แผนงานโครงการ/กิจกรรม
งานบริหารวิชาการ

1.ชื่อโครงการ
:พัฒนาทักษะความรู้ ด้วยตนเอง
แผนงาน
:ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ
:โครงการต่ อเนื่อง (ปี การศึกษา 2561-2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
:ข้ อที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา
:มฐ1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 -1.6
สอดคล้ องกับมาตรฐานตัวบ่ งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอก : มฐ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ข้ อ 1-6
ผู้รับผิดชอบโครงการ
:นางสุ จินดา ชุ มศรี
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
: กลุ่มงานบริการงานวิชาการ
2.หลักการและเหตุผล
นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะไม่ค่อยแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองไม่รู้จกั การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจะเคย
ชิน
อยูก่ บั การที่ครู หรื อผูป้ กครองไปศึกษาค้นคว้าและนามาบอก อธิ บายให้เข้าใจ แทนที่จะแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง ฉะนั้นการ จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเป็ นกานฝึ กให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นและสนุกกับการเรี ยนรู ้
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อ
ต่างๆ
รอบตัว
2.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการอ่าน ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติม
3.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นและสนุกกับการเรี ยนรู ้
4. เพื่อให้ผเู้ รี ยนใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอ
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ88 ของผูเ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจาก ห้องสมุด
แหล่ง
เรี ยนรู ้และสื่ อต่างๆรอบตัว
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ88 ของผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการอ่าน ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้
เพิ่มเติม
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ88 ของผูเ้ รี ยนรู ้จกั การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นและสนุกกับการเรี ยนรู ้
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ88 ของผูเ้ รี ยนใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอ

4.2 เชิ งคุณภาพ
1.ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้และ
สื่ อ
ต่างๆรอบตัว
2.ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการอ่าน ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
3.ร้อยละของผูเ้ รี ยนรู ้จกั การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นและสนุกกับการเรี ยนรู ้
4.ร้อยละของผูเ้ รี ยนใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอ
5. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน

1.ห้ องสมุดเคลือ่ นที่
วิธีดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
2.ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมให้นกั เรี ยนทราบ
3.วางแผนดาเนินงาน
4.ประสานงานครู -นักเรี ยน ที่เกี่ยวข้อง
5.ดาเนินงานตามกิจกรรม
-จัดหานักเรี ยนดาเนินงานตามกิจกรรม
- ตัวแทนนักเรี ยนนาหนังสื อไปดาเนินตามกิจกรรม
6. สรุ ปและประเมินผล

ระยะเวลา

พ.ค.62-มี.ค.63

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5,000 บาท น.ส.ศิริลกั ษณ์
คะหาญ

กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน
2.สาระดีมีเพียงหนึ่ง

วิธีดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรมสาระดีมีเพียงหนึ่ง
2.ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมให้นกั เรี ยนมัธยมทราบ
3.วางแผนดาเนินงาน
4.ประสานงานครู -นักเรี ยน ที่เกี่ยวข้อง
5.ดาเนินงานตามกิจกรรม
-จัดหานักเรี ยนดาเนินงานตามกิจกรรม
6. สรุ ปและประเมินผล
3.กิจกรรมบันทึกการอ่าน
วิธีดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรมบันทึกการอ่าน
2.ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมให้นกั เรี ยนมัธยมทราบ
3.วางแผนดาเนินงาน
4.ประสานงานครู -นักเรี ยน ที่เกี่ยวข้อง
5.ดาเนินงานตามกิจกรรม
-จัดหานักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 1-6ดาเนินงานตาม
กิจกรรม
6. สรุ ปและประเมินผล
4.กิจกรรมหนังสื อเล่มเล็ก
วิธีดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรมหนังสื อเล่มเล็ก
2.ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมปี ที่1-3
ทราบ
3.วางแผนดาเนินงาน
4.ประสานงานครู -นักเรี ยน ที่เกี่ยวข้อง
5.ดาเนินงานตามกิจกรรม
-กาหนดรู ปแบบหนังสื อจัดทาเป็ นรู ปเล่ม
6. สรุ ปและประเมินผล

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.62-มี.ค.63

5,000 บาท

น.ส.ขวัญชนก
สุ สะอาด

พ.ค.62-มี.ค.63

5,000 บาท

น.ส.ธิดารัตน์
เพชรคง

พ.ค.62-มี.ค.63

5,000 บาท

น.ส.วิราตรี
นวลใย

กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน
5.กิจกรรมเสี ยงตามสาย

ระยะเวลา

พ.ค.62-มี.ค.63

วิธีดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรมเสี ยงตามสาย
2.ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมให้นกั เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ทราบ
3.วางแผนดาเนินงาน
4.ประสานงานครู -นักเรี ยน ที่เกี่ยวข้อง
5.ดาเนินงานตามกิจกรรม
-ให้นกั เรี ยนที่รับผิดชอบแต่ละวันพูดนาเสนอสาระ
ความรู ้ที่ได้ไปศึกษามาให้แก่นกั เรี ยนคนอื่นฟังสลับกับ
การเปิ ดเพลงเพื่อให้ความบันเทิงในช่วงพักกลางวัน
6. สรุ ปและประเมินผล
6.ระยะเวลาดาเนินการ
21 พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563
7.งบประมาณ
งบประมาณจานวน 25,000 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
8.สถานที่
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
9.ผู้เกีย่ วข้ อง
9.1 ครู
9.2 นักเรี ยน

