงานตามโครงการฯ มี.ค. 2563
ในกิจกรรมดังนี้
1. จัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
-กิจกรรมวิเคราะห์หลักสู ตร
-กิจกรรมจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้/บันทึกหลังสอน/
วิเคราะห์แผนการสอน
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้
-กิจกรรมผลิต/ใช้สื่อการเรี ยนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
นางพันธ์พิศ โสทะ
นางสุ วรรณี ชอบผล
ครู ผสู้ อนทุกคน

3. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
-กิจกรรมแนะแนว/โฮมรู ม
4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และ
นาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
-กิจกรรมสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน
5.มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้
-กิจกรรมจัดทาข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
-กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรี ยน
3. ขั้นนิเทศ
ติดตามผล
ตรวจสอบ
(Check)
4. ขั้นประเมิน
และรายงานผล
(Act)

เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการดาเนินงาน และ
คอยอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมของ
ผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็ นไปตามภาระงานที่โครงการฯ
กาหนด
1. สรุ ปประเมินโครงการฯ
2. จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอฝ่ ายบริ หาร

กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
1.วิเคราะห์ หลักสู ตร
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
2.ครู ทุกคนศึกษา หลักสู ตร และ
บันทึกข้อมูลในแบบบันทึก
3.นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
4.ศึกษาเอกสารการจัดทาหลักสู ตร
เพื่อพัฒนา
5.ดาเนินการจัดทาหลักสู ตรเพื่อ
พัฒนา
6.ใช้หลักสู ตรเพื่อพัฒนา
7.จัดแสดงผลงานที่ได้จากการใช้

พ.ค. 2562มี.ค. 2563

มี.ค. 2563

ผอ.วิรัช หาญกล้า
นางสาวสุ จินดา ชุมศรี
นางสุ วรรณี ชอบผล
นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
นางพันธ์พิศ โสทะ
นางสุ วรรณี ชอบผล

ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี
1.ครู ร้อยละ 87 จัด
10,000
ครู ทุกคน
การศึกษา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม บาท
อ.พันธ์พิศ
มาตรฐานการเรี ยนรู้
ตัวชี้วดั ของหลักสู ตร
สถานศึกษาที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยผ่าน
กระบวนการคิด และ
ปฏิบตั ิจริ ง

หลักสู ตร
8.ประเมินผลการใช้หลักสู ตร
9.สรุ ป และรายงานผล
กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
3.การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
2.ครู ทุกคนศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหา
แผนการจัดการเรี ยนรู้
3.ครู ทุกคนวางแผนการ/กาหนดการ
สอน/จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
4.เก็บรวบรวมแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ของครู แต่ละคน
5.สรุ ป และประเมินผลแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ของครู ทุกคน

ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี
1.ครู ร้อยละ 87 มี
5,000 บาท ครู ทุกคน
การศึกษา แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่
อ.สุ จินดา
สามารถนาไปจัด
อ.พันธ์พิศ
กิจกรรมได้จริ ง
2. ครู ร้อยละ 87 มี
รู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่
มีความจาเป็ นและ
ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ
3.ครู ร้อยละ 87 จัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่
ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีการ
ฝึ กทักษะ แสดงออก
แสดงความคิดเห็น
สรุ ปองค์ความรู้
นาเสนอผลงาน และ
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้

กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.ครู ร้อยละ 87 สามารถ 5,000 บาท ครู ทุกคน
3.ครู ใช้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ตลอดปี
การศึกษา ใช้สื่อ เทคโนโลยี
อ.สุ จินดา
แหล่ งเรียนรู้ ทเี่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้
สารสนเทศ และแหล่ง
อ.ปรี ชา
วิธีดาเนินการ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งภูมิปัญญา
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
ท้องถิ่นมาใช้ในการ
2.ครู ทุกคนศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหา
จัดการเรี ยนรู้ โดยสร้าง
เทคนิคการใช้สื่อ เทคโนโลยี เช่น TV
โอกาสให้ผเู้ รี ยนได้
Computer และแหล่งเรี ยนรู ้รวมทั้ง
แสวงหาความรู้ดว้ ย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
ตนเองจากสื่ อที่
แผนการจัดการเรี ยนรู้
หลากหลาย
3.ครู ทุกคนสรุ ปจานวนนักเรี ยนที่ได้
จากการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
4.เก็บรวบรวมสถิติการศึกษาเรี ยนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู้นอกสถานที่
5.สรุ ป และประเมินผลแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ของครู ทุกคน
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ตลอดปี
1.ครู ร้อยละ 87 มีการ
4.แนะแนว/โฮมรู ม
การศึกษา บริ หาร จัดการชั้นเรี ยน
วิธีดาเนินการ
โดยเน้นการมี
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้
2.ทาความเข้าใจกาหนดแนวทาง
เด็กรักครู ครู รักเด็ก
ข้อตกลงกับครู ที่ปรึ กษา/ครู ประจา
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่
ชั้น/ครู ทุกคน
จะเรี ยนรู้ สามารถ
3.ครู ที่ปรึ กษา/ครู ประจาชั้น จัดทา
เรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างมี
แบบ ในการจัดทากิจกรรมแนะแนว/
ความสุ ข
โฮมรู ม
4.ดาเนินการตามแผนการปฏิบตั ิงาน

