ฉบับสําเนา

โครงการ
กลุมภารกิจที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
สอดคลองกับกลยุทธ สพป.ศก.๓ ขอที่

คายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ วิชาหลัก
กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๑ ละลมห&วยตามอญ
นายชาญวิทย* สันดอนและคณะฯ
๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป4นเครื่องมือในการเรียนรู&
ระยะเวลาดําเนินการ
๑ สิงหาคม ๒๕๕๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
๑.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเป4นกระบวนการสําคัญที่จะทําให&ได&มาซึ่งข&อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการด&านการเรียนรู&ของผู&เรียน ทําให&รู&วาการจัดการศึกษาสงผลให&ผู&เรียนเกิดการเรียนรู&หรือไมเพียงใด
และผลการประเมินเป4นสิ่งสะท&อนความรู& ความสามารถที่แท&จริงหรือไม หากระบบการวัดประเมินผลไม
สามารถสะท&อนความรู&ความสามารถที่แท&จริงของผู&เรียนได&ก็จะทําให&ผลการประเมินนั้นเชื่อถือไมได& สทศ. คือ
สถาบันกลางที่จัดสอบวัดผลระดับชาติให&กับนักเรียนทุกคน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให&เป4นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ โดยดําเนินการทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปDที่ ๓ ตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อนําผลการประเมินที่ได&ไปปรับปรุงการเรียน
การสอนในโรงเรียนตอไป
จากข&อมูลการสอบ O-NET ประจําปDการศึกษา ๒๕๕๕ กลุมละลมห&วยตามอญมีผลการทดสอบเฉลี่ย
ทั้ง ๘ โรงเรียน ใน ๕ กลุมสาระการเรียนรู&หลัก ดังนี้ กลุมสาระการเรียนรู&ภาษไทย ป. ๖ เฉลี่ยร&อยละ ๓๗.๙๓
ม. ๓ เฉลี่ยร&อยละ ๕๑.๕๐ กลุมสาระการเรียนรู&คณิตศาสตร* ป.๖ เฉลี่ยร&อยละ ๒๕.๔๒ ม. ๓ เฉลี่ยร&อยละ
๒๑.๙๑ กลุมสาระการเรียนรู&วิทยาศาสตร* ป.๖ เฉลี่ยร&อยละ ๓๒.๘๗ ม. ๓ เฉลี่ยร&อยละ ๒๙.๕๕ กลุมสาระ
การเรียนรู&สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๖ เฉลี่ยร&อยละ ๓๖.๙๓ ม. ๓ เฉลี่ยร&อยละ ๔๐.๑๘.และ
กลุมสาระการเรียนรู&ภาษาตางประเทศ ป.๖ เฉลี่ยร&อยละ ๒๖.๘๘ ม. ๓ เฉลี่ยร&อยละ ๒๔.๔๕ ซึ่งเมื่อเทียบ
กับระดับประเทศแล&วต่ํากวาระดับประเทศทั้ง ๒ ระดับชั้นและทุกกลุมสาระ
ในแผนปฏิบัติการประจําปDงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได&
กําหนดเปOาหมายไว&วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน ๕ กลุมสาระการเรียนรู& เพิ่มขึ้นร&อยละ ๔ ดังนั้นกลุมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ๒๑ ละลมห&วยตามอญ จึงได&ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและจัดทําโครงการคายวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการผู&บริหารโรงเรียนและครูผู&สอนชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ และมัธยมศึกษา
ปDที่ ๓ เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมคายวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุมสาระฯหลัก
๒.๒ เพื่อพัฒนาความรู& ความสามารถและทักษะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปDที่ ๓ ใน ๕ กลุมสาระฯหลัก

๒.๓ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ และมัธยมศึกษาปDที่ ๓
ใน ๕ กลุมสาระการเรียนรู&หลัก O-Net เพิ่มขึ้นร&อยละ ๔
๓.เป0าหมาย
เชิงปริมาณ
๓.๑ ผู&บริหารโรงเรียนและครูผู&สอนชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ และมัธยมศึกษาปDที่ ๓ ใน
ทุกโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๑ ละลมห&วยตามอญ ทุกคนได&รับการประชุมชี้แจงแนวทางการ
จัดกิจกรรมคายวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุมสาระฯหลัก
๓.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ และมัธยมศึกษาปDที่ ๓ ในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๑ ละลมห&วยตามอญ ทุกคนได&รับการดําเนินการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู&บริหารโรงเรียนและครูผู&สอนชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ และมัธยมศึกษาปDที่ ๓ กลุมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ๒๑ ละลมห&วยตามอญ มีความรู&ความเข&าใจ วางแผน ดําเนินการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ และมัธยมศึกษาปDที่ ๓ ใน ๕ กลุมสาระการเรียนรู&
หลักเพิ่มขึ้นร&อยละ ๔
๔. วิธีการดําเนินการ
๔.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมคายวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕
กลุมสาระฯหลัก
๔.๒ ดําเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผน
๔.๓ .นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินการ
๔.๔ .สรุปและรายงานผล
๕. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดําเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมคายวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุมสาระฯหลัก
๒. ดําเนินการจัดกิจกรรมคายวิชาการ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผน
๓. นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินการ
๔. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/
/
/
/

๖. งบประมาณ
๖.๑ รวมทั้งสิ้น
๓๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดประมาณการใช&งบประมาณรายกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมคาย
วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุม
สาระฯหลัก
๑.๑ คาอาหารกลางวันสําหรับผู&เข&าประชุม
จํานวน ๑๙ คน (๑๙ ๑๒๐ ๑)
๑.๒ คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู&เข&า
ประชุมจํานวน ๑๙ คน (๑๙ ๑๕ ๒)
๒. ดําเนินการจัดกิจกรรมคายวิชาการ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผน
๒.๑ คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
( ๒๕๕ ๒๕ ๓ )
๒.๒ คาอาหารวางสําหรับนักเรียน
(๒๕๕ ๑๐ ๓)
๒.๓ คาบํารุงสถานที่
๓. นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินการ
๔. สรุปและรายงานผล
รวมเงินทั้งสิ้น

คน/หนวย

วัน/
หนวย

ราคา :
หนวย

รวมเงินทั้งสิ้น

๑๙ คน

๑ มื้อ

๑๒๐

๒,๒๘๐

๑๙ คน

๒ มื้อ

๑๕

๕๗๐

๒๕๕ คน

๓ มื้อ

๒๕

๑๙,๑๒๕

๒๕๕ คน

๓ มื้อ

๑๐

๗,๖๕๐
๓๗๕

-

-

๓๗๕
-

-

-

-

๓๐,๐๐๐

๗. สถานที่
โรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๑ ละลมห&วยตามอญ

-

๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
๑. ร&อยละ๙๐ ของผู&เข&ารับการฟWงคําชี้แจง
เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมคายวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุม
สาระฯหลัก
๒. ร&อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ป.๖และ ม.๓
มีความรู& ความเข&าใจและทักษะการเรียนรู&ใน
๕ กลุมสาระฯ หลัก
๓. ร&อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ และม.๓ ใน
๕ กลุมสาระการเรียนรู&หลัก O-Net เพิ่มขึ้น
ร&อยละ ๔

วิธีการวัด

เครื่องมือ

- สังเกต
-สอบถาม

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

- สังเกต
- สอบถาม
- ทดสอบ
- ประเมินจากผลการสอบ O-Net

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน สทศ.

๙. การประเมินผล/เครื่องมือ
รายการประเมิน
๑. ความรู& ความเข&าใจของผู&บริหารโรงเรียนและ
ครูผู&สอนชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ และมัธยมศึกษาปD
ที่ ๓ เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมคายวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุมสาระฯ
หลัก
๒. ความรู& ความเข&าใจและทักษะการเรียนรู&ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ และมัธยมศึกษาปD
ที่ ๓ ใน ๕ กลุมสาระฯ หลัก
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปDที่ ๖ และม.๓ ใน ๕ กลุมสาระการ
เรียนรู&หลัก O-Net เพิ่มขึ้นร&อยละ ๔

วิธีการประเมินผล
- สังเกต
- สอบถาม

เครื่องมือ
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

- สังเกต
- สอบถาม
- ทดสอบ
- การสอบ O-Net ปD
การศึกษา ๒๕๕๖

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบทดสอบ
- แบบทดสอบจาก
สทศ.

๑๐. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผู&บริหารโรงเรียนและครูผู&สอนชั้นประถมศึกษาปDที่ ๖ และมัธยมศึกษาปDที่ ๓ กลุมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๒๑ ละลมห&วยตามอญ มีความรู& ความเข&าใจ รวมกันวางแผน ดําเนินการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพิ่มขึ้นร&อยละ ๔
ผู&เสนอโครงการ
ชาญวิทย* สันดอน ผู&เสนอโครงการ
วรการ น&อยสงวน
(นายชาญวิทย* สันดอน)
(นายวรการ น&อยสงวน)
ผู&อํานวยการโรงเรียนบ&านธาตุพิทยาคม
ผู&อํานวยการโรงเรียนบ&านห&วยตามอญ
วิชาการกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๑ ฯ ประธานกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลมห&วยตามอญ

สมนึก ศรีดาพันธ* ผู&เสนอโครงการ
(นายสมนึก ศรีดาพันธ*)
ศึกษานิเทศก*
ทองคํา ตอนศรี ผู&เห็นชอบโครงการ
(นายทองคํา ตอนศรี)
ผู&อํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วาที่ ร.ต. สํารวย นกงาม
ผู&เห็นชอบโครงการ
(สํารวย นกงาม)
รองผู&อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

เยาวลักษณ* คงพูล
ผู&อนุมัติโครงการ
(นางเยาวลักษณ* คงพูล)
ผู&อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

