รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562

นางชอุ่ม ต่างสี
กลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนเจริญวิทยา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเจริญวิทยา
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คานา
กิ จกรรม สื่ อการเรี ย นการสอนและแหล่ งเรี ยนรู ้ จัดทาขึ้ นเพื่อให้ครู ไ ด้มีการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยสร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อที่หลากหลาย โดยมีการดาเนิ นอย่าง
เป็ นระบบ มีการศึ กษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการ การกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนา การ
วางแผน การปฏิบตั ิงานตามแผน การนิเทศติดตามผล และประเมิน ผล เพื่อนาผลการประเมินโครงการ
ไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นระบบ ผลการดาเนิ นงานช่ วยให้โรงเรี ยนได้พฒั นาอย่าง
ต่อเนื่อง และส่ งผลให้ครู ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทุกท่าน ที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นงานและ
ประเมินผล กิจกรรม สื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งเรี ยนรู ้ จนทาให้การดาเนินงานบรรลุผลตามเป้ าหมาย
ที่กาหนด ซึ่ งเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา และผูเ้ กี่ยวข้อง สาหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มี
ความก้าวหน้าต่อไป

นางชอุ่ม ต่างสี
ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม

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

ภาคผนวก
เอกสารแนบท้ายรายงาน

ก
1
1
1
1
2
3
3
4
6
7
9
9
9

ก

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ : โรงเรียนเจริญวิทยา
ที่ จร.บค.
/ 2562
วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
เรื่ อง รายงานผลการปฏิบัติงานตาม กิจกรรม สื่ อการเรียนการสอนและแหล่ งเรี ยนรู้
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
ด้วยข้าพเจ้า นางชอุม่ ต่างสี ได้ดาเนินกิจกรรม สื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งเรี ยนรู ้ ขึ้น ซึ่ งเป็ น
โครงการต่อเนื่ องตามแผนงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ครู ได้มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น มาใช้ใ นการจัดการเรี ย นรู ้ โดยสร้ า งโอกาสให้ผู เ้ รี ย นได้แสวงหาความรู ้ ด้ว ยตนเองจากสื่ อ ที่
หลากหลาย
บัดนี้ การจัดดาเนิ นโครงการเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้ อยแล้ว จึงเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิ งานโครงการ
ตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางชอุ่ม ต่างสี )
ผูเ้ สนอโครงการ

(นางสุ วรรณี ชอบผล)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล

ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียนเจริ ญวิทยา
( ) ทราบ ( ) พิจารณาแล้วให้ปรับปรุ งแก้ไข
ลงชื่อ
(นายวิรัช หาญกล้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

1

รายงานโครงการ/กิจกรรม
1. ชื่ อโครงการ
กิจกรรม (ถ้ามี)

ส่ งเสริมครู ให้ จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งเรี ยนรู ้

2. ความเป็ นมา (สรุ ปจากหลักการและเหตุผล)
สื่ อ มีบทบาทสาคัญที่ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยสื่ อจะทาหน้าที่ ถ่ายทอดความรู ้ ความเข้า
ความรู ้สึกและเพิม่ พูนทักษะประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยน การจัดการศึกษาในปั จจุบนั ครู คือผูเ้ อื้ออานวยให้เกิด
การเรี ยนรู ้และเป็ นผูท้ างานร่ วมกับนักเรี ยนใน การแสวงหาและป้ อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กบั นักเรี ยน สื่ อการ
เรี ยนรู ้ หรื อนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครู นามาใช้จดั กิ จกรรม การเรี ยนรู ้ หากมีความหลากหลายทั้ง สื่ อธรรมชาติ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และ สื่ ออื่น ๆ จะช่วยส่ งเสริ มให้การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ
ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็ วขึ้น รวมทั้งจะช่ วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้ จกั วิธีการแสวงหาความรู ้
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ งและต่อเนื่ องตลอดเวลา ดังนั้นฝ่ ายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ ข้ ึนเพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มให้ครู คิดค้น สร้ างสรรค์สื่อการการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็ นการ
พัฒนาสื่ อการการเรี ย นรู ้ และนวัตกรรมต่ าง ๆ ให้ส ามารถนาไปใช้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพอี กทั้งเป็ นการ
สนับสนุนครู ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้กา้ วหน้าเป็ นแบบอย่างแก่ผทู ้ ี่อยูร่ อบข้างอีกด้วย
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ศึกษาหลักการใช้สื่อชนิดต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรี ยนรู ้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู ้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
3. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู จัดหา จัดทา พัฒนาหรื อปรับปรุ งสื่ อด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อ
การเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในการจัดการเรี ยน
การสอน
5. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู มีการประเมินคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออย่างต่อเนื่อง
4.เป้ าหมาย
เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 87 ของครู ผสู ้ อนใช้สื่อและเทคโนโลยีในสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ รวมทั้งภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยสร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองจากสื่ อที่หลากหลาย