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
5,000 บาท ครู ที่ปรึ กษา
ทุกคน
ครู งานฝ่ าย
แนะแนว
อ.วีรยุทธ
อ.มโนเชาว์
อ.พัลลภ
อ.สาริ ศ

5.ใช้แบบประเมิน/สังเกต/สัมภาษณ์
ในการแนะแนว/โฮมรู ม
6.ติดตามและประเมินผล
7.สรุ ป รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.ครู ร้อยละ 87 มีการ
20,000
ครู ผสู้ อน
5.สร้ างเครื่องมือวัดและประเมินผล ตลอดปี
การศึกษา ตรวจสอบและประเมิน บาท
ทุกกลุ่มสาระ
ผู้เรียน
คุณภาพการจัดการ
อ.สุ จินดา
วิธีดาเนินการ
เรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ มี
อ.พันธ์พิศ
1.ประชุมชี้แจงครู
ขั้นตอนโดยใช้เครื่ องมือ
2.ครู ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู้
และวิธีการวัด และ
วิธีการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้
ประเมินผลที่เหมาะสม
จัดทาแผนการวัดประเมินผล -เกณฑ์
กับเป้ าหมายในการ
การวัดประเมินผล- เครื่ องมือ –นิเทศ
จัดการเรี ยนรู้ และให้
การสอน เรื่ อง เครื่ องมือการวัด
ข้อมูลย้อนกลับแก่
ประเมินผลผูเ้ รี ยน การให้คะแนน
ผูเ้ รี ยนเพื่อนาไปใช้
ชิ้นงาน/ผลงานผูเ้ รี ยน
พัฒนาการเรี ยนรู้
3.กาหนดเกณฑ์โดยผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการกาหนดเกณฑ์
4.ดาเนินการกิจกรรมวัดผล
ประเมินผล
5.ติดตามผลการดาเนินงาน
8.สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงาน

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี
1.ครู ร้อยละ 87ได้มีการ 5,000 บาท ครู ทุกคน
6.การจัดทาข้ อมูลผู้เรียนเป็ น
การศึกษา จัดทาข้อมูลนักเรี ยนเป็ น
อ.ชอุม่
รายบุคคล
รายบุคคล
วิธีดาเนินการ
2.ครู ร้อยละ 87ได้มีการ
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
ประเมินผลการจัดทา
2.ครู ทุกคนศึกษา นักเรี ยนเป็ น
ข้อมูลนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล และบันทึกข้อมูลในแบบ
รายบุคคล
บันทึก
3.นาข้อมูลที่ได้มาจัดทาในแต่ละชั้น
เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
4.ประเมินผลการจัดทาข้อมูลนักเรี ยน
5.สรุ ป และรายงานผล

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา
ตลอดปี
7.การจัดทาวิจัยชั้นในเรียน
การศึกษา
วิธีดาเนินการ
1.ขั้นเตรี ยมการ
-เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
-แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
2.ขั้นดาเนินการ
-ประชุมชี้แจงรายละเอียด
(อธิ บายวิธีการเขียนโครงร่ างวิจยั แก่
ครู ทุกคน )
-กาหนดส่ งโครงร่ างงานวิจยั
(ครู ทุกคนเขียนรายละเอียดของวิจยั ที่
ทา)
-ดาเนินการวิจยั (ครู ผสู้ อนทุกคน
จัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยนตามกลุ่มสาระฯ
ที่สอนตามที่เสนอ)
3.ขั้นสรุ ปและประเมินผล
-ส่ งรายงานการวิจยั
-ประเมินผลการดาเนินงาน
-สรุ ปจัดทารายงานกิจกรรม

6. งบประมาณโดยประมาณ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.ครู ร้อยละ 100 มี
25,000
ครู ผสู้ อนทุกคน
ผลงานการวิจยั ในชั้น
บาท
อ.ชอุม่
เรี ยนอย่างน้อยคนละ 1
เรื่ องต่อ 1ภาคเรี ยน/ปี
การศึกษา
2.ครู ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
95 นากระบวนการวิจยั
มาใช้ในการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ผเู้ รี ยน
3.ครู ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
90 สามารถขยายผลงาน
การวิจยั ในชั้นเรี ยนแก่
บุคคลอื่น
4. .ครู และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ 87
ร่ วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้
ข้อมูลป้ อนกลับเพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้

100,000 บาท

7. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563

8. การประเมินผลโครงการ
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ ช้
สารวจ
แบบสังเกต
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์

ด้ านปริมาณ
- ร้อยละ 87 ของครู โรงเรี ยนเจริ ญวิทยาได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ด้ านคุณภาพ
1. ร้อยละ 87 ของครู มีการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
2. ร้อยละ 87 ของครู สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
3. ร้อยละ 87 ของครู ผสู ้ อนมีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
4. ร้อยละ 87 ของครู ผสู ้ อนมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ น
ระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
5. ร้อยละ 87 ของครู และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้

แบบ
ประเมินผล
การ
ดาเนินงาน

9.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
คณะครู โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถในการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละคน ได้รับคาแนะนา คาปรึ กษาและแก้ปัญหาทั้งด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวติ ด้วย
ความเสมอภาค เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด

(

ลงชื่อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
นางพันธ์พิศ โสทะ )

ลงชื่อ................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ..............................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสุ วรรณี ชอบผล)
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

