รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรม การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2562

นางจารุณี วิเศษชู
กลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนเจริญวิทยา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรม วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเจริญวิทยา
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คานา
กิ จกรรมการวิจยั ในชั้นเรี ยน จัดทาขึ้นเพื่อให้ครู สามารถค้นหาปั ญหาที่เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
และค้นหานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบถู กต้องตามกระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยน ครู มีรูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลื อพิเศษ โดยดาเนิ นโครงการอย่างเป็ น
ระบบ มีการศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการ การกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนา การวางแผน
การปฏิบตั ิงานตามแผน การนิ เทศติดตามผล และประเมินโครงการ เพื่อนาผลการประเมินโครงการไปใช้
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นระบบ ผลการดาเนิ นงานช่ วยให้โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้ครู พฒั นา
คุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบโดยใช้กระบวนการวิจยั ส่ งผลให้ได้ขอ้ ค้นพบจากการคิดค้น เสาะหาสื่ อ/
นวัตกรรม มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและในโรงเรี ยนได้อย่างถูกต้องและตรงจุด
ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนินงาน
ตามโครงการและประเมินกิ จกรรมการวิจยั ในชั้นเรี ยน ทาให้การดาเนิ นงานบรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาหนด
ซึ่ งเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา และผูเ้ กี่ยวข้อง สาหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้า
ต่อไป

นางจารุ ณี วิเศษชู
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
6
8
8
8

ก

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ : โรงเรียนเจริญวิทยา
ที่ จร.บค.
/ 2562
วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
เรื่ อง รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมการวิจยั ในชั้นเรี ยน
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
ด้วยข้าพเจ้า นางจารุ ณี วิเศษชู ได้ดาเนิ นกิ จกรรมการวิจยั ในชั้นเรี ยนขึ้น ซึ่ งเป็ นกิจกรรมต่อเนื่ อง
ตามแผนงานฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ ครู สามารถค้นหา
ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การจัด การเรี ยนรู ้ และค้ น หานวัต กรรมเพื่ อ แก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ นระบบถู ก ต้อ งตาม
กระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยน ครู มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ
บัดนี้ การจัดดาเนิ นโครงการเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตาม
แบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางจารุ ณี วิเศษชู)
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
วิจยั ในชั้นเรี ยน

2. ความเป็ นมา (สรุ ปจากหลักการและเหตุผล)
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 30 ระบุวา่ ให้สถานศึ กษาพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งการส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนสามารถ วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับการศึกษาจึงเป็ นหน้าที่ของโรงเรี ยนที่จะต้องดาเนิ นการให้ผสู ้ อนเข้าใจและ
สามารถดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้ท้ งั นี้เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนและนาผลมาใช้ในการปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยนการวิจยั ในชั้นเรี ยนจึงเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการพัฒนา
วิชาชีพครู ดว้ ย
เนื่องจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนให้ขอ้ ค้นพบที่ได้มาจากกระบวนการสื บค้นที่เป็ นระบบและเชื่ อถือได้ทา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้และครู เกิดการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนการดาเนิ นงานของโครงการนี้
ใน รอบปี ที่ผ่านมาพบว่าครู ใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหาพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อ
มุ่ง พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนโครงการนี้ จึงเป็ นโครงการที่สาคัญในการส่ งเสริ ม
ให้ครู พัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและได้ขอ้ ค้นพบจากการคิดค้นเสาะหาสื่ อ/นวัตกรรมใช้ในการ
แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นใน ห้องเรี ยนและในโรงเรี ยน
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครู มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะ
สาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
3. เพื่อเสริ มสร้างให้ครู สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนไปแก้ปัญหา และ/หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
ได้รับการฝึ กทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอผลงานและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ
ได้
4.เพื่อให้ครู ได้มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา
5.เพื่อให้ครู มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
4. เป้ าหมาย
ด้ านปริมาณ ครู ผสู ้ อนทุกคนร้อยละ 87 มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ น
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