งบประมาณ

5,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

นางศุภษร ดาชุม

10.ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ88ของ
ผูเ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อต่างๆ
รอบตัว
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ88ของผูเ้ รี ยนมี
ทักษะการอ่าน ดู พูด เขียน และตั้ง
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติม
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ88ของผูเ้ รี ยนรู้จกั
การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นและสนุกกับ
การเรี ยนรู้
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ88 ของผูเ้ รี ยนใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และ
นาเสนอ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ88ของผูเ้ รี ยนมี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรี ยนรู ้และสื่ อต่างๆรอบตัว
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ88ของผูเ้ รี ยนมี
ทักษะการอ่าน ดู พูด เขียน และตั้ง
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ88 ของผูเ้ รี ยนรู้จกั
การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นและสนุกกับ
การเรี ยนรู้
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ88ของผูเ้ รี ยนใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และ
นาเสนอ
ระดับดี

วิธีการประเมิน
-แบบประเมิน
-บันทึกการอ่าน
-การสั งเกตการเข้ า
ร่ วมกิจกรรม
-การสารวจ

เครื่องมือ
-แบบบันทึกการ
ประเมิน
-แบบบันทึกการอ่าน
-แบบบันทึกการสั งเกต
-แบบสารวจรายชื่อ

11.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อต่างๆรอบตัว
2.ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการอ่าน ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
3.ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นและสนุกกับการเรี ยนรู ้

ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสุ จินดา ชุมศรี )

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

2.ชื่อโครงการ
:พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
แผนงาน
:ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ
:โครงการต่ อเนื่อง(ปี การศึกษา 2561-2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
:ข้ อที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา
:มฐ1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 – 1.6
สอดคล้ องกับมาตรฐานตัวบ่ งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอก : มฐ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ข้ อ 1-6
ผู้รับผิดชอบโครงการ
:นางสุ จินดา ชุ มศรี
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
: กลุ่มงานบริการงานวิชาการ
2.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในสังคมปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว มีสื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทาให้เกิดปั ญหา
ต่างๆ มากมาย เช่น นักเรี ยนใช้เวลาว่างในการเล่นเกมแทนที่จะทบทวนบทเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนไม่รู้จกั การคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ฉะนั้นการจัดทาโครงการนี้ข้ ึนมาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ที่ดีข้ ึน
3.วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสรุ ปความคิด จากเรื่ องที่อ่าน ฟังและดู และสื่ อสาร โดยการพูดหรื อเขียนตาม
ความคิด
ของตนเอง
2) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาเสนอวิธีคิด แก้ปัญหา ด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
3) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถกาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถมีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
4.เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) ผูเ้ รี ยนร้อยละ88สรุ ปความคิด จากเรื่ องที่อ่าน ฟังและดู และสื่ อสาร โดยการพูดหรื อเขียนตามความคิด
ของตนเอง
2) ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88นาเสนอวิธีคิด แก้ปัญหา ด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
3) ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4) ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

4.2เป้าหมายเชิ งคุณภาพ
1) ร้อยละของผูเ้ รี ยนสรุ ปความคิด จากเรื่ องที่อ่าน ฟังและดู และสื่ อสาร โดยการพูดหรื อเขียนตามความคิด
ของตนเอง
2) ร้อยละของผูเ้ รี ยนนาเสนอวิธีคิด แก้ปัญหา ด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
3) ร้อยละของผูเ้ รี ยนกาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4) ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
5.กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.คณิตคิดเร็ว
วิธีดาเนินการ
1.เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
3.วางแผนดาเนินการ
4.ดาเนินงานตามกิจกรรม
-สร้างแบบฝึ กคณิ ตคิดเร็ ว
-ใช้แบบฝึ กคณิ ตคิดเร็ ว
5.สรุ ปผลและประเมินผลกิจกรรม
2.โครงงานคณิตศาสตร์
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมวางแผนดาเนินงาน
2.ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงงานประเภทต่างๆ
3.สารวจและรวบรวมข้อมูล
4.ออกแบบชิ้นงาน
5.ประเมินผลคัดเลือกชิ้นงาน
6.ประดิษฐ์ชิ้นงานตามแบบที่เลือก
7.นาเสนอโครงงาน
8.ประเมินผลโครงงานตามกิจกรรม

พ.ค.62-มี.ค. 5,000
63

อ. จิระภา
ขาวนวล

พ.ค.62-มี.ค. 5,000
63

อ. จิระภา
ขาวนวล

กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน
3.โครงงานวิทยาศาสตร์
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมวางแผนดาเนินงาน
2.ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงงานประเภทต่างๆ
3.สารวจและรวบรวมข้อมูล
4.ออกแบบชิ้นงาน
5.ประเมินผลคัดเลือกชิ้นงาน
6.ประดิษฐ์ชิ้นงานตามแบบที่เลือก
7.นาเสนอโครงงาน
8.ประเมินผลโครงงานตามกิจกรรม
4.โครงงานลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
1. พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและปรับโครงสร้าง
เวลาเรี ยนและจัดทาตารางเรี ยนให้เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้”
2. ทาความเข้าใจกับคณะครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมได้ตอบสนอง
ความต้องการและวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุน ปั จจัยให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ
6.ระยะเวลาดาเนินการ
21 พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563
7.งบประมาณ
งบประมาณจานวน 2
0,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
8.สถานที่
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
9.ผู้เกีย่ วข้ อง
9.1 ครู
9.2 นักเรี ยน

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.62-มี.ค. 5,000
63

ว่าที่ร้อยตรี
อริ ยา มณี สม

พ.ค.62-มี.ค. 5,000
63

นางสุ จินดา
ชุมศรี

10.ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ88สรุ ป
ความคิด จากเรื่ องที่อ่าน ฟังและดู
และสื่ อสาร โดยการพูดหรื อเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88นาเสนอ
วิธีคิด แก้ปัญหา ด้วยภาษาหรื อ
วิธีการของตนเอง
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88กาหนดเป้ าหมาย
คาดการณ์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีความคิดริ เริ่ ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ88สรุ ป
ความคิด จากเรื่ องที่อ่าน ฟังและ
ดู และสื่ อสาร โดยการพูดหรื อ
เขียนตามความคิดของตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88 นาเสนอวิธี
คิด แก้ปัญหา ด้วยภาษาหรื อ
วิธีการของตนเอง
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88 กาหนด
เป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีความคิด
ริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
ระดับดี

วิธีการประเมิน
-แบบประเมิน
-บันทึกการอ่าน
-การสั งเกตการ
เข้ าร่ วมกิจกรรม
-การสารวจ

เครื่องมือ
-แบบบันทึกการ
ประเมิน
-แบบบันทึกการอ่าน
-แบบบันทึกการสั งเกต
-แบบสารวจรายชื่อ

11.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปความคิด จากเรื่ องที่อ่าน ฟังและดู และสื่ อสาร โดยการพูดหรื อเขียนตามความคิด
ของตนเอง
2.ผูเ้ รี ยนสามารถนาเสนอวิธีคิด แก้ปัญหา ด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
3.ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นและสนุกกับการเรี ยนรู ้

ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสุ จินดา ชุมศรี )

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

3.ชื่อโครงการ
:ส่ งเสริมทักษะทางวิชาการ
แผนงาน
:ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ
:โครงการต่ อเนื่อง (ปี การศึกษา 2561-2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
:ข้ อที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา
:มฐ1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 – 1.6
สอดคล้ องกับมาตรฐานตัวบ่ งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอก : มฐ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ข้ อ 1-6
ผู้รับผิดชอบโครงการ
:นางสุ จินดา ชุ มศรี
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
: กลุ่มงานบริการงานวิชาการ

2.หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรในปั จจุบนั มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ นทาเป็ นและแก้ปัญหา
ได้ดว้ ยตนเอง การทดสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ถือเป็ นการตรวจสอบความพร้อมของผูเ้ รี ยน เพื่อ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความรู ้ความสามารถและกระตุน้ ความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนของผูเ้ รี ยน ทั้งได้ประเมินตนเอง
ทางด้านวิชาการอีกด้วย
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าร่ วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน
4.เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88ได้เข้าร่ วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน
4.2 เชิ งคุณภาพ
1. ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
2. ผูเ้ รี ยนมีความรู้และความเป็ นเลิศทางวิชาการ