2
เชิ งคุณภาพ
1. ครู ศึกษาหลักการใช้สื่อชนิดต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. ครู เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติ
ของสาระการเรี ยนรู ้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
3. ครู จัดหา จัดทา พัฒนาหรื อปรับปรุ งสื่ อด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ครู มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอน
5. ครู มีการประเมินคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออย่างต่อเนื่อง
5.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ(  ) สาเร็จตามเป้ าหมาย ( ) ไม่ สาเร็จตามเป้ าหมาย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ
ร้ อยละ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ทีไ่ ด้
5
4
3
2
1.ศึกษาหลักการใช้สื่อชนิดต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้

75.76

9
45

17
68

4
12

3

2.เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย
สอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู ้ และ
ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
3.จัดหา จัดทา พัฒนาหรื อปรับปรุ งสื่ อด้วยการศึกษาค้นคว้า
วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4.มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์
ในการจัดการเรี ยนการสอน
5.มีการประเมินคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออย่างต่อเนื่อง

80.00

17
85

8
32

5
15

3

77.58

11
55
18
90
21
105

16
64
9
36
8
32

3
9
3
9
2
6

3

380

232

51

สรุ ปจานวนความถี่ระดับคุณภาพที่ได้ ระดับดีขึน้ ไป
663/825*100=80.36
สรุ ปเฉลีย่ จานวนครู ที่ได้ ระดับดีขนึ้ ไป 663/825*33 = 27 คน

81.82
86.67
401.83

81.82

3
2

1

3

6. การประเมินโครงการ/กิจกรรม
การประเมินโครงการ/กิจกรรม
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ครู
6.2 วิธีดาเนินการ ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ได้ดาเนิ นการดังนี้
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 / กิจกรรมสื่ อการเรียนการสอนและแหล่ งเรียนรู้
คาชี้แจง

กลุ่มงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล

โปรดใส่ เครื่ องหมาย () ตามรายการที่เป็ นจริ งหรื อเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง ประเมินผลอยูใ่ นระดับต่ากว่า 40 %
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ประเมินผลอยูใ่ นระดับ 40 -59 %
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ประเมินผลอยูใ่ นระดับ 60 -79 %
ระดับ 4 หมายถึง ดี ประเมินผลอยูใ่ นระดับสู งกว่า 80 -89 %
ระดับ 5 หมายถึง ดีเยีย่ ม ประเมินผลอยูใ่ นระดับสู งกว่า 90 %
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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
3. ประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้มากน้อย
เพียงใด
3.2 ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายเชิ งคุณภาพที่กาหนดไว้มาก
น้อยเพียงใด
3.3 ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายเชิงปริมาณที่กาหนดไว้มาก
น้อยเพียงใด
รวม

ระดับคะแนน
2
3
4

1

5

0
0
0
0
0

1
1
0
0
2

3
3
0
2
2

4
3
3
3
2

25
26
30
28
27

0
0
0

2
0
2

2
3
2

5
3
2

24
27
27

0

2

3

5

23

0

2

2

2

27

0

2

2

5

24

0

0

0

3

30

0

28 72 160 1590
1.41 3.64 8.08 80.30
93.43

ค่ าเฉลีย่ 1.41+3.64+8.08+80.30=93.43
สรุ ปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 )
* ถ้าคะแนนเฉลี่ยตัง่ แต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการดาเนินงานเป็ นที่น่าพอใจ
 การดาเนินงานเป็ นที่น่าพอใจ
 การดาเนินงานควรปรับปรุ ง
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สรุ ป ผลการประเมิ น จากการด าเนิ น งาน กิจ กรรม สื่ อ การเรี ย นการสอนและแหล่ ง เรี ย นรู้
กลุ่มงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ผลการดาเนิ นงานจากการประเมินระดับความพึงพอใจในการดาเนิ น
โครงการผลโดยรวม คิดเป็ นร้อยละ 93.43 อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม

ตอนที่ 3 สรุ ปข้ อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 สถานศึกษาควรมีการส่ งเสริ มการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความรู ้ หรื อ อบรม
พัฒนาครู ดา้ นการใช้สื่อ เทคโนโลยี ผลิตสื่ อ การสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆเสมออย่างต่อเนื่อง
เพื่อมาใช้ในการวางการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ต่อไปในอนาคต
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สรุปผลการประเมิน
1. สรุ ปผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่

วัตถุประสงค์ ของ โครงการ / กิจกรรม

1.

เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ศึกษาหลักการใช้
สื่ อชนิดต่างๆ ที่จะใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพื่อส่ งเสริ มให้ครู เลือกใช้สื่อที่มี
คุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย
สอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติ
ของสาระการเรี ยนรู ้และความ
แตกต่างของผูเ้ รี ยน
เพื่อส่ งเสริ มให้ครู จดั หา จัดทา พัฒนา
หรื อปรับปรุ งสื่ อด้วยการศึกษาค้นคว้า
วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มให้ครู มีการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์
ในการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่ อ ส่ งเสริ มให้ ค รู มี ก ารประเมิ น
คุ ณ ภาพและประสิ ทธิ ภ าพของสื่ อ
อย่างต่อเนื่อง

2.

3.

4.

5.

สภาพความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
บรรลุ ไม่ บรรลุ

ครู สามารถศึกษาหลักการใช้สื่อชนิด
ต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ร้อยละ 75.76

ครู สามารถเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มี
ความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล้อง
กับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติของสาระ
การเรี ยนรู ้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
ร้อยละ 80.00

ครู สามารถจัดหา จัดทา พัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งสื่ อด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจยั
เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ร้อยละ 77.58

ครู มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ร้อยละ 81.82

ค รู มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิ ทธิ ภ าพของสื่ ออย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ร้อยละ 86.67
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ที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 87 ของครู ผสู ้ อนใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในสารสนเทศ และแหล่ง
เรี ยนรู ้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยสร้างโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้แสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองจากสื่ อที่หลากหลาย

เชิงคุณภาพ
ครู สามารถศึกษาหลักการใช้สื่อชนิด
ต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
ครู สามารถเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มี
ความเหมาะสม หลากหลาย
สอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติ
ของสาระการเรี ยนรู ้และความ
แตกต่างของผูเ้ รี ยน
ครู สามารถจัดหา จัดทา พัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งสื่ อด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจยั
เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
ครู มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์
ในการจัดการเรี ยนการสอน
ค รู มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออย่างต่อเนื่อง









ผลการดาเนินงาน
ครู ผสู ้ อนใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
สารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยสร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อที่
หลากหลาย คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 81.82
ครู สามารถศึกษาหลักการใช้สื่อชนิด
ต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ร้อยละ 75.76
ครู สามารถเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มี
ความเหมาะสม หลากหลาย
สอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติ
ของสาระการเรี ยนรู ้และความ
แตกต่างของผูเ้ รี ยน ร้อยละ 80.00
ครู สามารถจัดหา จัดทา พัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งสื่ อด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจยั
เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ร้อยละ 77.58
ครู มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ร้อยละ 81.82
ค รู มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ร้อยละ 86.67

9
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)

ขั้นเตรียมการ (P)
1. เสนอกิจกรรมเพื่ออนุมตั ิจดั ทา
2.ประชุมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม
-เสนอบุคลากร(คณะกรรมการ)
ร่ วมดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน
ขั้นดาเนินการ (D)
3.ดาเนินงานตามกิจกรรม

ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
4. นิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามกิจกรรม
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
5.สรุ ปประเมินผลกิจกรรม และจัดทา
รายงานผล นาเสนอฝ่ ายบริ หาร

7.3คงเหลือ (เพียงพอ) / จ่ายเพิ่ม (ไม่เพียงพอ)

5,000
5,000
งบประมาณ

บาท
บาท รายละเอียดดังนี้
ผู้ดาเนินการ

00.00 อ.ชอุ่ม ต่างสี

5,000.00 ผอ.วิรัช หาญกล้า
บุคลากรครู ทุกคน

00.00 อ.สุ จินดา
อ.ชอุ่ม ต่างสี
00.00 อ.ชอุ่ม ต่างสี

0.00

บาท

8.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
งบประมาณที่จดั สรรให้มาดาเนินงานกิจกรรมยังมีนอ้ ย ซึ่ งทาให้สื่อ นวัตกรรมที่ครู ผลิตได้มายังมี
น้อยอยู่
9.ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานต่ อไป
 ในการจัดกิจกรรม ควรเพิ่มงบประมาณให้มากกว่านี้ เพื่อที่จะสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ
มากกว่านี้
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10.เอกสารแนบท้ายรายงาน
10.1สาเนาคาสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ดาเนิ นโครงการ/กิจกรรม
10.2สาเนาภาพถ่ายตลอดโครงการ (เรี ยงลาดับตามกิจกรรมสาคัญ)
10.3สรุ ปผลการประเมินและสาเนาเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม
10.4สาเนาหลักฐานอื่น ๆ
ลงชื่อ

