ค-1
โครงการ/งาน ประจําปงบประมาณ 2561(โครงการที่ 6)
โครงการ
พัฒนางานวิชาการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ฝายวิชาการ
ผูรับผิดชอบ
นางยุพาวดี ขาววิเศษ
ประเภทโครงการ
ใหม
ตอเนื่อง
สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ. ที่ 1-6 กลยุทธ จุดเนน สพม. 28 ที่ 1-20 กลยุทธ โรงเรียน ที่ 1-6
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4
1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักการ และจุดหมายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา มุงใหผูเรียนไดคนพบความถนัด ความสนใจ
และความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนใหเต็มศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล และนอกจากนี้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัด การศึกษา มาตรา 22 มุงเนนผูเรีย น
เปน ศูน ยก ลาง โดยมีค วามเชื ่อ วา ผู เ รีย นทุก คนสามารถเรีย นและพัฒ นาได ดัง นั ้น การศึก ษาตอ งเปน
กระบวนการสงเสริม ใหผ ูเรียนไดสามารถพั ฒนาตามศักยภาพและเต็มศักยภาพนอกจากนี้สถานศึกษาตองจัด
กิจกรรมเพิ่มเติมทั้งกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สงเสริมเด็กเกงใหมีความเปนเลิศและแกไขขอบกพรองของนักเรียนออน ใหมีศักยภาพสูงขึ้น เนนกิจกรรมที่สราง
เสริมจินตนาการใหโอกาสนักเรียนไดเรียนรู
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการใหเกิดประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 กับการสอบวัดผลระดับชาติ
2.4 เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปตอไป
2.5 เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนตามความถนัดและความสนใจ
2.6 เพื่อใหโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการบริหารการเรียนการสอนและกิจกรรมอยางหลากหลาย
2.7 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น
2.8 สงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองตามความถนัดและความสามารถของผูเรียน
2.9 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.10 เพื่อยกระดับคุณภาพของครูและมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น
2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางทุกคน ไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนพิเศษ
3) วัสดุอุปกรณเพียงพอ
4) โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น
5) ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีหลักสูตรและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

3.1 ดานคุณภาพ
1) นักเรียนคนพบความถนัดและพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้นไดอยางนอยรอยละ 80
2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้นอยางนอยรอยละ 80
3) นักเรียนผลการเรียนควรพัฒนาไดรับการพัฒนารอยละ 100
4) ฝายวิชาการมีฐานขอมูลทะเบียนนักเรียนที่ครบถวน สมบูรณ
5) งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ฝายวิชาการมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ
6) นักเรียนผานเกณฑการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
7) ลดอัตราการออกกลางครัน ไมจบพรอมรุน
8) ครูผูสอนมีหลักสูตรทุกคน
4. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค
5. วิธีดําเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ประชุมชี้แจงครู-อาจารย
2. ดําเนินการตามปฏิทินการทํางานโรงเรียน
3. กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ
4. กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผล
นักเรียน
ประชุมชี้แจงครู อาจารย
จัดทําเครื่องมือวัด เอกสาร หลักสูตร
คูมือการจัดกิจกรรมการสอน
การจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณในการจัดทํา
งานวัดผลประเมินผล
ดําเนินการวัดผล
วิเคราะห/สรุปรายงานผล
5. กิจกรรมพัฒนาระบบทะเบียนนักเรียน
ประชุมชี้แจงครู อาจารย
จัดเอกสาร คูมือในการทําทะเบียน
การจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณในการจัด
ทํางานทะเบียนนักเรียน
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพ
ประเมินผล/สรุปรายงาน
6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประชุม ทบทวนใหความรูเพิ่มเติมในการ
ทําหลักสูตรสถานศึกษา
กําหนดปญหาหรือจุดที่ตองการพัฒนา
รายวิชาที่สอน

ระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม – กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
ฝายวิชาการ
นางสาวแพรฝาย ชัยชาญ