5.กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมทีส่ าคัญ
ระเวลา
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
พ.ค.62- ครู อาจารย์ฝ่ายบริ หารงานวิชาการทุกท่านเข้าร่ วม มี.ค.63
ประชุมเพื่อรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนใน
การดาเนินการของกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. วางแผนดาเนินงานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
และการดาเนินงานกิจกรรม
3.ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการให้แก่นกั เรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา ทราบ
4. . คัดเลือกนักเรี ยนที่มีทกั ษะทางด้านการเรี ยน
5. ดาเนินงานกิจกรรม โดยให้ครู ผคู้ วบคุมนา
นักเรี ยนที่คดั เลือกไว้ ฝึ กซ้อมตามเนื้อหาสาระ
6. บันทึกความก้าวหน้า/ผลการเปลี่ยนแปลง
7. สรุ ปผล/เขียนรายงานเสนอผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ปรับปรุ ง
8.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
9.สรุ ปผล/จัดทารายงานกิจกรรมประจาปี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
21 พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563
7.งบประมาณ
งบประมาณจานวน
8. สถานที่
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
9. ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
9.1 ครู
9.2 นักเรี ยน

3,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3,000 บาท
นางสุ จินดา ชุมศรี

10. ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88ได้เข้าร่ วม 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88ได้เข้าร่ วม 1.การสังเกตการเข้าร่ วม 1.แบบประเมิน
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
กิจกรรม
2. แบบทดสอบ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88ได้รับ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88ได้รับรางวัล 2.การสังเกต
3.แบบทดสอบ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะ
จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 3.การสังเกต
ทางวิชาการ
3. ผูเ้ รี ยน ร้อยละ 88มีผลสัมฤทธิ์
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ88มี
ทางการเรี ยนดีข้ ึน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน ระดับดี

11.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้พ้นื ฐานมากขึ้น
2. ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองเพิ่มขึ้น
3. ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ในการสอบแข่งขันมากขึ้นและสามารถนาไปใช้ในการแข่งขันครั้งต่อไปได้
4. ผูเ้ รี ยนได้ประเมินตนเองทางด้านวิชาการ

ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสุ จินดา ชุมศรี )

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

4.ชื่อโครงการ
:ส่ งเสริมทักษะทีจ่ าเป็ น
แผนงาน
:ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ
:โครงการต่ อเนื่อง(ปี การศึกษา 2561-2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
:ข้ อที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา
:มฐ1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1-1.6
สอดคล้ องกับมาตรฐานตัวบ่ งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอก : มฐ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ข้ อ 1-6
ผู้รับผิดชอบโครงการ
:นางสุ จินดา ชุ มศรี
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
: กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
2. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาเป็ นกลไกที่สาคัญที่สุดในการนาหลักสู ตรไปสู่ หอ้ งเรี ยน ครู จะต้องวิเคราะห์หลักสู ตร
เพื่อออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ที่มีวธิ ีการสอนที่หลากหลาย ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนได้
พัฒนาครบทุกสมรรถนะสาคัญที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรฉะนั้นการจัดทาโครงการพัฒนาความรู ้และทักษะ
ที่จาเป็ นตามหลักสู ตรเป็ นโครงการที่มีความสาคัญยิง่ ในการจัดให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตร
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
4. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็ นไปตามเกณฑ์
4. เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีผลการประเมินสมรถะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 60มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็ นไปตามเกณฑ์

4.1 เป้าหมายเชิ งคุณภาพ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินสมรรถถะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็ นไปตามเกณฑ์
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน
ระยะเวลา
งบประมาณ
พ.ค.62-มี.ค.63 3,000 บาท
1. เพือ่ นช่ วยเพือ่ น
วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
3. วางแผนดาเนินงาน
4. ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมให้นกั เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ทราบ
5. คัดเลือกนักเรี ยนที่มีทกั ษะทางด้านการ
เรี ยนและนักเรี ยนที่ขาดทักษะทางด้านการ
เรี ยน
6. ดาเนินกิจกรรม
7. ประเมินผลและรายงาน
กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน
ระยะเวลา
พ.ค.62-มี.ค.63
2. ภาษาอังกฤษวันละคา
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
2. วางแผนดาเนินงาน
3. ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมให้นกั เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 ทราบ
4. ดาเนินกิจกรรม
5. ประเมินผลและรายงาน

งบประมาณ
4,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นางศุภษร ดาชุม

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.วิราตรี นวลใย

กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน
3. สานวนสุ ภาษิตคาพังเพย
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
- ครู -อาจารย์ฝ่ายวิชาการเข้าประชุมเพื่อ
รับทราบรายละเอียดของกิจกรรม
2. วางแผนดาเนินงาน
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมให้
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ทราบ
4. นักเรี ยนเลือกสานวน สุ ภาษิต คาพังเพยที่
สนใจพร้อมวาดภาพประกอบ
5. นาเสนอผลงานสัปดาห์ละ 2 สานวน พร้อม
ทั้งติดป้ ายนิเทศ
6. ทดสอบผลงานที่นาเสนอทุกสิ้ นเดือน
7. รวบรวมผลงานจัดเป็ นรู ปเล่ม
8. สรุ ปและประเมินผลกิจกรรม
4. สอนซ่ อมเสริมคณิตศาสตร์
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม/วางแผน
ดาเนินงาน
2. การสารวจจานวนนักเรี ยนที่เรี ยนซ่อมเสริ ม
3. ประชุมชี้แจ้งเนื้อหาที่ใช้สอนซ่อมเสริ ม
- การบวกและการลบจานวนนับ
-โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจานวนนับ
- การคูณจานวนนับ
- โจทย์ปัญหาการคูณ
- การหารจานวนเต็ม
- เศษส่ วน
- การบวกและลบเศษส่ วน
- การบวกและลบทศนิยม

