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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1.  รหัส / ชื่อโครงการ  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 

2.  ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ประเด็นที่ 1-4 
 ประเด็นที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นที่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ 
        โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 ประเด็นที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

4.  สนองยุทธศาสตร์ในโรงเรียน  ประเด็นที่1-4 
 ประเด็นที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ 
        โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 ประเด็นที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งชี้  1.1 – 1.2 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้  3.1 - 3.5 
 

6.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 
2553หมวด4แนวการจัดการศึกษามาตรา30ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
ดังนั้นการน าเอากระบวนการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาในสถานศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นวิธี
แก้ปัญหาและการพัฒนาที่ถูกต้องตามแนวทางการจัดการศึกษา  ดังนั้น  การท าวิจัยเป็นหน้าที่หนึ่งที่บุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ  เพราะเป็นทั้งการสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ดังกล่าวและเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา  รวมทัง้ในการท าผลงานทางวิชาการท่ีเน้นให้มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
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7.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมด้านการท าวิจัยในรูปแบบ classroom Action  
 Research (CAR)เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 2.  บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

8.  เป้าหมาย 
 8.1  เชิงปริมาณ 
  บุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบ  
classroom Action Research (CAR)แก้ปัญหาการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง    
โดยแยกดังนี ้

CAR 1การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
CAR 2การประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
CAR 3กรณีศึกษานักเรียน และ กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู 
CAR 4การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ 

 8.2  เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบ 
  classroom Action Research (CAR)แก้ปัญหาการเรียนการสอน 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

9.  สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10.  วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  วางแผน ประชุมขี้แจงเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้ครูทราบการท าวิจัยในชั้น
เรียนในรูปแบบของ classroom 
Action Research (CAR) ส่งปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง โดยแยกดังนี้ 
CAR 1การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
CAR2 การประเมินเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
CAR 3กรณีศึกษานักเรียนและ

- ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะท างาน 



โครงการปีงบประมาณ 2563  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเองของ
คร ู
CAR 4การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้โดยก าหนดส่งตาม
ปฏิทินของกลุ่มงานวิชาการ 

2.  ส ารวจข้อมูลจ านวนครูที่ท าวิจัยใน
ชั้นเรียนในรูปแบบของ classroom 
Action Research (CAR) 

- ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะท างาน 

3.  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลเพ่ือ
ด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

- ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะท างาน 

4.  วางแผนด าเนินงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้บรรลุตามจุดประสงค์ของ
โครงการ 

1,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

พฤศจิกายน
2562 

คณะท างาน 

5.  ด าเนินการประสานงานบุคลากรใน
โรงเรียนเพ่ือจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

1,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ธันวาคม
2562 

คณะท างาน 

6.  ติดตามประเมินผลความก้าวหน้า
และผลการด าเนินงานโครงการ 

500 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

มกราคม 
2563 

คณะท างาน 

7. สรุปผลโครงการ รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตุลาคม 
2563 

คณะท างาน 

11.  งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนงบประมาณประจ าปี 
 

12.  แผนการเบิกจ่ายเงินของ / โครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

- 1,000 5,000 1,000 - - - - - - - - 
1,500 1,000 - - 

รวมทั้งสิ้น  2,500 บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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13.  ผู้รับผิดชอบ (งาน / โครงการ) 
 คณะท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 
14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
 
16.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยและมี
ผลงานวิจัยปรากฏ ปีละ 1 เรื่อง ร้อยละ 80 

 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  ทะเบียนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
-  ครูผู้สอนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ  มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มวิทย
ฐานะ 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
-  ตรวจสอบ
เอกสาร 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  ทะเบียนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
 
 
 

(นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
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(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
 