2
ด้ านคุณภาพ
1.ครู มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผู ้
ที่มีความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
2. ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
3. ครู สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนไปแก้ปัญหา และ/หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับการฝึ กทักษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอผลงานและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
4.ครู ได้มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา
5.ครู มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
5.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ(  ) สาเร็จตามเป้ าหมาย ( ) ไม่ สาเร็จตามเป้ าหมาย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ
ร้ อยละ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ทีไ่ ด้
5
4
3
2
92.12

26
130

4
16

2
6

1

95.15

30
150

1
4

1
3

1

92.73

27
135

3
12

2
6

1

79.39

11
55
18
90

16
64
9
36

4
12
4
12

2

สรุ ปจานวนความถี่ระดับคุณภาพที่ได้ ระดับดีขึน้ ไป
443.03 560
731/825*100=88.61
สรุ ปเฉลีย่ จานวนครู ที่ได้ ระดับดีขนึ้ ไป 731/825*33 = 29 คน
88.61

132

39

1.ครู มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับการ
วิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มี
ความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
2.ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะสาหรับ
ผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตน
รับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
3.สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนไปแก้ปัญหา
และ/หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับการฝึ กทักษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอ
ผลงานและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
4.มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อสร้างประโยชน์ทาง
การศึกษา
5.มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง

83.64

2

1

3

6.ผลการดาเนินงาน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสารวจสอบถาม
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
ตารางตอนที่ 1 ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
ครู
ผูบ้ ริ หาร
รวม

ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นครู
เป็ นผูบ้ ริ หาร

จานวน (คน)
33
0
33

จานวน 33 คน
จานวน 0 คน
รวมทั้งสิ้ น 33 คน

ร้อยละ
100
0
100

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 100
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน / โครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน / โครงการ
ชื่ องาน / กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน
คาชี้แจง

กลุ่มงานฝ่ 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 %
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

0
0
0
0
0

3
2
0
2
0

6
2
3
3
3

24
28
30
28
30

0
0
0

0
0
1

3
3
3

3
5
3

27
25
26

0

0

4

5

24

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 0.10+3.64+8.89+82.32=

0

3

3

27

0

1

5

27

0

0

3

30

2 72 176 1630
0.10 3.64 8.89 82.32
94.95

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

 การดาเนินงานเป็ นที่น่าพอใจ

 การดาเนินงานควรปรับปรุ ง

จากการดาเนินงาน กิจกรรมการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน กลุม่ งาน ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ผลการดาเนินงานจากการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในการดาเนินโครงการผลสรุ ปว่า มีดา้ นทรัพยากรที่ใช้ ประเมินกระบวนการดาเนินงานตาม
กระบวนการ และประเมินผลการดาเนินงาน โดยรวม คิดเป็ นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 94.95 อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
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ตอนที่ 3 สรุ ปข้ อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 สถานศึกษาควรมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู ้ หรื อ อบรมพัฒนาครู ดา้ น
การจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ต่อไปในอนาคต
สรุ ปผลการประเมิน
6.3 สรุ ปผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่

วัตถุประสงค์ ของ โครงการ / กิจกรรม

1. เพื่อให้ครู มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหา
ความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อ
จัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความ
จาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
2. เพื่อให้ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อ
แก้ปัญหา เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ น
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรื อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตน
รับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
3. เพื่อให้ครู สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้น
เรี ยนไปแก้ปัญหา และ/หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้ได้รับการฝึ กทักษะแสดงออกแสดง
ความคิดเห็นสรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอ
ผลงานและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
4. เพื่อให้ครู ได้มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อ
สร้างประโยชน์ทางการศึกษา
5. เพื่อให้ครู ได้มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง

สภาพความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
บรรลุ ไม่ บรรลุ

ครู มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้
เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อจัดการ
เรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ น
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
ร้อยละ 92.12

ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรื อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่
ตนรับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
ร้อยละ 95.15

สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ไปแก้ปัญหา และ/หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
ได้รับการฝึ กทักษะแสดงออกแสดง
ความคิดเห็นสรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอ
ผลงานและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
ร้อยละ 92.73

มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อสร้าง
ประโยชน์ทางการศึกษา ร้อยละ 79.39

มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดย
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 83.64

7
6.4 สรุ ปผลการดาเนินงานตามเป้ าหมาย / ตัวชี้วดั
สภาพ
เป้ าหมาย / ตัวชี้วดั ของ โครงการ /
ความสาเร็จ
ที่
กิจกรรม
บรรลุ ไม่ บรรลุ
1. ด้ านปริมาณ ครู ผสู ้ อนทุกคนร้อยละ 87 มี 
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่
มีความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ

1. เชิ งคุณภาพ ครู มีการศึกษา ค้นคว้า
แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน
เพื่อจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความ
จาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
2. ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรื อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตน
รับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
3. สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนไป
แก้ปัญหา และ/หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับ
การฝึ กทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็น
สรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอผลงานและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
4. มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อสร้าง
ประโยชน์ทางการศึกษา
5. มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการ
วิจยั อย่างต่อเนื่ อง








ผลการดาเนินงาน
ครู ผสู ้ อนทุกคน มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ร้อยละ 88.61
ครู มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้
เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อจัดการ
เรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ร้อยละ 92.12
ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรื อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตน
รับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
ร้อยละ 95.15
สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนไป
แก้ปัญหา และ/หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับ
การฝึ กทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็น
สรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอผลงานและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้ ร้อยละ 92.73
มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อสร้าง
ประโยชน์ทางการศึกษา ร้อยละ 79.39
มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการ
วิจยั อย่างต่อเนื่ อง ร้อยละ 83.64
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7.งบประมาณ
7.1งบประมาณที่ต้ งั ไว้ในโครงการ/กิจกรรม
7.2งบประมาณที่ใช้จริ ง
กิจกรรม/รายการ
ลาดับที่
1.เตรี ยมการ
(Plan)
2.ดาเนินการ
(Do)

เขียนโครงการ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
-แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
-ประชุมครู ช้ ี แจงรายละเอียด
-กาหนดส่ งโครงการงานวิจยั
-ดาเนินการวิจยั

3. ตรวจสอบ
(Check)

กากับ ติดตาม -ส่ งรายงานการวิจยั
-ประเมินผลการดาเนินงาน
-สรุ ปจัดทารายงานโครงการ
นาผลการประเมินมาเปรี ยบเทียบ ปรับปรุ ง
พัฒนารายงานผลการประชุม/อบรม /
สัมมนา และสรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน

4. ปรับปรุ ง/
พัฒนา
(Act)

1,500
1,500
งบประมาณ

บาท
บาท รายละเอียดดังนี้
ผู้ดาเนินการ

00.00 นางจารุ ณี วิเศษชู
1,000.00 ผอ.วิรัช หาญกล้า
บุคลากรครู ทุกคน

7.3คงเหลือ (เพียงพอ) / จ่ายเพิม่ (ไม่เพียงพอ)

200.00 นางจารุ ณี วิเศษชู

300.00 นางจารุ ณี วิเศษชู

0.00

บาท

8.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
ในการจัดกิจกรรมวิจยั ในชั้นเรี ยน ครู ผสู ้ อนงบประมาณมีนอ้ ยเพราะจะต้องใช้ในการลงทุนการสร้าง
สื่ อ นวัตกรรมเยอะ เพื่อที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ความสาเร็ จของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
9.ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานต่ อไป
 สถานศึกษาควรมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู ้ หรื อ อบรมพัฒนาครู ดา้ นการจัดทาวิจยั
ในชั้นเรี ยน และจัดสรรงบประมาณในการสร้างสื่ อ นวัตกรรม
 โครงการนี้ เป็ นโครงการที่ ดี เนื่ องจากสถานศึ กษาต้องการส่ งเสริ ม สนับสนุ น จัดให้ครู มี
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความช่ วยเหลือพิเศษ ดังนั้นจึง
เห็นควรที่จะต้องให้มีการดาเนินงานโครงการนี้ต่อไป

9
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
( นางจารุ ณี วิเศษชู ) 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/กิจกรรมการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
ตามที่ขา้ พเจ้า นางจารุ ณี วิเศษชู กลุ่มงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา ได้รับ
มอบหมายให้จดั ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เพื่อให้
ครู สามารถค้นหาปั ญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ และค้นหานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบถูกต้อง
ตามกระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยน ครู มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เฉพาะสาหรับผูท้ ี่ มีความจาเป็ นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ
ดังนั้น จึงขออนุมตั ิดาเนิ นการจัดโครงการ/กิ จกรรมการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อ
1.โปรดทราบ
2. โปรดพิจารณาลงนามในหนังสื อบันทึกข้อความ จานวน 1 ชุด
3.โปรดพิจารณาลงนามในแบบโครงการ จานวน 1 ชุด
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางจารุ ณี วิเศษชู)
ผูร้ ับผิดชอบ

ผูเ้ สนอ

(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
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
สนองมาตรฐานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
กิจกรรมต่ อเนื่อง (ปี การศึกษา 2561 – 2563)
กลยุทธ์ ที่ 3
มาตรฐานที่ 3 ( ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 – 3.5 )
นางจารุ ณี วิเศษชู
ฝ่ ายงานบริ หารบุคคล โรงเรียนเจริญวิทยา
พฤษภาคม 2562– มีนาคม 2563

*****************************************************************************
2.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 30 ระบุว่าให้สถานศึ กษาพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งการส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนสามารถ วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับการศึกษาจึงเป็ นหน้าที่ของโรงเรี ยนที่จะต้องดาเนิ นการให้ผสู ้ อนเข้าใจและ
สามารถดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้ท้ งั นี้เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนและนาผลมาใช้ในการปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยนการวิจยั ในชั้นเรี ยนจึงเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการพัฒนา
วิชาชีพครู ดว้ ย
เนื่องจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนให้ขอ้ ค้นพบที่ได้มาจากกระบวนการสื บค้นที่เป็ นระบบและเชื่ อถือได้ทา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้และครู เกิดการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนการดาเนิ นงานของโครงการนี้
ใน รอบปี ที่ผ่านมาพบว่าครู ใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหาพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อ
มุ่ง พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนโครงการนี้ จึงเป็ นโครงการที่สาคัญในการส่ งเสริ ม
ให้ครู พัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและได้ขอ้ ค้นพบจากการคิดค้นเสาะหาสื่ อ/นวัตกรรมใช้ในการ
แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นใน ห้องเรี ยนและในโรงเรี ยน
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครู มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพือ่ จัดการเรี ยนรู ้เฉพาะ
สาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
3. เพื่อเสริ มสร้างให้ครู สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนไปแก้ปัญหา และ/หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
ได้รับการฝึ กทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอผลงานและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ
ได้
4.เพื่อให้ครู ได้มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา
5.เพื่อให้ครู มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง

4. เป้ าหมาย
ด้ านปริมาณ ครู ผสู ้ อนทุกคนร้อยละ 87 มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ น
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
ด้ านคุณภาพ
1.ครู มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้ เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผู ้
ที่มีความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
2. ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
3. ครู สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนไปแก้ปัญหา และ/หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับการฝึ กทักษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอผลงานและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
4.ครู ได้มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา
5.ครู มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน/กิจกรรม
1. ขั้นเตรี ยมการ
-เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
-แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
2.

3.

ขั้นดาเนิ นการ
-ประชุมครู ช้ ี แจงรายละเอียด
-กาหนดส่ งโครงการงานวิจยั
-ดาเนินการวิจยั
ขั้นสรุ ปและประเมินผล
-ส่ งรายงานการวิจยั
-ประเมินผลการดาเนินงาน
-สรุ ปจัดทารายงานโครงการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
อ. จารุ ณี

มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม2562
กรกฎาคม2562กุมภาพันธ์ 2563

คณะครู ทุกคน

อ.สุ จินดา
ก.พ. - มี.ค. 2563
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563

อ. จารุ ณี

6. แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม
ที่
งาน/กิจกรรม
วิธีการ/สถานที่
1. ชี้แจงรายละเอียด
อธิ บายวิธีการเขียนโครงร่ าง
วิจยั แก่ครู ทุกคน(ห้องประชุม)
2. เขียนโครงร่ างวิจยั
คุณครู ทุกคนเขียนรายละเอียด
เสนอ
ของวิจยั ที่จะทา
3. วิจยั
ดาเนินการวิจยั เรื่ องที่เสนอ
(ห้องเรี ยน)

เวลา
พฤษภาคม 2562
กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม-2562
กุมภาพันธ์ 2563

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.วิรัช,ฝ่ ายวิชาการ
อ.สุ จินดา ,อ. จารุ ณี
คณะครู ทุกคน
คณะครู ทุกคน

7.งบประมาณ โดยประมาณ 1,500 บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
9. การติดตามและประเมินผล (วัดและประเมินผลจากเป้ าหมาย)
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
เครื่ องมือวัดและประเมินผล
-ผลการวิจยั /รายงาน
ด้ านปริมาณ ครู ผสู ้ อนทุกคนร้อยละ 87 มีรูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการ ผลการวิจยั
-รายงานผลการวิจยั และ
ความช่วยเหลือพิเศษ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
เชิ งคุณภาพ ครู มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้
-ผลจากการแก้ปัญหา/
เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะ
สาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ รายงานผลการวิจยั และ
ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มี บันทึกการให้คาแนะนา
ความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรื อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบ อย่างน้อยปี
ละ 1 เรื่ อง
สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนไปแก้ปัญหา และ/
หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับการฝึ กทักษะแสดงออกแสดง
ความคิดเห็นสรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอผลงานและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา
มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
คณะครู ทุกคน
คณะครู ทุกคน

10. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ครู ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 87 มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยน และสามารถใช้การวิจยั
ในชั้นเรี ยนแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.ครู มีผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนทุกคน

ลงชื่อ

ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
( นางจารุ ณี วิเศษชู )

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

แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน
กิจกรรม การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
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

กิจกรรมการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
1 ครู มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้น
เรี ยนเพื่อจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
2 ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความ
จาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
3 สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนไปแก้ปัญหา และ/หรื อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับการฝึ กทักษะแสดงออกแสดงความ
คิดเห็นสรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอผลงานและนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ได้
4 มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา
5

มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง

สรุ ปจานวนความถี่ระดับคุณภาพที่ได้ ระดับดีขึน้ ไป 731/825*100=88.61
สรุ ปเฉลีย่ จานวนครู ที่ได้ ระดับดีขนึ้ ไป 731/825*33 = 29 คน

ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา

พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1

26
130

4
16

2
6

1

30
150

1
4

1
3

1

27
135

3
12

2
6

1

11
55
18
90

16
64
9
36

4
12
4
12

2

560

132

39

87.88

2

แบบประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรม การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน

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

กิจกรรมการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
1 ครู มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้น

2

3

4
5

เรี ยนเพื่อจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ นและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
ครู มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความ
จาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
สามารถนาผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนไปแก้ปัญหา และ/หรื อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับการฝึ กทักษะแสดงออกแสดงความ
คิดเห็นสรุ ปองค์ความรู ้นาเสนอผลงานและนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ได้
มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา
มีการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
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

การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อการสอนวิจยั