ตลอดปการศึกษา

นางจารุวัฒน ไวทยะเสวี

ตลอดปการศึกษา

นางสาวสุภาพัช สระโสม

ค-3
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ออกแบบการจัดทําหลักสูตร
จัดทําหลักสูตร
ทดลองใชเครื่องมือนวัตกรรมหรือวิธีการ
และปรับปรุง
ดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินความกาวหนา
ครูผูสอนสรุปผลการดําเนินการใช
หลักสูตร
ครูผูสอนจัดทําเอกสาร รายงาน
ประเมินผลโครงการ สรุปรายงาน
เผยแพรและจัดเก็บเขาแฟมมาตรฐานงาน
เผยแพรปการศึกษาตอไป
ตุลาคม 2560 - มีนาคม
7. ประเมินผลอยางตอเนื่องนิเทศ กํากับ ติดตาม
2561
คณะกรรมการประเมินผล
8. สรุปผล/รายงานผล
มีนาคม 2561,กันยายน 2561
6. งบประมาณ

กิจกรรม

1. กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ
2. กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผลนักเรียน
3. กิจกรรมพัฒนาระบบทะเบียนนักเรียน
4. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น
7. หนวยงานที่เกี่ยวของ/ผูเกี่ยวของ
7.1 ฝายวิชาการ

แหลงงบประมาณ
หมายเหตุ
งบกิจกรรม
อื่น ๆ
รวม
พัฒนาผูเรียน
18,000
18,000
150,000
150,000
4,000
4,000
2,000
2,000
174,000.-

7.2 ฝายอํานวยการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการอยางตอเนื่อง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูไดสําเร็จ มีการทํางานที่ไดประสิทธิภาพ มี
ศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนที่ยอมรับศรัทธาของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน อันจะสงผลดีตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ครูมีความรู ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู หลักสูตร
สถานศึกษา และการใชยุทธศาสตรในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเรียน
พัฒนาระดับคุณภาพการเรียนรูใหสูงขึ้น
9. การติดตามและประเมินผล

9.1 ประเมินความกาวหนา 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงแกไข
9.2 ประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบผลสําเร็จตามเปาหมาย ตัวชี้วัดและเกณฑ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมจากการเรียนการสอน
ปกติในชั้น
มีวัสดุฝก วัดผลและประเมินผล
การศึกษาเพียงพอ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู
-ครูมีหลักสูตรรายวิชาทุกคน
- ครูนําหลักสูตรไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
- ครูผานการอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตร

วิธีประเมิน
นักเรียนรอยละ 100 ที่เขารวม
โครงการผานเกณฑการวัดระดับ
คุณภาพผลงาน
สรุปความพึงพอใจ
สรุปโครงการ
ผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการพิจารณา

เครื่องมือการประเมิน
-แบบคัดกรองนักเรียน
-แบบทดสอบ
-แบบฝก
-แบบประเมินความพึงพอใจ
-แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
-แบบนิเทศการทํางาน
-แบบประเมินตามจุดเนนการ
พัฒนา
1. ครูมีหลักสูตรรายวิชาหลักสูตรกลุม แบบประเมินหลักสูตร รร
สาระการเรียนรูรอยละ 100 ขึ้นไป
แบบประเมินหลักสูตรกลุมสาระฯ
2. ครูนําหลักสูตรมาพัฒนาการเรียนการ แบบนิเทศ
สอนรอยละ 80 ขึ้นไป
3. ครูอยางนอยรอยละ 80 ผานการ
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการจัด
การศึกษา
(ลงชื่อ).........................................ผูเสนอโครงการ
(นางยุพาวดี ขาววิเศษ)
หัวหนาฝายวิชาการ

(ลงชื่อ).........................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางเพ็ชรัตน ประทีปะเสน)
รองผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค

(ลงชื่อ).........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสมยศ หลักบุญ)
ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค

