เค้ าโครง โครงการจัดทาผลงานทางวิชาการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อผู้จัดทาผลงาน นายวีระชิต คาชมภู
2. ชื่อโครงการ การดาเนินงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอนที่เอื ้อต่อ
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนโรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคม ปี การศึกษา 2561
2. ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง
3. หลักการและเหตุผล
สภาพการจัดการศึกษาในปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาที่ มีประสิทธิภาพ
ที่สดุ คือ “การศึกษา” แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบนั ไม่ว่ารูปแบบใด ทังการศึ
้
กษาระบบ
ในโรงเรี ยน การศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไม่ตอบสนองความต้ องการที่แท้ จริ ง
ของผู้เ รี ยน โดยเฉพาะหลักสูตรการเรี ยนการสอน มุ่ง เน้ นให้ ผู้เรี ยนแข่ง ขันกันเพื่ อการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ ้น
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้ านพัฒนาจริ ยธรรมไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควรทัง้ นีเ้ นื่องจาก
สาเหตุหลายประการ กล่าวคือ การจัดการเรี ยนการสอนเน้ นเฉพาะเนื ้อหาวิชาความรู้ ไม่มีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหลากหลาย ทังในและนอกห้
้
องเรี ยนควบคูก่ นั
ไป
ที่สาคัญครูผ้ สู อนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างไม่เหมาะสม ขาดเทคนิคการสอนเน้ นวิชาการมาก
เกินไป นักเรี ยน ผู้ปกครอง ไม่เ ห็นความสาคัญของการพัฒนาส่งเสริ มการจัดกิจกรรมประกอบการเรี ยนการ
สอนด้ านพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม
จากปั ญ หาดัง กล่าว จึง ควรมี ก ารพัฒ นาส่ง เสริ ม กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนและกิ จ กรรม
ประกอบอื่นๆ ที่เอื อ้ ต่อการเรี ยนรู้ โดยจัดกิจกรรมที่ หลากหลายสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึ ประสงค์ในวิชาที่เรี ยนทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ทังในและนอกหลั
้
กสูตรอย่างเร่งด่วน

5. วัตถุประสงค์
5.1 วัตถุประสงค์ทวั่ ไป
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง วิธี ก ารจัด กิ จ กรรมประกอบการเรี ย นการสอนให้ เ อื อ้ ต่อ การเรี ย นรู้ ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคม อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย สนองความต้ องการของนักเรี ยน
5.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
5.2.1 เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอนที่หลากหลายน่าสนใจ
และสนองความต้ องการของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
5.2.2 เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าร่วมการจัดกิจกรรมได้ ทกุ คน
6. เป้ าหมาย
6.1 ด้ านปริมาณ
ปี / จานวนครัง้
ปี 2561
รายการ / โครงการ / กิจกรรม
1. กิจกรรมการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21
1
2. กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่
ตลอดปี การศึกษา 2561
3. กิจกรรมปฐมนิเทศ / ประชุมผู้ปกครอง
1
4. กิจกรรมอบรมวินยั จริยธรรม นักเรี ยนวันศุกร์ สดุ สัปดาห์
18
5. กิจกรรมโรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคมพัฒนาด้ วยกิจกรรม 5 ส.
96
6. กิจกรรมพัฒนางานบริการห้ องสมุด
2
7. กิจกรรมการฝึ กบุคลิกภาพการเป็ นผู้นา
1
8. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ โลก
1
9. กิจกรรมการแข่งขันในทักษะภาษาอังกฤษระดับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรี สะเกษ
1
10. กิจกรรมวันไหว้ ครู
1
11. กิจกรรมเสียงตามสาย
1
12. กิจกรรมเยี่ยมบ้ านนักเรี ยน
1
13. กิจกรรมต่อต้ านยาเสพติดโลก
1

6.1 ด้ านปริมาณ (ต่อ)
ปี / จานวนครัง้
รายการ / โครงการ / กิจกรรม
14. กิจกรรมราลึกครูกลอนสุนทรภู่ควู่ นั ภาษาไทยแห่งชาติ
15. กิจกรรมการทาพิธีเนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
16. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับองค์การบริ หารส่วนจังหวัดศรี สะเกษ
17. กิจกรรมการส่งเสริมกีฬา-กรี ฑาภายในโรงเรี ยน
18. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา-กรี ฑาระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น)
19. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
20. กิจกรรมนานักเรี ยนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการพัฒนา
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
21. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
22. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
23. กิจกรรม พี่สอนน้ อง อาสาสมัครช่วยสอน
24. กิจกรรมออกแนะแนวศึกษาต่อ
25. กิจกรรมวันคริสต์มาส
26. กิจกรรมทาบุญตักบาตรขึ ้นปี ใหม่ปี 2562
27. กิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่ า่ ยพักแรม
28. กิจกรรมรักการอ่าน
29. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
30. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
31. กิจกรรมโรงเรี ยนสูบ่ ้ าน
32. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ปี 2561
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58
1
1
1
1
ตลอดปี การศึกษา
1
1
1
1

6.2 ด้ านคุณภาพ
- พัฒนาการจัดกิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอนให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้และนักเรี ยนได้ เข้ า
ร่วมกิจกรรมทุกคนอย่างต่อเนื่องตลอดปี การศึกษา 2561
7. พืน้ ที่ดาเนินการ
7.1 โรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคม สังกัด องค์การบริ หารส่วนจังหวัดศรี สะเกษ
7.2 เขตพื ้นที่บริ การของโรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคม
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
9. วิธีดาเนินการ
9.1 ขัน้ เตรียมการ
9.1.1 สารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหา และประเมินหาความจาเป็ นและ
ผลสรุปจากการประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2560
9.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
9.1.3 ศึกษานโยบายและการปฏิรูปการศึกษา
9.1.4 ศึกษาแนวทางและรูปแบบของการประเมินโครงการ
9.1.5 ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ของนักศึกษาทังในและ
้
ต่างประเทศ
9.2 ขัน้ ดาเนินการ
9.2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรี ยนเพื่อพิจารณาจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา
9.2.2 เลือกแนวทางการพัฒนา
9.2.3 ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
9.2.4 การประเมินผลและติดตามเพื่อแก้ ไขปรับปรุงโครงการ
9.2.5 ปรับปรุง พัฒนา และเขียนรายงานการพัฒนาโครงการ
9.2.6 สรุปผลการดาเนินการ

10. งบประมาณ
10.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 209,000 บาท
10.2 เงินจากการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรี ยนได้ แก่
เงินสาธารณะประโยชน์
11. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคม
11.2 รองผู้อานวยการโรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคม
11.3 คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคม
11.4 หัวหน้ าฝ่ ายทุกฝ่ าย
11.5 หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
11.6 ครูที่ปรึกษา
11.7 ครูผ้ สู อน
12. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
12.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานโรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคม
12.2 ผู้ปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคม
12.3 วิทยากรท้ องถิ่น
12.4 ครู บุคลากรโรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคม
13. การติดตามประเมินผล
13.1 จากแบบสอบถาม
13.2 จาการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
13.3 จาการสรุปประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามโครงการ
14. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
- นักเรี ยนโรงเรี ยนโคกสะอาดวิทยาคมได้ เข้ าร่วมการจัดกิจกรรมประกอบการเรี ยน
การสอนที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องทุกคน

นายวีระชิต คาชมภู
17 พฤษภาคม 2561

ผู้เขียนโครงการ