( นางชอุ่ม ต่างสี )

ผูส้ รุ ป/รายงานผล
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 ขออนุญาตดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งเรี ยนรู ้
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
ตามที่ขา้ พเจ้า นางชอุ่ม ต่างสี กลุ่มงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา ได้รับ
มอบหมายให้จดั ดาเนิ นงานตามโครงการ/กิ จกรรมการจัดสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่ งเรี ย นรู ้ เพื่ อ
ต้องการให้ครู ได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญได้เหมาะสมมาบูรณาการในการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่จะช่ วยส่ งเสริ มให้การจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นไปอย่าง มีคุณค่า น่ าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม
เข้าใจง่ายและรวดเร็ วขึ้น
ดังนั้น จึงขออนุ มตั ิดาเนิ นการจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งเรี ยนรู ้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อ
1.โปรดทราบ
2. โปรดพิจารณาลงนามในหนังสื อบันทึกข้อความ จานวน 1 ชุด
3.โปรดพิจารณาลงนามในแบบโครงการ จานวน 1 ชุด
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางชอุ่ม ต่างสี )
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
ลักษณะกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
สนองมาตรฐานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

สื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่ งเรียนรู้
กิจกรรมต่ อเนื่อง
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2)
นางชอุ่ม ต่ างสี
ฝ่ ายงานบริ หารบุคคล โรงเรียนเจริญวิทยา
พฤษภาคม 2562– มีนาคม 2563

***************************************************************************
2.หลักการและเหตุผล
สื่ อ มีบทบาทสาคัญที่ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยสื่ อจะทาหน้าที่ ถ่ายทอดความรู ้ ความเข้า
ความรู ้สึกและเพิม่ พูนทักษะประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยน การจัดการศึกษาในปั จจุบนั ครู คือผูเ้ อื้ออานวยให้เกิด
การเรี ยนรู ้และเป็ นผูท้ างานร่ วมกับนักเรี ยนใน การแสวงหาและป้ อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กบั นักเรี ยน สื่ อการ
เรี ยนรู ้ หรื อนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครู นามาใช้จดั กิ จกรรม การเรี ยนรู ้ หากมีความหลากหลายทั้ง สื่ อธรรมชาติ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และ สื่ ออื่น ๆ จะช่วยส่ งเสริ มให้การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ
ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็ วขึ้น รวมทั้งจะช่ วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้ จกั วิธีการแสวงหาความรู ้
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ งและต่อเนื่ องตลอดเวลา ดังนั้นฝ่ ายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ ข้ ึนเพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มให้ครู คิดค้น สร้ างสรรค์สื่อการการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็ นการ
พัฒนาสื่ อการการเรี ย นรู ้ และนวัตกรรมต่ าง ๆ ให้ส ามารถนาไปใช้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพอี กทั้งเป็ นการ
สนับสนุนครู ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้กา้ วหน้าเป็ นแบบอย่างแก่ผทู ้ ี่อยูร่ อบข้างอีกด้วย
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ศึกษาหลักการใช้สื่อชนิดต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรี ยนรู ้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู ้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
3. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู จัดหา จัดทา พัฒนาหรื อปรับปรุ งสื่ อด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อ
การเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในการจัดการเรี ยน
การสอน
5. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู มีการประเมินคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออย่างต่อเนื่อง
4.เป้ าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 87 ของครู ผสู ้ อนใช้สื่อและเทคโนโลยีในสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยสร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
จากสื่ อที่หลากหลาย

เชิ งคุณภาพ
1. ครู ศึกษาหลักการใช้สื่อชนิดต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. ครู เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติ
ของสาระการเรี ยนรู ้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
3. ครู จัดหา จัดทา พัฒนาหรื อปรับปรุ งสื่ อด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ครู มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอน
5. ครู มีการประเมินคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออย่างต่อเนื่อง
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
กิจกรรม/รายการ
ลาดับที่
1.เตรี ยมการ
(Plan)

