1. ชื่อโครงการ
: งานส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
2. ลักษณะโครงการ
: ต่อเนื่อง
3. กลยุทธ์
: กลยุทธ์ที่ 4
4. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
: มาตรฐานที่ 9.1 – 9.8
5. ยุทธศาสตร์โรงเรียน
:7
:............................................................................................................................. ..............................................
6. หลักการและเหตุผล
ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษา ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักนาวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมาจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ ดังนั้นครูต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริง และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถ
นากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
7.2 เพื่อพัฒนาครู ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
7.3 เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.4 เพือ่ พัฒนาครูในการนาการวิจัยชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้
8. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้ความสามารถและความถนัดในรายวิชาที่สอน ร้อยละ 80
2. ครูมีความรู้ความสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ร้อยละ 80
3. ครูมีความรู้ความสามารถในการนาวิธีการสอนและเทคนิควิธีการ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการนาปัญหาและอุปสรรคจากการเรียนการสอนมาแก้ไข โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ร้อยละ 80

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูสามารถจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559
10. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่
งาน/กิจกรรม
1.ขั้นวางแผน
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
(P)
1.2 วางแผนการดาเนินงานประชุม
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ
1.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558

2.ขั้นดาเนินการ 2.1 จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน เรื่อง
กรกฎาคม 2558
(D)
ระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มฯส่งผลงานวิจัย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1 เรื่อง ต่อภาคเรียน
3.ขัน้ ติดตาม
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผลการ
และประเมินผล
ดาเนินกิจกรรม ตามโครงการ
1 – 20 มีนาคม 2559
(C)
4.ขั้นปรับปรุง/ 4.1 หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ
แก้ไข
คณะกรรมการ สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
21 -31 มีนาคม 2559
(A)
ตามโครงการ
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ
นางสาวอาภาพร ศรี
สารคามคณะกรรมการ
ดาเนินการ
รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลตามคาสั่ง
รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

11. งบประมาณ
โครงการนี้ใช้งบประมาณ

40,000 บาท จาแนกรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้

กิจกรรม
2.1 จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียนเรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนสู่การวิจัยในชั้นเรียน
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มฯส่งผล
งานวิจัย แบบเพื่อพัฒนา 1 เรื่อง ต่อภาค
เรียน
รวม

แหล่งที่มาของงบประมาณ
เงินอุดหนุน งบประมาณ อื่น ๆ

รวม

30,000

-

-

30,000

10,000

-

-

10,000

40,000

-

-

40,000

12. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสตรีศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13.1 ฝ่ายวิชาการ
13.2 ฝ่ายธุรการ
13.3 งานแผนงานและงบประมาณ
13.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน
14. การติดตามและประเมินผล
14.1 แบบสารวจ
14.2 แบบประเมินผล
14.3 ผลงานวิจัยของครู
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ
15.1 นางสาวชมพูนุช ทิพนัส
15.2 นายสมชาย มูลมั่งมี
15.3 นางสาวทัศนีย์ มุสิกวัน
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
16.1 ครูมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน
16.2 ครูสามารถจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

ภาคผนวกโครงการ
(รายละเอียดรายจ่ายตามโครงการ)
โครงการนี้ใช้เงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรม/รายการ
1. ค่าเอกสารและวัสดุในการจัด
อบรมบุคลากรในโรงเรียนเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนสู่การวิจัย
ในชั้นเรียน
2. ค่าดาเนินการเอกสารต้นแบบ
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา ให้แก่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
รวม

ราคา/
เป้าหมาย
หน่วย

งบประมาณ
รวม

เงิน
อุดหนุน

งปม.

100 %

34,000

-

-

34,000

100 %

6,000

-

-

6,000

40,000

-

-

40,000

อื่น ๆ

หมาย
เหตุ