ระยะเวลา
พ.ค.62-มี.ค.63

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3,500 บาท
น.ส.ขวัญชนก สุ สะอาด

พ.ค.62-มี.ค.63

3,500 บาท

ว่าที่ร้อยตรี อริ ยา มณี สม

กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน
ระยะเวลา
พ.ค.62-มี.ค.63
5. อ่านออกเขียนได้
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
2. วางแผนดาเนินงาน
3.คัดเลือกนักเรี ยนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใน
แต่ละระดับชั้น
4. ดาเนินการสอน โดยให้ฝึกอ่านข้อความตามที่
กาหนดและฝึ กเขียนตามข้อความที่กาหนด
5. ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านและเขียน โดยครู
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ทดสอบนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
7. สรุ ปผล ประเมินผลกิจกรรม
พ.ค.62-มี.ค.63
6. ภาษาไทยวันละคา
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
2. ประชุมชี้แจงครู ประจาชั้นตั้งแต่ มัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3
3.ครู ประจาชั้นดาเนินงานตามกิจกรรม นักเรี ยน
เสนอคาศัพท์คนละ 1 คา
4. นักเรี ยนจดบันทึกและฝึ กอ่านคาศัพท์
5. ครู สรุ ปผลทุก ๆ 1 เดือน
6. สรุ ปผล ประเมินผลกิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3,000 บาท
นางจุฑารัตน์ ปานประยูร

3,000 บาท

นางจุฑารัตน์ ปานประยูร

6.ระยะเวลาดาเนินการ
21 พฤษภาคม 2562- มีนาคม 2563
7.งบประมาณ
งบประมาณจานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
8.สถานที่
โรงเรียนเจริญวิทยา
9.ผู้เกีย่ วข้ อง
9.1 ครู
9.2 นักเรียน
10.ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ88มีผลผลสัมฤทธิ
1. ์ ทผูางการเรี
เ้ รี ยนร้อยยละ88มี
น แต่ละกลุ
ผล ่มสาระเป็-แบบประเมิ
นไปตามเกณฑ์
น
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แต่ละ -บันทึกการอ่าน
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีผลการประเมิน กลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์ -การสั งเกตการเข้ า
สมรถะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไป
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีผลการ ร่ วมกิจกรรม
ตามเกณฑ์
ประเมินสมรถะสาคัญตาม
-การสารวจ
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีผลการประเมิน
หลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็ นไป 3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีผลการ
ตามเกณฑ์
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีผลการทดสอบ
และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
ระดับชาติเฉลี่ยเป็ นไปตามเกณฑ์
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็ นไป
ตามเกณฑ์
ระดับดี

เครื่องมือ
-แบบบันทึกการ
ประเมิน
-แบบบันทึกการอ่าน
-แบบบันทึกการสั งเกต
-แบบสารวจรายชื่อ

11.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนมีผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
2. ผูเ้ รี ยนมีผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
3. ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นและสนุกกับการเรี ยนรู ้

ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสุ จินดา ชุมศรี )

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

5.ชื่อโครงการ
:ส่ งเสริมสถานศึกษาให้ เป็ นแหล่ งเรียนรู้
แผนงาน
:ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ
:โครงการต่ อเนื่อง(ปี การศึกษา 2561-2563)
สอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา
:มฐ.1 ตัวบ่ งชี้1.2, มฐ.3 ตัวบ่ งชี้ 3.2
สอดคล้ องกับมาตรฐานตัวบ่ งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอก : มฐ.1 ตัวบ่ งชี้1.2, มฐ.3 ตัวบ่ งชี้ 3.2
ผู้รับผิดชอบโครงการ
:นางสุ จินดา ชุ มศรี
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
: กลุ่มงานบริการงานวิชาการ
_____________________________________________________________________________________
2. หลักการและเหตุผล
ตามจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรี ธรรมราช เขต ๒ที่ส่งเสริ มให้นาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพื่อสนองจุดเน้น
ดังกล่าว จึงมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนใช้แหล่งการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยสารวจแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้ง
จัดทาทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็ นข้อมูลแก่บุคลากร พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้ครู ใช้แหล่ง
การเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยงั ส่ งเสริ มให้ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอนุรักษ์ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นของตนเองด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4.เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. ร้อยละ 88 ของผูเ้ รี ยนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

4.2 เป้าหมายเชิ งคุณภาพ
1.สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5. กิจกรรม / วิธีการดาเนินงาน / ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นางปรี ญา ตุลาพันธุ์
1.สารสนเทศแหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญา พ.ค.62-มี.ค.63 15,000 บาท
ท้องถิ่น
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผนกิจกรรม
2. ค้นคว้าแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชน
เกี่ยวกับงานจักสาน
3. ประสานครู นักเรี ยน และวิทยากร
4. นานักเรี ยนไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
- แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนเกี่ยวกับงานจักสาน
5.สรุ ป /ประเมินผลการจัดกิจกรรม
พ.ค.62-มี.ค.63 15,000 บาท
นางปรี ญา ตุลาพันธุ์
2.ความภาคภูมิใจในท้ องถิ่น
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผนกิจกรรม
2. เชิญวิทยากรให้ความรู ้เกี่ยวกับงานจัก
สานที่โรงเรี ยน
3. ให้นกั เรี ยนดาเนินงานตามกิจกรรม
4. นาเสนอโดยการจัดนิทรรศการเป็ นเวลา
1 สัปดาห์
4.สรุ ป /ประเมินผลการจัดกิจกรรม
6.ระยะเวลาดาเนินการ
21 พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563

7.งบประมาณ
งบประมาณจานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
8.สถานที่
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
9.ผู้เกีย่ วข้ อง
9.1 ครู
9.2 นักเรี ยน

10.ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่ง1.การเรี
สถานศึ
ยนรู ้ภกายในสถานศึ
ษามีการสร้ากงและ
ษาและใช้ป-แบบประเมิ
ระโยชน์จากแหล่
ยนรู ้ท้ งั นภายในและภายนอกสถาน
น งเรี -แบบบั
ทึกการ
2.ร้อยละ 88ของผูเ้ รี ยนมีการ
พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ภายใน
-บันทึกการอ่าน
ประเมิน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างบุคลากร
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก -การสั งเกตการเข้ า -แบบบันทึกการอ่าน
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและ
ร่ วมกิจกรรม
-แบบบันทึกการ
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
-การสารวจ
สั งเกต
เกี่ยวข้อง
พัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและ
-แบบสารวจรายชื่อ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2.ร้อยละ 88ของผูเ้ รี ยนมีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ระดับดี

11.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
2.สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสุ จินดา ชุมศรี )

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

6.ชื่อโครงการ

:ส่ งเสริมการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
แผนงาน
:ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ :โครงการต่ อเนื่อง(ปี การศึกษา 2561-2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน :ข้ อที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา
:มฐ3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1,3.2
สอดคล้ องกับมาตรฐานตัวบ่ งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอก : มฐ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ข้ อ 1-6
ผู้รับผิดชอบโครงการ
:นางสุ จินดา ชุ มศรี
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
:กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
*****************************************************************************
2. หลักการและเหตุผล
ผลการประเมิน สมศ. ในรอบสาม ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดหลักสู ตรและกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญไว้วา่ สถานศึกษาควรพัฒนาการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบให้มากขึ้น โดยมี
การวางระบบระเบียบรองรับการบริ หารงานอย่างเหมาะสม มีระบบการบริ หารงานบุคคลที่มีคุณภาพ มีการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปรี ยบเทียบเป้ าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่องและนาผลการประเมินไปใช้
ตัดสิ นใจและปรับปรุ งงาน มีบริ หารงานโดยหลักการมีส่วนร่ วมให้มากขึ้น เช่น ผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชน
นักเรี ยน และกรรมการสถานศึกษา ร่ วมกันจัดทาแผนกลยุทธ์การจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น เป็ นต้น
ดังนั้นโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา จึงได้พฒั นาหลักสู ตรท้องถิ่นและกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคคล สังคมไทย ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพในการแข่งขันและร่ วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสู ตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
2.3 เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยน
2.4 เพื่อให้สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง
2.5 เพื่อให้สถานศึกษานิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน

อย่างสม่าเสมอ
2.6 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
4. เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
4.1 สถานศึกษามีหลักสู ตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่นร้อยละ 88
4.2 สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจร้อยละ 88
4.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยนร้อยละ 88
4.4 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ป
ความรู้
ได้ดว้ ยตนเองร้อยละ 88
4.5 สถานศึกษานิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
อย่าง
สม่าเสมอร้อยละ 88
4.6 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคนร้อย
ละ 88
4.2 เป้าหมายเชิ งคุณภาพ
4.1 ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสู ตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
4.2 ร้อยละของสถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
4.3 ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
4.4 ร้อยละของสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
จนสรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
4.6 ร้อยละของสถานศึกษานิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนอย่างสม่าเสมอ
4.7 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยน
ทุกคน

5. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
1.พัฒนาหลักสู ตร
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมวางแผนกิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.ครู ทุกคนศึกษา เนื้อหาหลักสู ตร สถานศึกษาให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น
3.นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยผ่านคณะกรรมการ
4.ศึกษาเอกสารการจัดทาหลักสู ตรเพื่อพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
5.ดาเนินการ ปรับปรุ ง พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
6.ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสู ตร
9.สรุ ป รายงานผลการดาเนินงาน
2.นิเทศการสอน
วิธีดาเนินการ
1.เสนอกิจกรรม
2.กาหนดตารางนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนบุคลากร
แบบกัลยาณมิตร
3.รายงานผลการนิเทศต่อที่ประชุม
4.นาผลที่ได้มาจัดการส่ งเสริ มและพัฒนา
5.สรุ ป รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตลอดปี
การศึกษา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5,000 บาท อ.สุ จินดา ชุมศรี

ภาคเรี ยนละ 1
ครั้ง

5,000 บาท อ.สุ จินดา ชุมศรี

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
3.กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
2.ทาความเข้าใจกับครู ที่ปรึ กษา/ครู ประจาชั้น/ครู ทุกคน
3.ครู ที่ปรึ กษา/ครู ประจาชั้น จัดทาข้อมูลนักเรี ยน
บันทึกแฟ้ ม-สมุดระเบียนสะสม
4.ใช้แบบทดสอบ/แบบประเมิน/สังเกตเยีย่ มบ้าน/
สัมภาษณ์
5.คัดกรองนักเรี ยนเป็ น 3 กลุ่ม คือ
-กลุ่มเสี่ ยง
-กลุ่มมีปัญหา
-กลุ่มปกติ
6.แนะแนว,โฮมรู ม (Homeroom)
7.เยีย่ มบ้าน ประสานชุมชน
8.ติดตามผลประเมินผล
9.สรุ ป รายงานผลการดาเนินงาน
4.กิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียน
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมชี้แจงครู ผสู ้ อนวางแผนกิจกรรม
2.ทาความเข้าใจกาหนดทิศทางในการจัดกิจกรรม
นิทรรศการผลงานนักเรี ยน
3.ครู ประจากลุ่มแต่ละสาระฯ คัดเลือกผลงานนักเรี ยน
4.ดาเนินงานตามแผน
8.ติดตาม กากับ ดูแล และประเมินผล
9.สรุ ป รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตลอดปี
การศึกษา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5,000 บาท นางศุภษร ดาชุม

ตลอดปี
การศึกษา

5,000 บาท อ.จุฑารัตน์
ปานประยูร

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
5.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมชี้แจงครู ผสู ้ อนวางแผนกิจกรรม
2.ทาความเข้าใจกาหนดทิศทางในการจัดกิจกรรม
นิทรรศการผลงานนักเรี ยน
3.ครู ประจากลุ่มแต่ละสาระฯ คัดเลือกผลงานนักเรี ยน
4.ดาเนินงานตามแผน
8.ติดตาม กากับ ดูแล และประเมินผล
9.สรุ ป รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตลอดปี
การศึกษา

6.ระยะเวลาดาเนินการ
21 พฤษภาคม 2562- 26 มีนาคม 2563
7.งบประมาณ
งบประมาณจานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
8.สถานที่
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
9.ผู้เกีย่ วข้ อง
9.1 ครู
9.2 นักเรี ยน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5,000 บาท อ.สุ จินดา ชุมศรี

10.ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน
1 สถานศึกษามีหลักสู ตรที่
1 สถานศึกษามีหลักสู ตรที่ -ทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนทุก
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 88
ท้องถิ่นร้อยละ 88
2 สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติม 2 สถานศึกษาจัดรายวิชา ปลายภาคและ
ที่หลากหลายให้ผเู้ รี ยนเลือก
เพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ปลายปี ระดับ
เรี ยนตามความถนัด
ผูเ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความ สถานศึกษา
ความสามารถ และความสนใจ ถนัด ความสามารถ และ
- สารวจจานวน
ร้อยละ 88
ความสนใจร้อยละ 88
นักเรี ยนทุกชั้นที่มี
3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา 3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
ผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนอง พัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและ เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
ความต้องการ ความสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
การเรี ยนรู้ ระดับดี
ความถนัด และความสนใจของ ความสามารถ ความถนัด
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88
และความสนใจของผูเ้ รี ยน
ร้อยละ 88
4 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู 4 สถานศึกษาสนับสนุนให้
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้
ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจน
ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
สรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเองร้อยละ จริ งจนสรุ ปความรู้ได้ดว้ ย
88
ตนเองร้อยละ 88
5 สถานศึกษานิเทศภายใน
5 สถานศึกษานิเทศภายใน
กากับ ติดตามตรวจสอบ และนา กากับ ติดตามตรวจสอบ
ผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และนาผลไปปรับปรุ งการ
อย่างสม่าเสมอร้อยละ 88
เรี ยนการสอนอย่าง
สม่าเสมอร้อยละ 88
6 สถานศึกษามีระบบดูแล
6 สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มี
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มี
ประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึง ประสิ ทธิภาพและ
ผูเ้ รี ยนทุกคนร้อยละ 88
ครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
ร้อยละ 88
ระดับดี