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

งบประมาณ

ขั้นเตรียมการ (P)
1. เสนอกิจกรรมเพื่ออนุมตั ิจดั ทา
2.ประชุมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม
-เสนอบุคลากร(คณะกรรมการ)
ร่ วมดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน
ขั้นดาเนินการ (D)
3.ดาเนินงานตามกิจกรรม
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
4. นิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามกิจกรรม
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
5.สรุ ปประเมินผลกิจกรรม และจัดทา
รายงานผล นาเสนอฝ่ ายบริ หาร

6.งบประมาณ โดยประมาณ 5,000 บาท
7. การประเมินโครงการ/กิจกรรม
7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
8. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ผู้ดาเนินการ

00.00 อ.ชอุ่ม ต่างสี

5,000.00 ผอ.วิรัช หาญกล้า
บุคลากรครู ทุกคน
00.00 อ.สุ จินดา
อ.ชอุ่ม ต่างสี
00.00 อ.ชอุ่ม ต่างสี

9. การติดตามและประเมินผล (วัดและประเมินผลจากเป้ าหมาย)
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 87 ของครู ผสู ้ อนใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
สารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยสร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
จากสื่ อที่หลากหลาย
เชิงคุณภาพ
1. ครู ศึกษาหลักการใช้สื่อชนิดต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
2. ครู เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล้อง
กับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู ้และความแตกต่างของ
ผูเ้ รี ยน
3. ครู จัดหา จัดทา พัฒนาหรื อปรับปรุ งสื่ อด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจยั
เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ครู มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
5. ครู มีการประเมินคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออย่างต่อเนื่อง

วิธีวดั และ
ประเมินผล
1.บันทึกรายชื่อ
สื่ อการเรี ยนรู ้ทุก
กลุ่มสาระฯ
2.บันทึกการนา
สื่ อ นวัตกรรมไป
ใช้จดั การเรี ยนรู ้
3.สถิติสื่อการ
เรี ยนรู ้
4.ประเมินผลงาน
คุณภาพสื่ อและ
นวัตกรรม

เครื่ องมือวัดและ
ประเมินผล
1. แบบบันทึก
รายชื่อสื่ อการ
เรี ยนรู ้ทุกสาระฯ
2. แบบบันทึกการ
นาสื่ อ นวัตกรรม
ไปใช้จดั การเรี ยนรู ้
3. รายงานผลสื่ อ
การเรี ยนรู ้
4. แบบประเมินผล
งานคุณภาพสื่ อ
และนวัตกรรม

10. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ครู ผสู ้ อนมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีในสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยสร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
จากสื่ อที่หลากหลาย
ลงชื่อ

ผูร้ ับผิดชอบ
( นางชอุ่ม ต่างสี )

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

แบบประเมิน
กิจกรรม สื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่ งเรียนรู้

กลุ่มงาน ฝ่ ายบริหารงานบุคคล

คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในแต่ละข้อรายการต่อไปนี้ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของผูป้ ระเมิน

ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
ระดับ 3 หมายถึง ดี

ที่

ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง

รายการพฤติกรรม

ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา

พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1

กิจกรรม ครู ใช้ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ งเรี ยนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้ องถิ่นมา ในการจัดการเรี ยนรู้
1 ศึกษาหลักการใช้สื่อชนิดต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม
9
17
4
3
45
68
12
การเรี ยนรู ้
2 เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย
17
8
5
3
85
32
15
สอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู ้
3
4
5

และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
จัดหา จัดทา พัฒนาหรื อปรับปรุ งสื่ อด้วยการศึกษาค้นคว้า
วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์
ในการจัดการเรี ยนการสอน
มีการประเมินคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออย่างต่อเนื่อง

สรุ ปจานวนความถี่ระดับคุณภาพที่ได้ ระดับดีขึน้ ไป 663/825*100=80.36
สรุ ปเฉลีย่ จานวนครู ที่ได้ ระดับดีขนึ้ ไป 663/825*33 = 27 คน
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36
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32

3
9
3
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2
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380

232

51

81.82

3
3
2

ภาพประกอบกิจกรรม
กิจกรรม สื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่ งเรียนรู้

การใช้สื่อการเรี ยนการสอนของครู ใช้สื่อ Computer ในการจัดการเรี ยนรู ้

การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้ Power Point

ผูเ้ รี ยนนาเสนอชิ้นงานโดยผูเ้ รี ยน

กิจกรรมการใช้สื่อการเรี ยนการสอน โดยบัตรคา/บัตรภาพ

สื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที่

