รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562

นางพันธ์พิศ โสทะ
กลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนเจริญวิทยา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเจริญวิทยา
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คานา
กิจกรรม การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ครู ได้มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
ผ่านกระบวนการคิ ดและปฏิ บตั ิจริ ง ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตได้จริ ง โดยมีการดาเนิ น
อย่างเป็ นระบบ มีการศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการ การกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนา
การวางแผน การปฏิบตั ิงานตามแผน การนิเทศติดตามผล และประเมิน ผล เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็ นระบบ
ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทุกท่าน ที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นงานและ
ประเมินผล กิ จกรรม การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จนทาให้การดาเนิ นงานบรรลุ ผลตามเป้ าหมายที่
กาหนด ซึ่ งเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา และผูเ้ กี่ ยวข้อง สาหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มี
ความก้าวหน้าต่อไป

นางพันธ์พิศ โสทะ
ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม

สารบัญ
หน้า
บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ/กิจกรรม
รายงานโครงการ/กิจกรรม
ความเป็ นมา/หลักการเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
ผลการดาเนินงาน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสารวจสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน / โครงการ
ตอนที่ 3 สรุ ปข้อเสนอแนะจากผูต้ อบแบบสอบถาม/ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
สรุ ปผลการประเมิน
งบประมาณ
ปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก
เอกสารแนบท้ายรายงาน

ก
1
1
1
1
2
3
3
4
6

6
8
8
9

ก

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ : โรงเรียนเจริญวิทยา
ที่ จร.บค.
/ 2562
วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
เรื่ อง รายงานผลการปฏิบัติงานตาม กิจกรรม การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญวิทยา
ด้วยข้าพเจ้า นางพันธ์พิศ โสทะ ได้ดาเนินกิจกรรม การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ขึ้น ซึ่ งเป็ น
โครงการต่อเนื่ องตามแผนงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ครู ได้มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั
ของหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ได้จริ ง
บัดนี้ การจัดดาเนิ นโครงการเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้ อยแล้ว จึงเสนอรายงานผลการปฏิ บตั ิงานโครงการ
ตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางพันธ์พิศ โสทะ)
ผูเ้ สนอโครงการ

(นางสุ วรรณี ชอบผล)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล

ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียนเจริ ญวิทยา
( ) ทราบ ( ) พิจารณาแล้วให้ปรับปรุ งแก้ไข
ลงชื่อ
(นายวิรัช หาญกล้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
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รายงานโครงการ/กิจกรรม
1. ชื่ อโครงการ
กิจกรรม (ถ้ามี)

ส่ งเสริมครู ให้ จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้

2. ความเป็ นมา (สรุ ปจากหลักการและเหตุผล)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับผูส้ อนในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งผูส้ อนจะต้องมี
ความรู ้ ค วามสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรี ย นรู ้ เพื่ อไปสู่ เป้ า หมายของการจัด การศึ ก ษาของ
หลักสู ตรที่กาหนดไว้ ผูส้ อนจะต้องหากลยุทธ์และวิธีการในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ครบถ้วน
ตามองค์ป ระกอบสาคัญว่า จัดทาแผนอย่า งไร เพื่อใคร มี เทคนิ ค และวิธี การอย่า งไร ผลที่ ไ ด้รับจะเป็ น
อย่างไร ดังนั้นแผนการจัดการเรี ยนรู ้จึงเปรี ยบเสมือนเป้ าหมายความสาเร็ จที่ผสู ้ อนคาดหวังไว้
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู ได้มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ ง
2. เพื่อให้ค รู สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส อดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
3. เพื่อให้ครู มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ
4. เพื่อให้ครู จดั กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
5. เพื่อให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีการฝึ กทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น
สรุ ปองค์ความรู ้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
4.เป้ าหมาย
เชิงปริมาณ
ครู ผสู ้ อน จานวน 33 คน มีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ ง
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เชิ งคุณภาพ
1. ครู ร้อยละ 87 มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ ง
2. ครู ร้อยละ 87 สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
3. ครู ร้อยละ 87 มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ
4. ครู ร้อยละ 87 จัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
5. ครู ร้อยละ 87 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีการฝึ กทักษะ แสดงออกแสดงความ
คิดเห็น สรุ ปองค์ความรู ้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
5.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ(  ) สาเร็จตามเป้ าหมาย ( ) ไม่ สาเร็จตามเป้ าหมาย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ .
ระดับคุณภาพ
ร้ อยละ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ทีไ่ ด้
5
4
3
2
1.ครู มีแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ สามารถนาไปจัดกิ จกรรมได้
จริ ง
2.ครู สามารถออกแบบการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ได้
3.ครู มี รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เ ฉพาะส าหรั บ ผูท้ ี่ มี ค วาม
จาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
4.ครู จัดกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
กาหนดไว้
5.ครู จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีการฝึ กทักษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุ ปองค์ความรู ้ นาเสนอผลงาน
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้

93.33

สรุ ปจานวนความถี่ระดับคุณภาพที่ได้ ระดับดีขึน้ ไป
729/825*100=88.36
สรุ ปเฉลีย่ จานวนครู ที่ได้ ระดับดีขนึ้ ไป 729/825*33 = 29 คน
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6. การประเมินโครงการ/กิจกรรม
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
6.1.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน

6.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ครู

6.2 วิธีดาเนินการ ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ได้ดาเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสารวจสอบถาม
ตารางที่ 1 ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ครู
33
100
ผูบ้ ริ หาร
0
0
รวม
33
100
ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นครู
จานวน 33 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100
เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 0 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0
รวมทั้งสิ้ น 33 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน / โครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน / โครงการ
ชื่ องาน / กิจกรรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
คาชี้แจง

กลุ่มงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล

โปรดใส่ เครื่ องหมาย () ตามรายการที่เป็ นจริ งหรื อเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา ประเมินผลอยูใ่ นระดับต่ากว่า 59 %
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง ประเมินผลอยูใ่ นระดับ 60 -69 %
ระดับ 3 หมายถึง ดี
ประเมินผลอยูใ่ นระดับ 70 -79 %
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ประเมินผลอยูใ่ นระดับสู งกว่า 80 -89 %
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยีย่ ม ประเมินผลอยูใ่ นระดับสู งกว่า 90 %
รายการประเมิน
1. ด้ านทรัพยากรทีใ่ ช้
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ
1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดาเนินการจริ ง
1.3 ความร่ วมมือของบุคลากร ผูเ้ กี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน /โครงการ
1.4 ปริ มาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน/โครงการ
1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการดาเนินงาน/ โครงการ
2. ประเมินกระบวนการดาเนินงานตามกระบวนการ
2.1 โครงการมีการดาเนิ นงานตามขั้นตอนและวิธีการดาเนินโครงการ
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดาเนินโครงการ
2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดาเนินโครงการสามารถส่ งผลให้
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย เชิงคุณภาพ
2.4 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินโครงการมีการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ระหว่าง ผูร้ ับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ระดับคะแนน
2
3
4

1

5

0
0
0
0
0

3
3
0
1
1

3
3
0
3
1

4
3
3
5
3

23
24
30
24
28

0
0
0

3
0
3

3
3
3

5
4
3

22
23
24

0

2

3

5

23

5
3. ประเมินผลการดาเนินงาน
0
3.1 ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้มากน้อย
เพียงใด
3.2 ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายเชิ งคุณภาพที่กาหนดไว้มาก 0
น้อยเพียงใด
3.3 ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายเชิงปริมาณที่กาหนดไว้มาก 0
น้อยเพียงใด
รวม
0
ค่ าเฉลีย่ 2.12+4.24+9.29+75.25=90.90

3

3

4

23

2

3

4

24

0

0

3

30

42 84 184 1490
2.12 4.24 9.29 75.25
90.90

สรุ ปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 )
* ถ้าคะแนนเฉลี่ยตัง่ แต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการดาเนินงานเป็ นที่น่าพอใจ

 การดาเนินงานเป็ นที่น่าพอใจ

 การดาเนินงานควรปรับปรุ ง

จากการดาเนินงาน กิจกรรมการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ กลุ่มงาน ฝ่ ายบริ หารงาน
บุคคล ผลการดาเนินงานจากการประเมินระดับความพึงพอใจในการดาเนินโครงการผลสรุ ปว่า มีดา้ นทรัพยากรที่ใช้
ประเมินกระบวนการดาเนินงานตามกระบวนการ และประเมินผลการดาเนินงาน โดยรวม คิดเป็ นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 90.90
อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
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ตอนที่ 3 สรุ ปข้ อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 สถานศึกษาควรมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู ้ หรื อ อบรมพัฒนาครู ดา้ น
การวิเคราะห์และจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้เป็ นไปในทางและรู ปแบบเดียวกัน เพื่อ
มาใช้ในการวางการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ต่อไปในอนาคต

สรุปผลการประเมิน
1. สรุ ปผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่

วัตถุประสงค์ ของ โครงการ / กิจกรรม

1.

เพื่อให้ครู มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ ง
เพื่อให้ครู สามารถออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการ
เรี ย นรู ้ ตัว ชี้ วัด สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้

2.

3.

4.

5.

เพื่ อให้ค รู มี รูป แบบการจัดการเรี ย นรู ้
เฉพาะส าหรั บ ผู ้ที่ มี ค วามจ าเป็ นและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
เพื่อให้ครู จัดกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
เพื่ อ ให้ค รู จัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่
ส่ งเสริ มผู ้ เ รี ยนให้ มี ก ารฝึ กทั ก ษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุ ปองค์
ความรู ้ น าเสนอผลงานและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้

สภาพความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
บรรลุ ไม่ บรรลุ

ครู มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริ งร้อยละ 93.33

ครู สามารถออกแบบการจั ด การ
เรี ย นรู ้ ที่ ส อดคล้องกับ มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สมรรถนะสาคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
ร้อยละ 93.33

ครู มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะ
สาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ ร้อยละ 85.45

ครู จัดกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
ร้อยละ 85.45

ครู จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ ม
ผูเ้ รี ย นให้มี ก ารฝึ กทัก ษะ แสดงออก
แสดงความคิ ดเห็ น สรุ ปองค์ความรู ้
น าเสนอผลงานและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้ ร้อยละ 84.24
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ที่
1.
2.

3.

4.

5.

2. สรุ ปผลการดาเนินงานตามเป้ าหมาย / ตัวชี้วดั
สภาพความสาเร็จ
เป้ าหมาย / ตัวชี้วดั ของ โครงการ /
กิจกรรม
บรรลุ ไม่ บรรลุ

ครู มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริ ง

ครู สามารถออกแบบการจั ด การ
เรี ย นรู ้ ที่ ส อดคล้องกับ มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สมรรถนะสาคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
ครู มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะ
สาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ
ครู จัดกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้



ครู จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ ม
ผูเ้ รี ย นให้มี ก ารฝึ กทัก ษะ แสดงออก
แสดงความคิ ดเห็ น สรุ ป องค์ความรู ้
น าเสนอผลงานและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้





ผลการดาเนินงาน
ครู มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริ งร้อยละ 93.33
ครู สามารถออกแบบการจั ด การ
เรี ย นรู ้ ที่ ส อดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สมรรถนะสาคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
ร้อยละ 93.33
ครู มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะ
สาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ ร้อยละ 85.45
ครู จัดกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
ร้อยละ 85.45
ครู จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ ม
ผูเ้ รี ย นให้มี ก ารฝึ กทัก ษะ แสดงออก
แสดงความคิ ดเห็ น สรุ ปองค์ความรู ้
น าเสนอผลงานและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้ ร้อยละ 84.24
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7.งบประมาณ
7.1งบประมาณที่ต้ งั ไว้ในโครงการ/กิจกรรม
7.2งบประมาณที่ใช้จริ ง
กิจกรรม/รายการ
ลาดับที่
1.เตรี ยมการ
(Plan)
2.ดาเนินการ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)

4. ปรับปรุ ง/
พัฒนา
(Act)

1,500
1,500
งบประมาณ

บาท
บาท รายละเอียดดังนี้
ผู้ดาเนินการ

00.00 อ.พันธ์พิศ
เขียนโครงการ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
-แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
1,200.00 ผอ.วิรัช หาญกล้า
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
2.ครู ทุกคนศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหาแผนการ
บุคลากรครู ทุกคน
จัดการเรี ยนรู ้
3.ครู ทุกคนวางแผนการ/กาหนดการสอน/
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
4.เก็บรวบรวมแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
แต่ละคน
5.สรุ ป และประเมินผลแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ครู ทุกคน
00.00 อ.สุ จินดา
เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดาเนินงาน และคอยอานวยความสะดวกใน
อ.พันธ์พิศ
การดาเนิ นกิจกรรมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็ นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ กาหนด
300.00 อ.พันธ์พิศ
1. สรุ ปประเมินโครงการฯ
2. จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอฝ่ าย
บริ หาร

7.3คงเหลือ (เพียงพอ) / จ่ายเพิ่ม (ไม่เพียงพอ)

0.00

บาท

8.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
 ในการวางรู ปแบบการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีข้ นั ตอนการทาที่เยอะมาก ทาให้ครู ผสู ้ อน
มีภาระหน้าที่ในการจัดทาเยอะขึ้น แทนที่จะมาพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนเพื่อเน้นผูเ้ รี ยนมากกว่าที่
จะมาเสี ยเวลากับการสร้างผลงานที่เป็ นเอกสารเยอะๆ
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9.ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานต่ อไป
 ในการจัดกิจกรรมการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หัวหน้าฝ่ ายวิชาการควรจะชี้แจง
รายละเอียดทุกๆครั้งในการจัดทากิจกรรมการจัดทาและการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้แก่
ครู ผสู ้ อนทุกคนทราบก่อนเสมอทุกครั้งเพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้และควรที่จะ
สร้างรู ปแบบที่ไม่ตอ้ งมีข้ นั ตอนเยอะแต่สามารถนาไปใช้ได้ กะทัดรัด และสอนแล้วทาให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความรู ้ที่ชดั เจนและเข้าใจได้ง่ายมากกว่า
 โครงการนี้เป็ นโครงการที่ดี ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะต้องให้มีการดาเนินงานโครงการนี้ ต่อไป
10.เอกสารแนบท้ายรายงาน
10.1สาเนาคาสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ดาเนิ นโครงการ/กิจกรรม
10.2สาเนาภาพถ่ายตลอดโครงการ (เรี ยงลาดับตามกิจกรรมสาคัญ)
10.3สรุ ปผลการประเมินและสาเนาเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม
10.4สาเนาหลักฐานอื่น ๆ
ลงชื่อ

ผูส้ รุ ป/รายงานผล
( นางพันธ์พิศ โสทะ) วันที่ 27 มีนาคม 2563

ความเห็นของรองผู้อานวยการ/หัวหน้ ากลุ่ม/หัวหน้ าสายชั้ น
( ) ตรวจสอบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการรายงานครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
( ) พบข้อผิดพลาดในเรื่ อง
ลงชื่อ
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
( นางสุ วรรณี ชอบผล ) วันที่ 27 มีนาคม 2563
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียนเจริ ญวิทยา
( ) ทราบ ( ) พิจารณาแล้วให้ปรับปรุ งแก้ไข
ลงชื่อ

ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
( นายวิรัช หาญกล้า ) วันที่ 30 มีนาคม 2563

ภาคผนวก
-บันทึกข้อความขออนุญาตการดาเนินงาน
-โครงการ/กิจกรรม
-เครื่ องมือ/แบบประเมิน
-ภาพกิจกรรม

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ: โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ที่ จร.บค.
/2562
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เรื่ อง ขออนุญาตดาเนินการจัดกิจกรรม การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
ตามที่ขา้ พเจ้า นางพันธ์พิศ โสทะ กลุ่ มงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุ คคล ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
ได้รับมอบหมายให้จดั ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ ขึ้น ตามแผนงาน การจัดการศึกษา ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ครู ได้มีการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั ของหลักสู ตร
สถานศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้จริ ง
ดังนั้น จึงขออนุ มตั ิดาเนิ นการจัดดาเนิ นงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป ตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมที่แนบมาด้วยนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อ
1.โปรดทราบ
2. โปรดพิจารณาลงนามในหนังสื อบันทึกข้อความ จานวน 1 ชุด
3.โปรดพิจารณาลงนามในแบบโครงการ จานวน 1 ชุด
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางพันธ์พิศ โสทะ)
ผูเ้ สนอโครงการ

(นางสุ วรรณี ชอบผล)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล

ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียนเจริ ญวิทยา
( ) อนุมตั ิตามที่เสนอ ( ) ไม่อนุมตั ิดว้ ยสาเหตุ
ลงชื่อ
(นายวิรัช หาญกล้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1.ชื่ อกิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะกิจกรรม
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
สนองมาตรฐานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ด้ านการจัดการศึกษา
กิจกรรมต่ อเนื่อง (ปี การศึกษา 2561 -2563)
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1)
นางพันธ์ พศิ โสทะ
ฝ่ ายงานบริ หารบุคคล โรงเรียนเจริญวิทยา
พฤษภาคม 2562– มีนาคม 2563

***************************************************************************
2.หลักการและเหตุผล
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับผูส้ อนในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งผูส้ อนจะต้องมี
ความรู ้ ค วามสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรี ย นรู ้ เพื่ อไปสู่ เป้ า หมายของการจัด การศึ ก ษาของ
หลักสู ตรที่กาหนดไว้ ผูส้ อนจะต้องหากลยุทธ์และวิธีการในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ครบถ้วน
ตามองค์ป ระกอบสาคัญว่า จัดทาแผนอย่า งไร เพื่อใคร มี เทคนิ ค และวิธี การอย่า งไร ผลที่ ไ ด้รับจะเป็ น
อย่างไร ดังนั้นแผนการจัดการเรี ยนรู ้จึงเปรี ยบเสมือนเป้าหมายความสาเร็ จที่ผสู ้ อนคาดหวังไว้
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู ได้มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ ง
2. เพื่อให้ครู สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
3. เพื่ อให้ครู มี รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ
4. เพื่อให้ครู จดั กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
5. เพื่อให้ครู จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีการฝึ กทักษะ แสดงออกแสดงความ
คิดเห็น สรุ ปองค์ความรู ้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
4.เป้ าหมาย
เชิงปริมาณ
ครู ผสู ้ อนร้อยละ 100 มีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ ง

เชิ งคุณภาพ
1. ครู ร้อยละ 87 สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส อดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
2. ครู ร้อยละ 87 มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ
3. ครู ร้อยละ 87 จัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
4. ครู ร้อยละ 87 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีการฝึ กทักษะ แสดงออกแสดงความ
คิดเห็น สรุ ปองค์ความรู ้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
กิจกรรม/รายการ
ลาดับที่
1.เตรี ยมการ
(Plan)
2.ดาเนินการ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ปรับปรุ ง/
พัฒนา
(Act)

เขียนโครงการ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
1.ประชุมครู ผเู ้ กี่ยวข้อง/-แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
2.ครู ทุกคนศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.ครู ทุกคนวางแผนการ/กาหนดการสอน/จัดทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
4.เก็บรวบรวมแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู แต่ละคน
5.สรุ ป และประเมินผลแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ทุกคน
เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการดาเนินงาน และคอยอานวย
ความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมตามภาระงานที่ กาหนด
1. สรุ ปประเมินโครงการฯ
2. จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอฝ่ ายบริ หาร

6.งบประมาณ โดยประมาณ 1,500 บาท
7. การประเมินโครงการ/กิจกรรม
7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
8. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ผู้ดาเนินการ
อ.พันธ์พิศ
ผอ.วิรัช หาญกล้า
บุคลากรครู ทุกคน

อ.สุ จินดา
อ.พันธ์พิศ
อ.พันธ์พิศ

9. การติดตามและประเมินผล (วัดและประเมินผลจากเป้ าหมาย)
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีวดั และ
ประเมินผล
เชิ งปริมาณ ครู ผูส้ อนร้อยละ 100 มีการจัดทาแผนการจัดการเรี ย นรู ้ที่ 1.ประเมินส่ ง
แผน
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ ง
2.การสังเกต
เชิ งคุณภาพ
สอบถาม
1.ครู มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริ ง
2.ครู ร้ อ ยละ 87 สามารถออกแบบการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ส อดคล้อ งกับ ตรวจสอบ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สมรรถนะสาคัญและคุ ณลักษณะอันพึ ง นิเทศ กากับ
ติดตาม
ประสงค์ได้
3.ครู ร้อยละ 87 มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความ
จาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
4.ครู จัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
5.ครู ร้อยละ 87 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีการฝึ กทักษะ
แสดงออกแสดงความคิ ด เห็ น สรุ ป องค์ค วามรู ้ นาเสนอผลงานและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้

เครื่ องมือวัด
และประเมินผล
1.แบบประเมิน
ส่ งแผน
2.แบบประเมิน
การสังเกต
สอบถาม
ตรวจสอบ
นิเทศ กากับ
ติดตาม

10. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ครู ผูส้ อนมี แผนการจัดการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ สามารถนาไปจัดกิ จกรรมได้จริ ง ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษาโดยกาหนดเป้ าหมายคุ ณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทั้งด้านK:P:A ได้
อย่างเหมาะสม และชัดเจน
ลงชื่อ

ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม

( นางพันธ์พิศ โสทะ )

ลงชื่อ

ผูเ้ สนอ
(นางสุ วรรณี ชอบผล)

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
ความเห็นของผู้บริ หาร  อนุมตั ิ
 เห็นควรต้องพิจารณา เนื่องจาก.........................................................................

ลงชื่อ.......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ/กิจกรรม
(นายวิรัช หาญกล้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

แบบประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรม จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ

กลุ่มงาน ฝ่ ายบริหารงานบุคคล

คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในแต่ละข้อรายการต่อไปนี้ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของผูป้ ระเมิน

ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
ระดับ 3 หมายถึง ดี

ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง

ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
5

4

3

2

1

1.ครู มีแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ สามารถนาไปจัดกิ จกรรมได้
จริ ง
2.ครู สามารถออกแบบการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ได้
3.ครู มี รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เ ฉพาะส าหรั บ ผูท้ ี่ มี ค วาม
จาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
4.ครู จัดกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
กาหนดไว้
5.ครู จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีการฝึ กทักษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุ ปองค์ความรู ้ นาเสนอผลงาน
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
สรุ ปจานวนความถี่ระดับคุณภาพ

สรุ ปผลการประเมิน/ข้ อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ภาพประกอบกิจกรรม
กิจกรรม การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อการสอนวิจยั

กิจกรรม จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