เครื่องมือ

- แบบทดสอบภาค
ความรู้ และภาคปฏิบตั ิ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรี ยนรู้
- แบบประเมินผลงาน
- แบบสารวจรายการ

11.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. โรงเรี ยนในโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาสู งขึ้น ร้อยละ 4 ทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้
2. โรงเรี ยนเจริ ญวิทยามีมีความเข้มแข็ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเป็ นปั จจุบนั

ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสุ จินดา ชุมศรี )

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

7.ชื่อโครงการ
:ยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
แผนงาน
:ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ
:โครงการต่ อเนื่อง(ปี การศึกษา 2561-2563)
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
:ข้ อที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา
:มฐ1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1
สอดคล้ องกับมาตรฐานตัวบ่ งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอก : มฐ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ข้ อ 1-6
ผู้รับผิดชอบโครงการ
:นางสุ จินดา ชุ มศรี
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
:กลุ่มงานบริการงานวิชาการ

2. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จดั ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในระดับต่างๆทั้งในระดับชาติ O-NET , NT , ข้อสอบรายปี ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ทั้งในภาพรวมระดับชาติยงั ไม่เป็ นที่น่าพอใจคือผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนค่อนข้างต่าทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
เทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้น ทาง โรงเรี ยน
เจริ ญวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนานักเรี ยน และนอกจากนั้นในการ พัฒนาด้าน
ต่างๆ อันได้แก่ การพัฒนาทางด้านจิตใจ ร่ างกาย สังคม สติปัญญา และให้กา้ วทันต่อเหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เป็ นการพัฒนา
การศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรงจึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2. ยกระดับของการทดสอบระดับชาติ
O-NET ของโรงเรี ยนให้สูงขึ้น
4. เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผูเ้ รี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี
2. ผูเ้ รี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี
3. ผูเ้ รี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี
4. ผูเ้ รี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี
5. ผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ 88 มีความพึงพอใจในการดาเนินงานตามโครงการของโรงเรี ยน

4.2 เป้าหมายเชิ งคุณภาพ
นักเรี ยน ป.6 และ ม.3 ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู ้และทักษะ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินการ
รายการ/กิจกรรม
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการและคณะครู เพื่อวาง
แผนการดาเนินงาน
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. ดาเนินงานตามโครงการ
4.1 คัดกรองนักเรี ยน
4.2 หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม
4.3 จัดกิจกรรมติวเตอร์ 4กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เพื่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4.4 สอนเสริ มเด็กเก่งเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ และสอน
ซ่อมเสริ ม เด็กอ่อนเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยน
4.5 ส่ งเสริ มการอ่านเขียนคาพื้นฐานภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ วันละ 10 คา หน้าเสาธง
4.6 การจัดสอบ O-NET
4.7 กากับติดตามตรวจสอบ โดยคณะครู
4.8 นิเทศ
5.สรุ ปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบ
ประมาณ
5,000

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสุ จินดา ชุมศรี

10,000

ครู ทุกระดับชั้น

5,000

นางสุ จินดา ชุมศรี

พฤษภาคม 2561

ตลอดปี การศึกษา

มีนาคม 2562

6.ระยะเวลาดาเนินการ
21 พฤษภาคม 2562 -มีนาคม 2563
7.งบประมาณ
งบประมาณจานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

8.สถานที่
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
9.ผู้เกีย่ วข้ อง
9.1 ครู
9.2 นักเรี ยน
10.ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทุก
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อย่าง
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
น้อยร้อยละ 50 ทุกชั้นมี
อย่างน้อยร้อยละ 50 ทุก
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี ชั้นมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับดี

วิธีการประเมิน
-ทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ปลายภาคและปลายปี ระดับ
สถานศึกษา
- สารวจจานวนนักเรี ยนทุกชั้น
ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ระดับดี

เครื่องมือ

- แบบทดสอบภาค
ความรู้ และภาคปฏิบตั ิ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรี ยนรู้
- แบบประเมินผลงาน
- แบบสารวจรายการ

11.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. โรงเรี ยนในโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาสู งขึ้น ร้อยละ 4 ทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้
2. โรงเรี ยนเจริ ญวิทยามีมีความเข้มแข็ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเป็ นปั จจุบนั

ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสุ จินดา ชุมศรี )

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

